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RESUMO

Esta tese analisa a relação entre a política de proteção patrimonial do bairro Floresta e sua vida
social, compreendida tanto nos seus aspectos residenciais quanto comerciais e de consumo.
Localizada na região leste de Belo Horizonte e limítrofe ao Centro, a Floresta teve sua ocupação
iniciada no século XIX, junto com a criação da capital mineira. A partir de 1996, o bairro passou
a ser protegido como conjunto urbano pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do
Município de Belo Horizonte (CDPCM/BH). A iniciativa para a proteção patrimonial foi de
moradores, que atuaram a partir da Associação de Moradores do Bairro Floresta (Amaflor). A
criação do Conjunto Urbano Bairro Floresta buscou a estabilidade e a manutenção da paisagem
construída, freando a especulação imobiliária e evitando demolições de referenciais
arquitetônicos para construção de prédios. Apesar de o tombamento ir na direção da
manutenção – da paisagem e da vida social – esta tese analisa como ele é capaz de influenciar
ou desencadear processos urbanos relativos às dinâmicas residenciais e comerciais do bairro
Floresta. Para abordar essas questões, foram utilizados três procedimentos investigativos
qualitativos – entrevista, pesquisa documental e observação participante – e dados quantitativos
secundários sobre a composição social e o estoque imobiliário da Floresta. Os documentos
históricos e dados de censos levantados indicaram que o bairro, no passado habitado por classes
sociais variadas, foi se transformando num espaço de classes médias, mais homogêneo em
termos de estratos sociais dos residentes. A análise do estoque imobiliário revelou que a criação
da política do Conjunto Urbano tem colaborado para a manutenção da paisagem construída do
bairro, conservando a horizontalidade via tombamento e evitando a verticalização por meio de
restrições para a construção de prédios. A manutenção do padrão de construção de apartamentos
residenciais no bairro reforça a atração de grupos médios para a Floresta e a predominância
desse estrato entre os residentes. Os perfis e os estilos de vida dos novos residentes da Floresta
foram associados à literatura sobre gentrificadores e gentrificação. A entrada de moradores, no
entanto, não provoca a expulsão de outros grupos de classes sociais mais baixas. Trata-se de
uma mudança que não chega a alterar a composição social do bairro. As diferenças encontradas
entre novos e antigos moradores são de esferas culturais, relativas aos gostos e estilos de vida
e não as suas posições em estratos sociais, o que permite falar de uma gentrificação cultural em
curso no bairro. Já a análise de dinâmicas comerciais, concentrada no caso da Rua Sapucaí,
demonstrou um processo de gentrificação comercial, com a substituição do comércio pequeno
e local por negócios voltados para o lazer e a diversão que atraíram consumidores com maior

capital econômico e cultural. As descobertas a partir da Sapucaí reforçam a interpretação da
gentrificação comercial como um fenômeno volátil e efêmero. A volatilidade se dá, em primeiro
lugar, porque a gentrificação comercial acontece em períodos do dia e da semana específicos,
consoante o funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Por outro lado, a gentrificação
comercial na Rua Sapucaí é frágil e instável por estar sujeita a transformações repentinas, como
o aumento descontrolado do número de pessoas e o encerramento das atividades de bares e
restaurantes, que podem levar à perda do status da Rua de centro urbano de diversão atraente
para os consumidores de classe média.

Palavras-chave: Bairro Floresta. Estudos de bairro. Patrimônio. Gentrificação. Estilo de vida.

ABSTRACT

This dissertation analyzes the relation between heritage protection policy of Floresta and the
neighborhood’s social life, understood in its residential and commercial aspects. Located in the
eastern region of Belo Horizonte and bordering the Center, Floresta was first inhabited in the
late nineteenth century, along with the creation of the city of Belo Horizonte, planned to be
Minas Gerais’s capital. In 1996, the neighborhood was protected as an urban complex by the
Deliberative Council of Cultural Heritage of the Municipality of Belo Horizonte (CDPCM /
BH). The initiative for the heritage protection arose from its residents, organized through the
neighborhood association. The creation of the Bairro Floresta Urban Complex sought stability
and maintenance, limiting real estate speculation and avoiding demolitions of architectural
references for apartment buildings construction. Although heritage protection seeks
maintenance – in terms of landscape and social life - this dissertation analyzes how it is able to
influence or trigger urban processes in Floresta, related to the residential and commercial
dynamics of the neighborhood. To address these questions, three qualitative investigative
procedures were used - interview, documentary research and participant observation - and
quantitative data on the social composition and real estate stock in Floresta. Historical
documents and census data indicate that the neighborhood, once inhabited by various social
classes, has been transformed into a middle-class space, more homogeneous in terms of
residents’ social strata. The analysis of real estate stock revealed that the creation of the Urban
Complex policy has contributed to the maintenance of the neighborhood’s-built landscape,
preserving the horizontality through heritage listing and avoiding verticalization. Maintaining
the standard of residential apartment building in the neighborhood reinforces the attraction of
middle groups to Floresta and the predominance of this stratum among residents. The profiles
and lifestyles of people who recently moved to Floresta were associated with the gentrification
and gentrification literature. The entry of residents, however, does not lead to the expulsion of
other groups from lower social classes. This is a change that does not alter the social
composition of the neighborhood. The differences found between old-timers and newcomers
are from cultural spheres, related to tastes and lifestyles and not to their positions in social
structure, which allows thoughts on an ongoing cultural gentrification process in the
neighborhood. The analysis of commercial dynamics, concentrated in the case of Sapucaí
Street, demonstrated a process of commercial gentrification, with the substitution of small and
local commerce for leisure businesses that attracted consumers with greater economic and

cultural capital. The findings from Sapucaí’s case reinforce the interpretation of commercial
gentrification as a volatile and ephemeral phenomenon. Volatility occurs primarily because
commercial gentrification takes place at specific times of the day and week, depending on how
the merchants operate. On the other hand, commercial gentrification on Sapucaí Street is fragile
and unstable because it is subject to sudden changes, such as the uncontrolled increase in the
number of people and the closure of bars and restaurants, which may lead to the loss of the
Street as a an entertainment hub in the city appealing to middle-class consumers.
Keywords: Floresta neighborhood. Neighborhood Studies. Heritage. Gentrification. Lifestyles.
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INTRODUÇÃO: OBJETO, QUESTÕES, QUADRO TEÓRICO E PROCEDIMENTOS
DE PESQUISA

Esta tese tem como foco as dinâmicas residenciais e comerciais da Floresta, bairro de
valor patrimonial em Belo Horizonte. Ciente das transformações pelas quais o bairro passa, mas
também das permanências após o tombamento, procurei conhecer as direções e os significados
da vida social no bairro nas duas últimas décadas.
Localizada na região leste da cidade e limítrofe ao Centro (Mapa 1), a Floresta teve sua
ocupação iniciada no século XIX, junto com a criação da capital mineira. As pesquisas
históricas mostram que, no início da sua formação, o bairro apresentava certa mistura social.
Seus primeiros moradores pertenciam a distintos estratos sociais: famílias de classe média que
residiam em grandes chácaras, pequenos agricultores que se dedicavam à produção de
alimentos para abastecimento local, operários que participaram da construção da cidade e outras
pessoas de estratos de baixa renda. Com o tempo, essa diversidade foi se perdendo. Atualmente,
a Floresta é reconhecida como um bairro de classe média, tanto nos estudos sociológicos quanto
nas falas dos entrevistados. Além da sua composição social, no contexto da cidade, a Floresta
é considerada um bairro localizado estrategicamente, antigo, tradicional, familiar e histórico.
Usos residenciais e comerciais dividem espaços no bairro. A Floresta dispõe de um polo
comercial próprio, que remonta à época de sua ocupação, no início do século XX. Suas casas
antigas de estilo eclético com um ou dois pavimentos foram consideradas exemplares de
patrimônio arquitetônico da cidade e se misturam a edifícios de portes diversos. Os prédios
mais altos estão nas principais ruas e avenidas do bairro e foram construídos como parte de um
processo de adensamento e verticalização que se acentuou a partir da década de 1970, nas áreas
centrais de Belo Horizonte.
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Mapa 1 - Localização do bairro Floresta em Belo Horizonte

Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados do IBGE (2010).

A partir de 1996, a Floresta passou a ser protegida como conjunto urbano pelo Conselho
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM/BH). No início
dos anos de 1990, uma mobilização de moradores, sobretudo de integrantes da Associação dos
Moradores e Amigos da Floresta (Amaflor), deu origem ao processo que culminou na criação
do Conjunto Urbano Bairro Floresta (CUBF), prática municipal de patrimônio baseada na
proteção de conjuntos urbanos.
No âmbito do Conselho do Patrimônio de Belo Horizonte, os conjuntos urbanos são
áreas delimitadas na cidade em razão de determinadas conformações urbanas, apropriações
sociais do espaço e existência de monumentos naturais, paisagísticos, artísticos e históricos. Na
área central de Belo Horizonte, esses conjuntos foram identificados e institucionalizados a partir
de 1990, quando foi criada uma carta de princípios para ação do CDPCM/BH.1

1

A Carta de Princípios do CDPCM/BH foi elaborada em 1990 e utilizada, durante um certo período, como
referência para as ações do Conselho. Trata-se de um documento criado para implementação da política de
patrimônio em Belo Horizonte na época, definindo estratégias, diretrizes, conceitos e instrumentos para tais ações.
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Para delimitação das áreas de conjuntos urbanos, como o do bairro Floresta, foram
utilizados eixos viários principais, assim como o entorno de grandes referenciais arquitetônicos.
Nessas áreas, são praticados parâmetros urbanísticos, fiscais e de funcionamento de atividades
diferenciados, que se sobrepõem às normas urbanas gerais, aplicadas ao restante da cidade.
Entre os parâmetros de proteção estão a limitação da altura máxima das novas construções e a
necessidade de tombamento de bens isoladamente, já que o fato de uma edificação estar dentro
do perímetro de um conjunto urbano não lhe confere, automaticamente, grau de proteção como
bem tombado.
O objetivo desta tese é compreender a relação entre a política de proteção patrimonial
do bairro e sua vida social, considerada tanto nos seus aspectos residenciais quanto comerciais
e de consumo. Apesar de o tombamento ir na direção da manutenção – da paisagem e da vida
social, por exemplo – ele também é capaz de influenciar ou desencadear processos urbanos no
bairro Floresta? A renovação do comércio, concentrada em uma rua do bairro que apresentarei
mais adiante, inclui a articulação entre novos investimentos e a valorização simbólica do
patrimônio protegido? Essas questões desdobraram em quatro interrogações – os objetivos
específicos desta tese – que serão apresentados mais adiante.
A noção de patrimônio histórico e artístico criada no final do século XVIII, durante a
Revolução Francesa, baseou-se em critérios de monumentalidade e de valor histórico. Ela
enfatizou bens pertencentes às elites sociais e monumentos que deveriam ser preservados pela
sua excepcionalidade ou por terem sido palco de eventos marcantes referidos em documentos
e em narrativas de historiadores. Esse ideário inspirou a proteção patrimonial no Brasil de 1930
a meados dos anos de 1960, quando Rodrigo Melo Franco de Andrade dirigiu o Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), atualmente denominado Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Na fase conhecida como pedra e cal, por ter
sido voltada para o patrimônio arquitetônico, três critérios embasaram a escolha dos bens
patrimoniais: os aspectos tipológicos, a arquitetura e as artes visuais figurativas; a cronologia,
com destaque para monumentos e manifestações do período colonial; e a localização
geográfica, especialmente as cidades coloniais. A partir de 1970, o conjunto de objetos
patrimoniáveis foi ampliado, com o rompimento dos balizamentos definidos pelos critérios
anteriores e com a adoção de uma concepção antropológica de cultura. Essa noção enfatiza a
diversidade e abarca, além da produção material, os sentidos e valores atribuídos pelos sujeitos
a bens e práticas sociais (FONSECA, 2009; ABREU, 2015).
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O entendimento de patrimônio no Brasil passou a incluir bens materiais e imateriais,
abarcando as formas de expressão; os modos de fazer, criar e viver; as criações científicas,
artísticas e tecnológicas; as obras, os objetos, os documentos, as edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais; e os conjuntos urbanos e sítios de valor
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Esse
conjunto, como portador de referências às identidades, ações e memórias dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, é considerado de interesse para a preservação e transmissão
do patrimônio às gerações futuras, garantido a permanência de aspectos da identidade e da
cultura (BRASIL, 1988).
A adoção de uma concepção mais ampla de patrimônio cultural centrou-se na relação
da sociedade com sua cultura e não em determinados objetos, como os monumentos. A
preservação dos referenciais culturais demanda processos de patrimonialização que, de acordo
com Leite e Peixoto (2009), consistem em intervenções técnicas que objetivam atribuir a um
bem o estatuto patrimonial por meio de instrumentos formais ou legais de proteção, como o
tombamento.
A ampliação do campo patrimonial no Brasil incluiu, além dos bens tidos como
patrimônio, os sujeitos envolvidos nos processos de proteção e preservação. No contexto de
criação do Sphan e ao longo de sua atuação até meados da década de 1970, representantes do
governo e grupos de intelectuais foram os principais agentes de patrimonialização no Brasil. A
partir dos anos de 1980, a emergência do tema do patrimônio imaterial foi acompanhada pelo
surgimento de uma diversidade de atores nesse campo. A atuação de representantes de novos
organismos – como agências locais, nacionais e internacionais e, sobretudo, movimentos
sociais, organizações não governamentais, coletivos de pessoas de camadas populares, entre
outros atores da sociedade civil – contrapôs-se a quase exclusividade das instituições estatais.
Esses novos agentes tomaram a cena pública, expressando interesses variados e, por vezes,
muito específicos. Assim, processos de patrimonialização se converteram em falas plurais de
diversos agentes, entre os quais se destacam as organizações não governamentais, os
especialistas, as comunidades, os patrocinadores e os agentes estatais, antes os únicos
legitimamente autorizados para tal (ABREU, 2015).
No contexto da criação do Conjunto Urbano Bairro Floresta, que apresentarei com
detalhes no primeiro capítulo, a proteção do bairro intencionava evitar sua verticalização e
outras transformações intensas na paisagem construída. A iniciativa foi de moradores, que
atuaram a partir da associação do bairro. O presente foi entendido por eles como situação de
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perda, tanto dos referenciais culturais, identitários e memoriais, que foram basilares para as
narrativas que defenderam a necessidade de práticas de preservação na Floresta, quanto da
qualidade de vida do bairro. Esta última estava sob ameaça no contexto de crescimento da
cidade, em que o bairro se tornara rota para tráfego de veículos e se adensara, como território
de ação do setor imobiliário que investiu na construção de prédios para residência multifamiliar
e para fins comerciais.
A criação do Conjunto Urbano, com seus tombamentos e restrições, freou e evitou a
especulação imobiliária e evitando demolições de referenciais arquitetônicos para construção
de prédios e a consequente saída de pessoas que ali moravam. O objetivo desta tese vincula-se,
portanto, aos efeitos do Conjunto Urbano, isto é, o que ele foi e é capaz de manter e preservar,
mas também de criar, em termos de paisagem construída, de dinâmicas e do universo de
representações sobre os espaços físico e social da Floresta. As questões gerais elencadas
anteriormente desdobraram-se em quatro interrogações, os objetivos específicos que orientaram
esta pesquisa.
Primeiramente, como a composição social da Floresta mudou ao longo do tempo? Essa
pergunta partiu de investigações anteriores sobre a cidade e inclui abordagens sobre a trajetória
histórica de ocupação do bairro e seu tecido social contemporâneo. Parte dos estudos recentes
sobre dinâmicas urbanas em Belo Horizonte e sua região metropolitana (RMBH) que têm como
escopo análises quantitativas sobre segregação socioespacial, realizadas para grandes escalas
territoriais. Nesse campo, as publicações do Observatório das Metrópoles e a tese de Mendonça
(2002) demonstraram que a área central do município – tanto o centro tradicional quanto o
pericentro – têm passado por transformações e que parte delas se caracteriza pela elitização do
Centro e de bairros no seu entorno. Essas regiões tendem a concentrar, cada vez mais, residentes
de classes médias e altas, enquanto os grupos populares se deslocam para as periferias
metropolitanas (ANDRADE et al., 2015; MENDONÇA, 2002).
A mudança da Floresta de um bairro socialmente diverso para um espaço urbano em
que os grupos de classe média são majoritários entre os moradores é objeto do primeiro e
segundo capítulos. Ainda que não disponha de dados quantitativos representativos da
composição social da Floresta na escala bairro, a não ser os do questionário simplificado do
Censo Demográfico, os documentos históricos levantados por mim indicam que ele foi se
transformando aos poucos. Se inicialmente ele foi ocupado por grupos mais diversos da
hierarquia social, nos dias de hoje predominam moradores de estratos médios, segundo os dados
dos censos. Além disso, trato da trajetória histórica da Floresta e de seus processos de
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urbanização e proteção patrimonial, em diálogo com a criação da cidade e com seu crescimento
ao longo do século XX.
A proteção da Floresta como patrimônio municipal em 1996, levou-me a questionar se
e como esse status tem afetado a paisagem urbana e a dinâmica residencial do bairro nos últimos
23 anos. Daí a segunda questão: quais as mudanças e permanências no estoque imobiliário do
bairro ao longo do tempo? Usando dados do IPTU da prefeitura de Belo Horizonte, analiso no
capítulo dois o estoque de imóveis do bairro comparando momentos anteriores e posteriores à
proteção do patrimônio.
O terceiro conjunto de perguntas inclui também os moradores recém-chegados à
Floresta. Quais são as suas motivações para escolher morar no bairro? O status do patrimônio
desempenha algum papel nessa escolha? Como os novos moradores se veem como residentes?
Como eles se relacionam com os moradores antigos?
A escolha residencial é um processo de tomada de decisão no qual os indivíduos,
considerados unidades de tomada de decisão, escolhem entre as opções de moradia e sua
localização. Estão em jogo necessidades, preferências, recursos financeiros e restrições (limites,
pressões e obstáculos). Além desses fatores de nível micro, condições macro – como mercado
imobiliário, mercado de trabalho, políticas habitacionais, situação econômica, contexto
institucional, circunstâncias demográficas e a própria dinâmica urbana – influenciam as
escolhas residenciais. A existência de oferta habitacional, ligada à dinâmica do mercado
fundiário e habitacional ou às políticas habitacionais, é um dos fatores macro que influenciam
essas decisões (COSACOV, 2018).
Na base do conceito de escolha residencial, está o pressuposto de que, embora haja
determinantes nas escolhas dos indivíduos, eles dispõem de espaços de manobra entre as opções
de moradia e localização para morar. O uso do conceito implica tornar visíveis as condições
nas quais as pessoas escolhem um lugar para morar (COSACOV, 2018).
No capítulo três, analiso as relações entre a opção de moradia pela Floresta dos recémchegados e seus estilos de vida – uma ferramenta teórica e metodológica nesta pesquisa. Abordo
os perfis desses moradores enfatizando suas motivações para morar no bairro, suas
representações sobre ele e suas experiências no espaço urbano. Esta última dimensão do estilo
de vida dos recém-chegados inclui a análise das crenças, preferências e práticas dos meus
entrevistados como expressões de como eles vivem na cidade, usando e consumindo seus
espaços urbanos, bens e serviços.
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O quarto e último conjunto de perguntas aborda a dinâmica comercial da Floresta e se
concentra em uma rua específica do bairro: a Sapucaí, que limita Floresta e Centro. Desde 2012,
estabelecimentos de lazer se instalaram na Rua Sapucaí e têm atraído principalmente jovens
clientes. Como interpretar a renovação do comércio na Rua Sapucaí, parte do Conjunto Urbano
Bairro Floresta? Ela associa novos investimentos comerciais com a valorização simbólica do
patrimônio protegido? As mudanças nessa rua e sua construção como lugar de lazer e
entretenimento na cidade são analisadas, no quarto capítulo, do ponto de vista da gentrificação
comercial, da cultura de consumo e da valorização do patrimônio arquitetônico.
Essas questões e as outras elencadas anteriormente fazem parte de uma pesquisa mais
ampla, Renovação Urbana e Gentrificação,2 cujo objetivo é analisar a dinâmica residencial e
comercial de bairros pericentrais de Belo Horizonte, onde os moradores são principalmente
grupos de classe média. Busquei entender os processos urbanos desses bairros em termos de
renovação, modernização, elitização, relações com a comunidade, gentrificação, entre outros
aspectos e novos processos, ainda não claramente identificados ou nomeados. Embora se trate
de um conjunto de bairros caracterizados pela predominância de grupos de classe média entre
os moradores (MENDONÇA, 2002; ANDRADE et al., 2015), o pressuposto geral que norteia
o estudo de bairros da capital mineira é que suas dinâmicas variam de acordo com
especificidades locais, como políticas urbanas, políticas de conservação do patrimônio,
mercado imobiliário e questões simbólicas e culturais.
No caso da Floresta, a literatura sobre gentrificação auxiliou na compreensão de
transformações recentes no bairro. O termo gentrification foi criado pela socióloga inglesa Ruth
Glass, na década de 1960, para descrever um novo e distinto processo de mudança urbana que
estava começando a ocorrer em Londres. Famílias de classes médias, ao invés de se instalarem
nos subúrbios da cidade, conforme o modelo até então vigente para esse estrato social, passaram
a residir em antigos bairros do centro, local de moradia das classes trabalhadoras. Esse fato
desdobra-se na expulsão de moradores de estratos sociais mais baixos que se veem incapazes
de arcar com os novos preços mais altos praticados para moradia e/ou serviços no bairro. A
gentrificação é, portanto, um processo de mobilidade residencial voluntária de grupos de classe
média que leva ao displacement, ou seja, à mobilidade involuntária de pessoas de grupos com
menor poder econômico (BIDOU-ZACHARIASEN, 2006; LEES et al., 2008; FURTADO,
2014).
2

Estudo financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e coordenado
pela Prof. Luciana Teixeira de Andrade. A pesquisa inclui estudantes de graduação e pós-graduação e três outros
bairros da capital mineira: Anchieta, Centro e Santa Tereza.
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Os primeiros estudos sobre a gentrificação foram realizados, sobretudo, em Londres e
Nova Iorque. Até meados do século XX, essas duas cidades, bem como outros grandes centros
urbanos dos países centrais, passaram por processos de suburbanização e desindustrialização
por meio dos quais atividades econômicas e famílias de camadas alta e média migraram das
áreas centrais da cidade para os subúrbios. Os centros entraram num processo de decadência,
tiveram suas habitações desvalorizadas e seus velhos imóveis ocupados por famílias de baixa
renda e por algumas atividades industriais e comerciais remanescentes (FURTADO, 2014).
Essa expansão das periferias se enfraqueceu a partir da década de 1960, quando as
cidades começaram a apresentar sinais de reversão da suburbanização. Teve início uma espécie
de retomada dos centros. Programas governamentais de renovação urbana impulsionaram a
criação de novos escritórios, shopping centers e empreendimentos residenciais voltados para
famílias de classe média. Associados a isso, foram observados sinais de uma reocupação de
bairros por famílias de classe média, sobretudo profissionais jovens e escolarizados, que
optaram por residir no centro das cidades (LEES et al., 2008; FURTADO, 2014).3
Os gentrificadores foram chamados pelos estudos sobre o tema de yuppies. Os primeiros
são os Young Urban Professional Parents, isto é, jovens profissionais urbanos de classe médiaalta em ascensão profissional e no processo de formação de núcleos familiares (LEES et al.,
2008; ZUKIN, 1982; SMITH, 2006). O destaque dado a esse tipo de gentrificador pela literatura
reduziu os atores da gentrificação a grupos homogêneos, o que tem sido problematizado em
estudos mais recentes, conforme abordarei mais adiante.
No estudo do bairro Floresta e de suas dinâmicas residenciais, a forma de gentrificação
residencial denominada de marginal inspirou a compreensão da chegada de novos moradores e
3

Até o final da década de 1970, a explicação de economistas neoclássicos para a gentrificação (ou para aquilo que
foi nomeado ''renascimento urbano'') prevaleceu no âmbito das teorias urbanas (LEES et al., 2008). Eles assumiram
que se tratava de um processo de ajuste natural e inevitável do mercado, relacionado a um aparente retorno
espontâneo da classe média dos subúrbios para a cidade central. Em meados dos anos 1980, essa visão foi objeto
de reações que culminaram num debate entre duas vertentes explicativas para a gentrificação e suas causas: de um
lado, a perspectiva da produção ou economicista e, de outro, a perspectiva do consumo, ou culturalista (SLATER,
2011). Apesar de aparentemente opostas, as perspectivas culturalista e a economicista não são visões rígidas e
unilaterais para explicar a gentrificação. Na verdade, são interpretações parciais da totalidade do fenômeno que
focam em alguns aspectos e negligenciam outros. A abordagem culturalista destacou mudanças na divisão social
e espacial do trabalho, bem como focalizou a criação de demandas culturais e de espaço por parte da nova classe
média urbana. Por outro lado, presumiu a existência de áreas para a gentrificação. Smith (2007), principal
representante da vertente economicista, enfatizou a produção de áreas gentrificáveis por meio do mecanismo de
rent gap, mas considerou como algo dado a existência de gentrificadores e ignorou as motivações que levaram os
sujeitos de classe média a optar pela vida no centro das cidades (HAMNET, 1991). Ao tentar integrar as
perspectivas culturalista e economicista, Hamnet (1991) listou quatro requisitos para a ocorrência de gentrificação.
São eles: a oferta de áreas gentrificáveis; a oferta de gentrificadores; a existência de propriedades economicamente
desvalorizadas que sejam, todavia, atraentes; e a preferência cultural de viver no centro da cidade por parte de um
determinado segmento da classe média. Têm-se aí condições que são necessárias em conjunto para ocasionar a
gentrificação, mas que, individualmente, não são suficientes para tal.
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de seus perfis. Gentrificação marginal4 é um conceito utilizado por Van Criekingen (2003;
2006) para caracterizar um processo dos bairros centrais de Bruxelas que diverge das outras
manifestações do fenômeno anteriormente abordadas tanto em relação aos agentes quanto em
relação à expulsão de moradores de classes sociais mais baixas das localidades gentrificadas.
Os gentrificadores marginais são mais ricos em capital cultural do que em capital
econômico. São jovens profissionais de salários mais baixos, empregados principalmente nos
setores público, cultural, artístico ou de comunicação. Eles se encontram, muitas vezes, numa
posição transitória entre a moradia com os pais e a formação de uma nova estrutura familiar
e/ou a garantia de renda e estabilidade no mercado de trabalho. A moradia em áreas centrais da
cidade é atrativa porque os preços de aluguel ou compra são acessíveis e, devido a sua
localização estratégica, com facilidade de mobilidade urbana e ampla oferta de comércio e
serviços (VAN CRIEKINGEN, 2003; 2006).
Essa forma de gentrificação não ocasiona uma mudança radical do padrão
socioeconômico dos residentes ou no deslocamento dos antigos moradores nem compreende
um estágio para a gentrificação completa. Bairros que passam por esse processo apresentam
população diversificada. Observa-se a mistura daqueles que habitam o lugar há muitos anos
com novos moradores, bem como a convivência de grupos mais desfavorecidos
economicamente com outros de maior poder aquisitivo. A paisagem desses bairros, por sua vez,
é caracterizada por contrastes entre fachadas restauradas e terrenos baldios, entre imóveis
valorizados por sua arquitetura e outros sem nenhuma característica que os diferencie, entre
lojas e restaurantes mais sofisticados e comércio local comum (VAN CRIEKINGEN, 2003;
2006).
Estudos sobre a gentrificação residencial destacaram também sua diversidade e a
relevância dos contextos analisados, adotando perspectivas etnográficas ao pesquisá-la.
Diferentemente de um processo restrito às áreas centrais de grandes cidades, a gentrificação
pode ocorrer em contextos rurais ou em cidades de pequeno porte. Ela pode também assumir
outras formas, além da residencial, como se verá mais adiante (LEES et al., 2008; BROWNSARACINO, 2009).
A heterogeneidade dos sujeitos responsáveis pela gentrificação é outro ponto de
divergência nas interpretações sobre o fenômeno. Segundo Brown-Saracino (2009), a maior
parte das análises preconiza grupos de classe média e alta como os gentrificadores. Eles

O termo “gentrificação marginal” foi originalmente cunhado pela geógrafa D. Rose (1984) em seus estudos sobre
cidades canadenses.
4
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pretendem promover a limpeza de bairros centrais degradados ao reformar seu estoque de
imóveis e investir em sua valorização financeira, o que ocasiona deslocamento de moradores
antigos. Brown-Saracino (2009) sugere que há perfis mais variados de gentrificadores. Alguns
deles, por exemplo, têm consciência dos desdobramentos da gentrificação para residentes de
classes populares. Por isso, lutam para minimizar os efeitos perversos do processo a fim de
manter as características do bairro para onde se mudaram quanto aos seus modos de vida e aos
sujeitos que nele moram, bem como quanto à paisagem construída (ambiência, arquitetura,
estabelecimentos comerciais etc.).
Nesta pesquisa, investiguei se a Floresta tem atraído novos moradores e quais são os
seus perfis, relacionando os dados coletados ao que a literatura chama de gentrificação,
principalmente consoante às perspectivas de Van Criekingen (2003; 2006) e de Brown-Saracino
(2009). Esta abordagem atentou nas semelhanças entre os processos da Floresta e os estudos
desses autores, bem como nas diferenças entre eles. Isto é, trata-se de uma análise que, inspirada
em referências anteriores e em pesquisa exploratória que indicou a gentrificação como lente
interpretativa para compreender fenômenos do campo empírico desta tese, considerou
cuidadosamente especificidades do bairro e da cidade, seus percursos históricos e contextos
atuais.
A componente residencial da gentrificação, no entanto, é apenas uma das suas facetas
por se tratar de um fenômeno altamente dinâmico e mais amplo de reestruturação econômica,
social e espacial que não é passível de definições excessivamente restritivas (SMITH;
WILLIAMS, 1986). O fenômeno tem sido interpretado de maneira mais ampla, como processo
que engloba mudanças sociais, físicas, econômicas, culturais e simbólicas. Variantes, como
gentrificação comercial, de lazer, de frequência e turística, surgiram na literatura para expressar
a diversidade e dinamicidade da gentrification, de modo que transformações residenciais
passaram a compreender apenas uma de suas facetas (BIDOU-ZACHARIASEN, 2006; VAN
CRIEKINGEN, 2006; JANOSCHKA et al., 2014).
Ligada a mudanças nos setores de comércio de bens e serviços, turismo e lazer de uma
região, a gentrificação comercial (ou de consumo) foi reconhecida pela literatura a partir dos
anos de 1980, quando analistas desenvolveram um conceito mais amplo da gentrification
(LEES et al., 2008). Segundo Smith e Williams (1986), a gentrificação residencial pode estar
intimamente ligada ao redesenvolvimento de frentes de água para funções recreativas, à
diminuição de instalações manufatureiras no centro da cidade, à ascensão de complexos de
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hotéis e centros de convenções, à criação de escritórios centrais nas cidades, bem como à
emergência de modernos distritos de lojas, bares, cafés e restaurantes.
A gentrificação comercial induz aos mesmos tipos de prática que a gentrificação
residencial, ou seja, à substituição de camadas populares por estratos sociais médios e altos. Ela
não abarca, contudo, os residentes de uma determinada região, mas sim os seus frequentadores
e consumidores. Diz respeito também aos tipos de atividades econômicas que ali se instalam e
que, quando objeto de gentrificação, são destinados a uma clientela que dispõe de capitais
econômico e cultural para se apropriar dos espaços e dos bens e serviços ali ofertados. A
gentrificação de consumo pode vir ou não associada à gentrificação residencial (CERQUEIRA,
2014; DIAS, 2011).
As mudanças na estrutura comercial da Rua Sapucaí são analisadas nesta tese a partir
do que a literatura denomina “gentrificação de consumo”. O objetivo é investigar a instalação
recente de equipamentos comerciais e culturais como fator de atração de consumidores de
classes sociais mais altas. Além disso, intenciono compreender se a renovação do comércio na
Rua Sapucaí está associada às mudanças recentes do Centro da cidade. Conforme mencionado
anteriormente, a Rua Sapucaí é uma zona de transição entre bairro e Centro. Este último tem
passado, desde a década de 2000, por processos de revitalização promovidos pela prefeitura de
Belo Horizonte e tem sido palco de manifestações culturais e movimentos sociais de resistência,
bem como local de instalação de equipamentos culturais e de lazer por parte da iniciativa
privada.
Cabe salientar que, apesar da gentrification ser compreendida como um fenômeno
global, ela não deve ser – utilizando aqui a metáfora de Butler (2007) – tratada como uma
garrafa de Coca-Cola, isto é, um produto com marca registrada que pode ser retirado da
prateleira de qualquer mercado imobiliário no mundo. O que emerge do conjunto de análises
sobre o tema é que a extensão da manifestação da gentrificação e as formas que ela pode assumir
– por exemplo, residencial, comercial ou de consumo – interessam e devem ser pesquisadas.
Para tal, é necessário ter em conta contextos – com suas especificidades históricas, sociais e
econômicas – e escalas – no que tange a tamanho da cidade e à natureza e tradições do seu
design urbano (BUTLER, 2007).
Os estudos sobre gentrificação em grandes cidades latino-americanas têm enfatizado a
forma comercial do fenômeno ao tratarem de políticas urbanas de ressignificação e
revalorização econômica e simbólica de antigos centros e de seu patrimônio arquitetônico. De
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modo geral, os espaços urbanos centrais desvalorizados e/ou estigmatizados são gentrificados5
a partir de iniciativas que combinam a espetacularização do patrimônio cultural e histórico
(edifícios, praças, frentes de água, ruas, equipamentos culturais etc.) com sua mercantilização
para atrair investidores e consumidores. Eles são convertidos em espaços culturais e comerciais,
lugares de encontro, lazer e turismo (JANOSCHKA, 2014; LEITE, 2007).
O Estado, como principal promotor das intervenções, assume a maior parte dos custos,
riscos e responsabilidades relativos à infraestrutura urbana, à reforma de monumentos e
edificações e à garantia de segurança pública. A expectativa é que essas ações, muitas vezes
integradas a programas de incentivos fiscais, atraiam o setor privado visando à autossustentação
do processo, o que nem sempre acontece. Poder público e iniciativa privada se associam por
meio de parcerias para compartilhar o custeio e o gerenciamento dos projetos de renovação
urbana, que também costumam contar com assistência financeira de agências internacionais,
tais como do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial. Alguns
desses processos são exemplos de uma gentrificação comercial (ou de consumo) volátil, por
dependerem de eventos e de usos temporários, por parcelas da população que possuem capitais
para acessá-los. Os lugares são criados para o consumo, já que o foco não é a atração de novos
moradores, mas de investidores e consumidores (BETANCUR, 2014; JANOSCHKA, 2014;
LEITE, 2007).
Associada ao espaço e ao tempo, a gentrificação de consumo raramente é acompanhada
por mudanças nas dinâmicas residenciais com a substituição de moradores de classes populares
por grupos classes médias e altas. É essa a conclusão dos pesquisadores que traçaram o
panorama dos estudos sobre gentrificação na América Latina (BETANCUR, 2014;
JANOSCHKA, 2014) e no Brasil (RUBINO, 2003; 2008; 2009).
Em vários casos, o que acontece é a produção e a promoção de lugares para consumo
turístico, cultural e comercial, acarretando formas de apropriação mais elitizadas ao invés da
gentrificação residencial das áreas centrais. Esses novos usos convivem com ocupações dos
espaços públicos por parte de classes populares. Tais ocupações são pré-existentes às
intervenções e contrárias aos seus objetivos. Os antigos usos e usuários são frequentemente
taxados como inapropriados, tornando-se objeto de recriminação e remoção por parte do poder

5

Os estudos urbanos latino-americanos sobre gentrificação preferem aplicar termos como revitalização, renovação
urbana, requalificação, reabilitação, entre outros eufemismos para se referir às estratégias de transformação e
"limpeza'' dos centros urbanos (JANOSCHKA et al., 2014; RUBINO, 2009).
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público e dos investidores a ele associados6 (JANOSCHKA et al., 2014; BETANCUR, 2014;
FRÚGOLI JR.; SKLAIR, 2009).
Num panorama dos estudos sobre gentrification na América Latina, Betancur (2014)
apura um atraso nas pesquisas que se dedicam ao tema e tece alguns comentários sobre
possibilidades de gentrificação residencial. Primeiro, deve-se considerar que as grandes cidades
da América Latina não se transformaram em centros de comando e controle da economia global,
como no Norte, e que ainda retêm vários de seus antigos usos, funções e usuários. Mais
relevante que essa diferença estrutural, segundo esse autor, é o fato de os centros latinoamericanos não atraírem moradores de classes médias. Eles são formações híbridas que servem
tanto às classes mais baixas quanto às classes altas, mesmo que para fins não residenciais.
Ele destaca ainda que há nas cidades um baixo contingente de potenciais gentrificadores,
isto é, de sujeitos de classes médias com preferência pela vida no centro. Esse grupo,
normalmente, opta por se fixar em condomínios fechados horizontais ou verticais localizados
em áreas periféricas e centrais, mas não necessariamente nos bairros antigos e desvalorizados
(BETANCUR, 2014). No caso das cidades brasileiras, a oferta e a proliferação de moradias em
condomínios localizados em áreas suburbanas convivem com a permanência de estratos médios
e altos da sociedade em partes centrais que dispõem, historicamente, de infraestrutura e oferta
de bens e serviços atraentes para tais grupos sociais (RUBINO, 2009; CALDEIRA, 2011).
Betancur (2014) conclui que a gentrificação – se entendida como a substituição de
classes populares por classes médias em bairros centrais – não acontece na América Latina,
entretanto os centros têm atraído alguns tipos de moradores, como grupos de estudantes,
intelectuais, artistas e famílias não tradicionais, ocasionando a gentrificação marginal. Rubino
(2009), para quem a gentrificação no Brasil diz respeito à revitalização de espaços urbanos e ao
consumo por meio de eventos, festas e usos temporários, também pondera sobre as
possibilidades de gentrificação residencial na forma marginal. Ambos os autores sugerem a
necessidade de pesquisas que aprofundem o estudo do fenômeno nas cidades latino-americanas,
em analogia com os objetivos desta pesquisa.

Percursos de investigação sociológica

6

Comércio informal, vendedores ambulantes, prostituição, população em situação de rua e tráfico e consumo de
drogas são exemplos de práticas e sujeitos que sofrem ações de repressão, ﬁscalização e controle em espaços
urbanos revitalizados nas grandes cidades latino-americanas. Nota-se a relação entre as intervenções urbanas, a
normalização dos usos dos espaços públicos e as ações de cunho higienista (FRÚGOLI JR.; SKLAIR, 2009;
MELÉ, 2006; BETANCUR, 2014).
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Considero como ponto de partida epistemológico nesta tese as reflexões de Becker
(1997) sobre metodologia. Para esse autor,

[...] os princípios gerais encontrados em livros e artigos sobre metodologia são uma
ajuda, mas, sendo genéricos, não levam em consideração as variações locais e
peculiaridades que tornam ambiente e problema de pesquisa aquilo que são de modo
único. Assim, o sociólogo ativo não somente deve como pode improvisar as soluções
que funcionam onde ele está e resolve os problemas que ele quer resolver. (BECKER,
1997, p. 13).

Desenvolver métodos e teorias próprias de pesquisa não consiste em ignorar o rigor
científico ou os princípios gerais de pesquisa criados por predecessores e seus contemporâneos.
Trata-se de ampliar as possibilidades de compreensão, evitando “colocar suas observações
sobre o mundo numa camisa de força de ideias” (BECKER, 1997, p. 13) desenvolvidas em
contextos específicos e, por vezes, distantes temporal e fisicamente dos fenômenos peculiares
que estão sendo estudados.
A partir do objetivo desta tese e dos quadros teórico-conceituais para sua construção,
opções metodológicas são necessárias. Primeiramente, apresento os limites do meu objeto
empírico e os sentidos da categoria bairro, demonstrando sua pertinência para esta pesquisa e
para o recorte territorial nela adotado. Em seguida, descrevo os procedimentos metodológicos
gerais desta investigação.
Cada capítulo apresenta as estratégias de pesquisa utilizadas para coleta e análise dos
dados nele analisados. Essa opção se adequa a esta tese pelo fato de cada um dos capítulos
corresponder a um dos grupos de perguntas (ou objetivos específicos) apresentados
anteriormente, mas também dada a variedade de técnicas e fontes de dados que foram utilizadas.
Onde começa e onde termina a Floresta? Essa pergunta foi essencial para o recorte do
campo empírico desta tese e envolve abordagens sobre a categoria bairro. Do ponto de vista
político-administrativo, um bairro é entendido como porção do espaço citadino formado por
um conjunto de quarteirões, o que auxilia na organização do território da cidade. Por meio da
categoria bairro, é possível identificar onde as pessoas vivem, planejar políticas públicas
urbanas e controlar a distribuição dos serviços públicos, como correio, telefonia, limpeza etc.
Para as municipalidades que adotam a divisão espacial por bairros, seus limites administrativos
são imprescindíveis à gestão, pois é a partir deles que aquele recorte é identificado oficialmente
e planejado ou assistido pelo órgão gestor (RAPOPORT, 1978; BARROS, 2004).
Um bairro, no entanto, extrapola a realidade objetiva e inclui também dimensões
subjetivas e sociais. Ele é um lugar vivido e sentido pelos seus moradores, ainda que parte de
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suas atividades rotineiras sejam realizadas em outras localidades da cidade. Os habitantes de
um bairro percorrem seus espaços e, em maior ou menor medida, conhecem-se, convivem e
estabelecem entre si interações, cujo grau de proximidade e vínculo varia consoante os grupos
e os espaços (ANDRADE; MENDONÇA, 2007; HALLEY, 2014). De acordo com Andrade e
Mendonça (2007), o bairro é

[...] um lugar de referência física e identitária para os seus moradores, ainda que as
suas identidades não sejam construídas apenas pelo local de moradia, ele é um dos
seus referentes. Caso contrário, a pergunta: onde você mora? teria perdido toda a sua
validade e o local de moradia não seria uma das formas de se localizar uma pessoa no
mapa social da cidade. (ANDRADE; MENDONÇA, 2007, p. 4).

Outro aspecto dos bairros diz respeito à não coincidência entre os limites
preestabelecidos pelo poder público e aqueles delimitados e tomados pelo imaginário dos seus
residentes. A pesquisa de Magni (2012) mostrou que, diferentemente das divisões
administrativas, os limites do bairro Floresta são plásticos e indefinidos. Locais que
oficialmente pertencem à Floresta não são identificadas como tal pelos residentes. Por outro
lado, endereços no Colégio Batista, bairro vizinho, são a ela associados (MAGNI, 2012).
Essa plasticidade de limites da Floresta não é algo recente, pois já era referida por Pedro
Nava7 nos relatos das suas vivências no bairro durante as primeiras décadas do século XX. As
impressões de Nava (1973) sobre as fronteiras da Floresta e as características de outros
logradouros belo-horizontinos são exemplificadas pelo seguinte trecho:
[...] estilhaçando as vidraças multicores do Dr. Gustavo Pena – que morava fronteiro,
na mesma casa da [rua] Pouso Alegre que seria depois habitada por seu genro Ovídio
de Andrade. Para lá desses limites, acabava a Floresta. Não sei se
administrativamente, como circunscrição urbana. Mas acabava como caráter. Os
logradouros assumiam outra fisionomia, na medida em que [a rua] Pouso Alegre
seguia para os lados da Rua Itajubá, da Rua Curvelo e do desaguamento desta na
caudalosa Avenida do Contorno. Aquilo já não era mais Floresta – parecia Quartel,
Lagoinha, Calafate. (NAVA, 1973, p. 107).

A percepção dos moradores da Floresta quanto aos limites do bairro e o discurso de
residentes de bairros vizinhos que se dizem florestinos8 também remetem a essa ausência de
limites espaciais rígidos. O desenho da Floresta apoia-se em percepções e experiências pessoais,

7

Pedro Nava (1903-1984) foi um médico e escritor brasileiro. Graduou-se em Medicina na Universidade Federal
de Minas Gerais e participou da geração modernista de Belo Horizonte. Em seus livros memorialísticos, relata
vivências em Juiz de Fora, sua cidade natal, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, onde morou nos bairros
Floresta e Serra.
8
Termo usado aqui em referência àqueles que se reconhecem como residentes do bairro Floresta.
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cujas bases são marcos afetivos, relações sociais, de lazer e de trabalho estabelecidos com o
lugar. Ademais, as ambiências, os referenciais arquitetônicos e os espaços públicos contribuem
para a constituição do bairro no imaginário dos sujeitos que ali vivem ou até mesmo dos que
nele trabalham e transitam (MAGNI, 2012).
Nesse sentido, a percepção do bairro é um constructo mental que se ancora em vivências
e interações no espaço e que têm capacidade de criar sentimento de pertencimento. O bairro
pode ser entendido como um ''dispositivo prático que tem por função garantir uma solução de
continuidade entre aquilo que é mais íntimo (o espaço privado da residência e a vida pessoal) e
o que é mais desconhecido (o conjunto da cidade ou mesmo, por extensão, o resto do mundo)''
(MAYOL, 1996, p. 42). Ele funciona, portanto, como termo médio entre a residência (o dentro)
e a apreensão do espaço urbano ao qual se liga (o fora, a cidade como um todo) (MAYOL,
1996).
Longe de ser exclusivamente resultado de designações oficiais de setorização da cidade
ou de consistir em uma superfície urbana transparente para todos e estatisticamente mensurável,
o bairro oferece ao sujeito possibilidades diversas: de somar as trajetórias inauguradas a partir
do local de moradia e de inscrever na cidade uma infinidade delas; de se relacionar com o outro
como ser social (vizinhos, por exemplo); de ter como referência uma rede de sinais físicos e
sociais que lhe são preexistentes (os outros moradores, a configuração dos lugares etc.); de
marcar a sua história pessoal, sendo fonte de sentimento de pertencimento (MAYOL, 1996).
Adotei como campo empírico nesta tese, tendo em vista as considerações acima, o
Conjunto Urbano Bairro Floresta (CUBF), que foi protegido, em 1996, pelo Conselho
Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH), a partir
da iniciativa de moradores e membros da associação de bairro da Floresta (Amaflor). Seu
perímetro, ilustrado pelo traçado em vermelho do Mapa 2, extrapola os limites formais da
Floresta se se tomar como referência a designações da Secretaria Municipal de Planejamento,
Orçamento e Informação (SMPL) e da Lei 10.698/20149. O Conjunto Urbano abarca porções
de dois outros bairros (Colégio Batista e Santa Tereza) e exclui uma parte do território
designado pela Prefeitura de Belo Horizonte como bairro Floresta, conforme mostra o Mapa 3.
Refiro-me ao objeto empírico desta tese por meio dos termos “bairro Floresta” e “Conjunto
Urbano Bairro Floresta”.

9

A referida lei alterou a Lei 9.691/2009, relativa à identificação de bairros, de distritos e de imóveis urbanos. O
mapa
de
bairros
de
Belo
Horizonte
encontra-se
disponível
no
link
http://gestaocompartilhada.pbh.gov.br/sites/gestaocompartilhada.pbh.gov.br/files/produtos/mapa_bairros_bh_a0
_1.pdf.
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Mapa 2 - Perímetro do Conjunto Urbano Bairro Floresta

Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados do IBGE (2010).

Mapa 3 - Perímetros do Conjunto Urbano, do bairro Floresta e de seu entorno

Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados do IBGE (2010).
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Assim como o entendimento do conceito de bairro pela administração pública, o
território do Conjunto Urbano Bairro Floresta é uma construção estabelecida pelos técnicos
municipais e sancionada pelo Conselho do Patrimônio para fins de proteção e preservação do
patrimônio histórico e cultural daquele espaço. Os critérios para sua criação, no entanto,
orientam o recorte de campo empírico desta tese por levarem em consideração os espaços de
valor simbólico da Floresta. São espaços urbanos que apresentam importância cultural para a
cidade, tanto por seu valor histórico-urbanístico (vinculado à planta original de Aarão Reis)
quanto por seus espaços edificados que, ao longo do tempo, incorporaram-se no imaginário
coletivo, na configuração da cena urbana e no cotidiano dos seus moradores (DOM, 2006).
O Conjunto Urbano abarca, ainda que parcialmente e com imperfeições, paisagens
físicas (fixas) e dinâmicas nas quais ambiências, referenciais arquitetônicos, espaços públicos
e as interações que eles engendram são elementos que constituem o bairro Floresta tanto no
imaginário dos sujeitos que nele vivem e/ou circulam10 quanto como espaço físico da cidade
para suas práticas do dia a dia. A sua relevância corresponde, ainda, ao objetivo desta tese de
analisar como as políticas de proteção ao patrimônio numa determinada área podem impactar
suas dinâmicas residenciais e comerciais.
Delimitado o objeto empírico, considerei adequada a adoção de técnicas qualitativas,
levando em conta a natureza interpretativa e compreensiva das questões apresentadas
anteriormente. Dados quantitativos também são analisados nesta pesquisa, mas não incluíram
a aplicação de técnicas para coleta, por serem dados secundários. No capítulo 2, darei mais
detalhes sobre as fontes desses dados e seus processos de tratamento e análise.
Com o objetivo de compreender os fenômenos sociais e as representações que os
constituem e que são produzidas sobre eles, pesquisas qualitativas agrupam vários
procedimentos, perspectivas e estratégias, ligados a diferentes correntes intelectuais e
pressupostos filosóficos (GIALDINO, 2009). Os desenhos metodológicos qualitativos são
flexíveis, com “a alteração de determinados aspectos para captar outros feitios que podem
emergir de maneira inesperada no processo de pesquisa” (MEDEIROS; MARQUES, 2012, p.
69). São apropriados, portanto, a esta investigação por visarem à compreensão de um “universo
de significados [...] que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO,
2009, p. 21).
10

Um exemplo disso, com base na investigação de Magni (2012) e nas representações do bairro por ele analisadas,
é o Colégio Santa Maria. Ele se encontra fora do bairro Floresta, se se tomar como referência os limites da PBH,
mas é citado como um dos cinco espaços que mais representam o bairro. O mesmo acontece com o Colégio Batista,
que está situado no bairro homônimo, segundo as designações espaciais do poder público, e não na Floresta
(MAGNI, 2012).
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Lancei mão de três procedimentos investigativos qualitativos – entrevista, pesquisa
documental e observação participante – e da análise de discurso para a interpretação dos dados
coletados. A utilização dessas técnicas visa abordar as mudanças que se processam na Floresta
a partir de uma perspectiva qualitativa, "de perto e de dentro", para usar o termo de Magnani
(2002). Considero os moradores do bairro e os demais atores sociais que nele trabalham e
circulam como agentes determinantes para a dinâmica desse espaço urbano. Eles dão vida à
metrópole e suas práticas e percepções são tomadas como parte ativa dos processos de
mudanças que analiso (MAGNANI, 2002).
No plano teórico, a relevância da subjetividade para análise do social tem como
representantes as abordagens interpretativa (Weber), fenomenológica (Schutz) e interacionista
(Mead e Blummer). Segundo essas correntes de pensamento, o modo como os sujeitos
apreendem o mundo social depende de atividades de seleção e interpretação, ligadas aos seus
valores. Não é possível, portanto, dissociar o objetivo do subjetivo. O foco da análise recai
sobre a ação social e seu sentido, de modo que consciência e racionalidade são o específico da
ação humana, marcada pelas significações que lhe atribuem os atores. Os dados da observação
participante e de entrevistas formais são aqui analisados pela perspectiva do interacionismo
simbólico, enfatizando os significados e as representações que os indivíduos atribuem às suas
experiências e espaços (BECKER, 1997; BLUMER, 1969).
A entrevista semiestruturada é o modelo adotado por esta pesquisa. Ela se caracteriza
por não ser inteiramente aberta e nem fechada em torno de perguntas e respostas precisas
(QUIVY; CAMPENHOUDT, 2008). Na entrevista semiestruturada, o roteiro de perguntas “é
necessário para construir uma trama flexível de questões que traduzam em questionamentos
concretos os questionamentos da problemática e as hipóteses, singelamente formuladas, que
devem ser feitas ao interlocutor” (ALAMI et al., 2010, p. 96). As entrevistas desta pesquisa não
se restringiram aos roteiros transcritos na seção de Apêndices. Elas variaram no que se refere à
ordem das perguntas e a novas questões que surgiram a partir de falas dos entrevistados, de
dúvidas, da necessidade de esclarecimentos ou de oportunidades para aprofundamentos.
A observação, como método de recolha de informações nas pesquisas em ciências
sociais, pode ser classificada como observação direta (não participante) ou observação
participante (QUIVY; CAMPENHOUDT, 2008). Deter-me-ei na apresentação da forma
participante de observação e de algumas de suas peculiaridades por ter sido ela o tipo adotado
nesta pesquisa.
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A observação participante pode ser definida como um ''processo no qual um
investigador estabelece um relacionamento multilateral e de prazo relativamente longo com
uma associação humana na sua situação natural com o propósito de desenvolver um
entendimento científico daquela associação'' (MAY, 2004, p. 176). As práticas de observador
participante que guiaram a utilização da técnica consistiram na coleta de dados através da minha
participação na vida cotidiana da Floresta, na interação com moradores, comerciantes e outros
sujeitos que se apropriam dos espaços urbanos do bairro. Conforme sugere Becker (1997), na
observação participante, o pesquisador

[...] observa as pessoas que está estudando para ver as situações com que se deparam
normalmente e como se comportam diante delas. Entabula conversação com alguns
ou com todos os participantes desta situação e descobre as interpretações que eles têm
sobre os acontecimentos que observou. (BECKER, 1997, p. 47).

Outra técnica utilizada consiste na pesquisa documental e histórica, que busca
identificar informações factuais em materiais diversos a partir de questões de interesse para a
pesquisa. No capítulo 1, no qual dados oriundos da aplicação dessa técnica são analisados,
apresento as condutas e fontes de pesquisa para esse procedimento.
A análise de discurso, procedimento para a interpretação dos dados coletados, prioriza
os sentidos que podem ser apreendidos nas narrativas e discursos oriundos, por exemplo, das
falas de moradores da Floresta que foram entrevistados ou de reportagens de jornais antigos
sobre o bairro que foram coletadas na pesquisa documental. Os textos, em suas formas oral ou
escrita, são aglomerados de discursos nos contextos das suas condições de produção. Eles
incluem subconjuntos que possibilitam identificar que os sujeitos que os proferem não são
apenas indivíduos, mas resultados – e ao mesmo tempo representantes – de um coletivo que é,
concomitantemente, subjetivo e objetivo (LIMA, 2003). Na análise do discurso, o sentido não
está “colado” à palavra. Ele configura-se como elemento simbólico, aberto, incoerente e
incompleto, em que fala, ideologia e inconsciente se conjugam na produção, mais que na
tradução de sentidos. Segundo Lima,
[...] o conceito de “discurso” veio destituir o sujeito falante de seu papel central, para
integrá-lo ao funcionamento de enunciados, e não mais como “sujeito produzindo
sentido”; os textos produzidos são abordados a partir das condições de possibilidade
de articulação com um “exterior”, por exemplo, as formações ideológicas. (LIMA,
2003, p. 79).
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A noção de representação é central para a análise dos discursos nesta tese.
Representações são relatos sobre a realidade e a sociedade que dizem respeito, por exemplo, a
alguma situação, época e/ou algum lugar. Elas sempre são parciais, pois nunca disponibilizam
aos usuários tudo a que eles teriam acesso se estivessem no contexto real do que está sendo
representado e partem da seleção de elementos e de meios para transmiti-los. Alguns exemplos
de representação são: mapas, descrições etnográficas, discursos teóricos, estatísticas, narrativas
históricas, filmes e fotografias (BECKER, 2009).
No estudo de bairros, dois tipos de representação podem ser destacados: as endógenas
e as exógenas. As endógenas são feitas a partir de dentro do bairro, construídas por sujeitos cuja
vida cotidiana inclui a apropriação dos seus espaços urbanos e a circulação neles. Elas evocam
elementos diversos, articulando, por exemplo, as marcas físicas do bairro – considerando
edificações e espaços urbanos de valor assinalável, por testemunho pessoal ou interesse estético
para os sujeitos –, as vivências que retomam a história do bairro e pessoas importantes cujas
trajetórias de vida passaram por ali (COSTA, 1999). No caso da Floresta, as representações
endógenas sobre o bairro são relatos e narrativas de moradores, comerciantes e sujeitos que dele
se apropriam.
Representações endógenas convivem com representações exógenas. Produzidas a partir
de fora do bairro, estas utilizam elementos semelhantes e estão relacionadas com as primeiras.
Publicações de jornais e revistas, discursos em meios de comunicação diversos e produções
literárias são alguns dos meios aqui utilizados que constroem e divulgam representações
exógenas sobre a Floresta.11
A noção de paisagem é conceito-chave nesta tese para compreender transformações
socioespaciais. O conceito de paisagem, se entendido amplamente, inclui materialidade – o que
está fixo no espaço – e imaterialidade, abarcando fluxos e movimentos de um espaço urbano,
as interações sociais que nele se dão e o universo das representações subjetivas sobre ele. O
espaço é considerado meio dinâmico que, simultaneamente, exerce influência sobre a história
e é moldado pelas ações humanas (GREGORY; URRY, 1985).

11

Costa (1999), em seu estudo sobre o bairro lisboeta da Alfama, analisa ambos os tipos de representações no
processo de construção de visibilidade e identidade cultural daquele bairro.
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1 BELO HORIZONTE E A FLORESTA: O BAIRRO NA CIDADE
Dormir na Floresta
Dormir na Floresta
é dormir sem feras
rugiameaçando.
(A Floresta, bairro
de jardins olentes
com leões cerâmicos
a vigiar portões
e sonhos burgueses
de alunas internas
do Santa Maria.)
Dormir na Floresta
é dormir em paz
de família mineira
para todo o sempre
garantida em bancos
e gado de corte,
seguro de vida
na Equitativa,
crédito aberto
no Parc Royal,
guarda-chuva-e-vento
do PRM,
indulgência plena
do Vaticano.
E ter a certeza,
na manhã seguinte,
de bom leite gordo
manado de vacas
da própria Floresta,
de bom pão cheiroso
cozido nos fornos
da Floresta provida.
(Carlos Drummond de Andrade, 1986, p. 183)
O poema de Carlos Drummond de Andrade reproduzido na epígrafe acima reverencia a
Floresta e seus atributos, ligados à tranquilidade, familiaridade e autonomia. Além disso, revela
características dos residentes e das instituições do bairro. Este capítulo trata conjuntamente da
Floresta e de Belo Horizonte, com o objetivo de analisar as dinâmicas residencial e comercial
do bairro da época do seu surgimento, no final do século XIX, até o final do século XX, quando
foi criado o Conjunto Urbano Bairro Floresta. Além das análises sobre residentes, comércio e
processo de proteção patrimonial, este capítulo inclui a apresentação da Floresta, com ênfase
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na sua urbanização e nas suas representações, paisagens e instituições. A reconstrução da
trajetória da Floresta tem como ponto de partida a inauguração de Belo Horizonte, integrando,
nesse apanhado histórico, o bairro, a cidade e as transformações de ambos.
O capítulo está dividido em três partes. Na primeira, apresento os procedimentos de
coleta dos dados analisados. A segunda parte traz a história da cidade, seu planejamento e os
primeiros anos de sua existência. Nela disserto sobre os processos de ocupação e urbanização
da Floresta até os anos de 1950. A terceira parte traz considerações sobre o crescimento de Belo
Horizonte a partir da segunda metade do século XX, período em que, em sincronia com a
expansão urbana, partes da Floresta começam a consolidar as características de um bairro de
passagem para outras partes da cidade. Pondero, contudo, sobre outro tipo de paisagem que se
contrapõe e se mistura aos espaços de passagem: os oásis urbanos. Por fim, explico como se
deu o processo de proteção da Floresta como conjunto urbano, relacionando-o ao crescimento
da cidade e às ameaças de verticalização e adensamento do bairro no final do século XX.

1.1 Materiais para analisar a trajetória histórica da Floresta e as paisagens do bairro

Os dados analisados neste capítulo são oriundos de três fontes principais: acervos
históricos e documentais, obras literárias e trabalhos acadêmicos sobre a Floresta. A pesquisa
histórica e documental foi realizada para levantamento dos seguintes materiais: suportes
iconográficos; relatórios da prefeitura de Belo Horizonte desde a inauguração da cidade; e
documentos e reportagens que, em seus conteúdos, abrangem a história da Floresta e seus
processos de ocupação e urbanização entre o final do século XIX e meados do século XX.
Reportagens de jornais publicadas na década de 1990 sobre o bairro no contexto da criação do
Conjunto Urbano da Floresta são utilizadas para ilustrar os conflitos durante o processo de
proteção patrimonial do bairro e as representações da Floresta. Esses dados foram coletados
nos seguintes acervos: plataforma online da Comissão Construtora da Nova Capital;12 Arquivo
Público da Cidade de Belo Horizonte; Arquivo Público Mineiro; Museu histórico Abílio
Barreto; e hemeroteca da Biblioteca Estadual Luiz de Bessa.
Obras literárias de escritores como Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava
revelam memórias e experiências desses autores, que viveram na Floresta durante sua
juventude. Ao narrar suas vivências no bairro, eles evidenciam características da Floresta no
12

Criada entre 2001 e 2004, a plataforma inclui os documentos administrativos, contábeis e técnicos que registram
todo o processo histórico de planejamento urbano e de construção de Belo Horizonte. Disponível em:
http://www.comissaoconstrutora.pbh.gov.br/. Acesso em: 15 nov. 2019.
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passado, abarcando seus espaços urbanos e moradias. Essas narrativas auxiliam na reconstrução
da história da Floresta e na compreensão da vida social do bairro.
O volume de trabalhos acadêmicos sobre a Floresta é amplo quando comparado ao
conjunto de produções sobre outros bairros da capital mineira. Duas delas merecem destaque
por abordarem, entre outros temas, as representações do bairro na visão de moradores e a
trajetória histórica da Floresta. Em Evolução e percepção do ambiente em um bairro pericentral
de Belo Horizonte: a Floresta, Maria Cristina Villefort Teixeira (1996) identifica as origens do
bairro e analisa as transformações da sua paisagem ao longo do século XX, percorrendo
períodos de seu desenvolvimento por meio de entrevistas com residentes antigos, análise
documental e observação do ambiente físico.
Parte do projeto de pesquisa Bairros históricos de Belo Horizonte: patrimônio cultural
e modos de vida, a dissertação de Teodoro Magni (2012) trata do processo de criação do
Conjunto Urbano Bairro Floresta. A pesquisa também apresenta, a partir de 142 entrevistas com
moradores, a análise das representações da Floresta, de sua identidade e das políticas de
proteção de patrimônio adotadas no bairro.
Outras fontes – como Starling (1990), MINHA VIDA É ESTA... (1990), Góes (2008),
Borges (1990), Casal Vinte (1990) e Souza e Cajazeiro (2009) – também integram o conjunto
de referências sobre a Floresta. Além dos estudos sobre o bairro, utilizo produções acadêmicas
sobre Belo Horizonte que tratam de seu planejamento, sua criação e ocupação, bem como do
crescimento da cidade a partir de meados do século XX.
Por fim, fotografias e dados de observação, partes da pesquisa de campo na Floresta,
complementam as análises deste capítulo sobre a paisagem do bairro nos dias de hoje. Essas
informações serão apresentadas mais adiante, ao longo do capítulo.

1.2 Planejamento de Belo Horizonte: do surgimento e da urbanização da Floresta

Belo Horizonte foi inaugurada em 1897 e construída conforme o plano de Aarão Reis e
de sua equipe, a Comissão Construtora da Nova Capital (CCNC). A nova cidade, segundo sua
planta geral, foi dividida em três porções: as zonas urbana e suburbana, separadas por um anel
correspondente ao traçado da Avenida do Contorno, e uma terceira região, a rural, destinada a
sítios de pequena lavoura (MAGALHÃES, 1989; ANDRADE, 2004; BAHIA, 2007).
A zona urbana compreendia a parte territorial interna à Avenida do Contorno e era
composta por 14 seções. Essa área caracterizou-se pelo traçado geométrico e regular dos lotes
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e quarteirões, bem como por ruas e avenidas largas. Bem equipada, seu planejamento incluía
infraestrutura de calçamento, saneamento e transportes. Ela também contava com as principais
instituições públicas e privadas e espaços de uso coletivo, tais como o centro administrativo do
estado de Minas Gerais, o centro comercial, parques, jardins, edifícios públicos, hospitais etc.
(SALGUEIRO, 1987; MAGALHÃES, 1989; ANDRADE, 2004; AGUIAR, 2006; BAHIA,
2007).
Entretanto essa infraestrutura de instituições e serviços não foi completamente
implantada até a inauguração da capital, em dezembro 1987, quando parte das obras ainda
estavam em andamento. Depois de inaugurada, nos primeiros anos de sua existência, a cidade
apresentava-se como um grande ''canteiro de obras, ora envolta no xadrez empoeirado das ruas
e avenidas, ora atolada nas valas e fundações dos edifícios, paralisados pelo alto índice
pluviométrico'' (SALGUEIRO, 1987, p. 113). A prefeitura era constantemente solicitada pelos
residentes para aprimoramento ou instalação de serviços urbanos ligados a arruamento,
iluminação pública, linhas de bondes e arborização13 (SALGUEIRO, 1987; MAGALHÃES,
1989; AGUIAR, 2006; BAHIA, 2007).
Essa área interna à Avenida do Contorno (ou zona urbana) foi planejada para receber
funcionários públicos que se mudaram de Ouro Preto e grupos de estratos sociais médio e alto.
No bairro Funcionários, por exemplo, um servidor público de cargo alto e recém-chegado de
Ouro Preto recebia do governo mineiro, em compensação pela mudança para a cidade, dois
lotes adjacentes ao de sua residência, construída pela Comissão14 (AGUIAR, 2006).
A área suburbana, por sua vez, compreendia o território externo à Avenida do Contorno
e era composta por oito seções sem separações nítidas, ao contrário da porção urbana. Com
terreno acidentado, ela apresentava quarteirões irregulares, lotes de tamanhos variados e ruas
com traçados que se adequavam à topografia (MAGALHÃES, 1989; ANDRADE, 2004).
Diferentemente da parte interior à Avenida do Contorno, os subúrbios não receberam tanta
atenção por parte da CCNC, carecendo de infraestrutura urbana e dos equipamentos de uso
coletivo, bem como de serviços dos quais a zona urbana dispunha, como hospitais, mercados e

13

No início do século XX, contexto da Primeira Guerra Mundial, a crise econômica que atingiu Minas Gerais logo
após a inauguração da nova capital afetou os negócios e levou à paralisação de obras na cidade. Os trabalhadores,
atraídos para a construção da cidade, foram os mais afetados. A crise provocou êxodo de uma parcela deles,
enquanto os operários que ficaram na cidade tiveram grandes dificuldades para se estabelecer e se manter
(GUIMARÃES, 1991).
14
As casas-tipo criadas pela CCNC se hierarquizaram de A a F, sendo a primeira destinada aos funcionários de
escalão mais baixo, tais como porteiros e serventes. As casas do tipo F foram construídas para desembargadores e
diretores, e as intermediárias para as demais classes de servidores. Pela fachada era possível distinguir o status do
proprietário (SALGUEIRO, 1987).

57

igrejas. Todavia, segundo o plano da Comissão, a zona suburbana serviu para abrigar algumas
instalações, tais como o cemitério, o matadouro, os reservatórios de água, as estações para
tratamento de esgoto, o hipódromo e as oficinas ferroviárias. De modo geral, esses
equipamentos demandavam grandes áreas e alguns provocavam impactos desfavoráveis nas
suas vizinhanças imediatas (AGUIAR, 2006; BAHIA, 2007).
Por fim, a terceira porção da cidade foi pensada para a instalação de sítios de pequena
lavoura. Criados pela CCNC, as colônias agrícolas tinham como função principal o
abastecimento da nova capital com gêneros alimentícios e com outros produtos, tais como
lenha, tijolos e telhas, cuja obtenção ou produção pudesse se realizar nos arredores da cidade.
O intuito do governo de Minas Gerais era atrair pessoas para Belo Horizonte, brasileiros ou
imigrantes, criando uma reserva de trabalhadores para atuar na sua construção e no seu
desenvolvimento (ADELMAN, 1974; AGUIAR, 2006).
O planejamento da cidade revela, portanto, um modelo de círculos concêntricos, no qual
a zona urbana, preparada para sediar o poder público e receber residentes de estratos sociais
mais altos, era seguida das regiões suburbana e rural. A Figura 1 mostra a planta da Cidade de
Minas. A zona urbana, em laranja, é limitada pela Avenida do Contorno e circundada pelas
demais (suburbana e de sítios). Essa divisão da cidade entre áreas urbanas e suburbanas é útil
para compreender o processo de ocupação inicial da cidade e da Floresta.

Figura 1 - Planta Geral de Belo Horizonte

Fonte: Acervo Comissão Construtora da Nova Capital de Minas (s.d.).
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1.2.1 A ocupação de Belo Horizonte e a localização da Floresta no plano da nova capital

Ao contrário do que foi vislumbrado pela CCNC, a ocupação de Belo Horizonte se deu
da seguinte forma nas primeiras décadas de sua existência: os estratos mais baixos da
população, impossibilitados de arcar com os altos custos dos lotes na zona urbana e estando em
maior número que os grupos de maior poder econômico, fixaram-se nas zonas suburbanas,
ocasionando um vazio da primeira. Apesar da desocupação da área urbana ser objeto de
pressões da população da zona suburbana, a administração pública, ciente da situação, optava
por mantê-la. O objetivo era afastar da região nobre da cidade os mais pobres e seus
comportamentos ''não civilizados'', isto é, a mendicância, a vadiagem e a desordem, condutas
consideradas pelos gestores públicos como inapropriadas à cidade moderna recém-inaugurada
(ANDRADE, 2004; VILLAÇA, 2001; SALGUEIRO, 1987; AGUIAR, 2006).
Segundo dados do censo de 1912 (CENSO 1912 apud ANDRADE, 2004, p. 76), 56%
da população residia fora da zona urbana em 1906. Em 1912, essa porcentagem saltou para
69%. Segundo Villaça (2001), na capital mineira,

[...] a área central era rarefeita. Ainda em 1940 havia quadras inteiras vagas dentro da avenida
do Contorno. Até 1920, a maior parte da área urbana estava vaga e não foi por qualquer
vislumbre de saturação que ela não absorveu o crescimento urbano de então. Em 1905 essa
área apresentava a baixíssima densidade bruta de 8,7 hab./ha e, em 1912, apenas 13,6.
(VILLAÇA, 2001, p. 124).

O crescimento desmesurado da zona suburbana da nova capital acarretou a formação de
bairros com loteamentos desorganizados. Carentes de serviços urbanos e sem articulação com
a zona urbana da cidade, eles foram ocupados basicamente de duas formas. Primeiro,
obedecendo ao plano da Comissão, foram construídas casas em grandes lotes, formando
chácaras. Famílias de classes médias e altas da população da nova capital fixaram residência
nessa zona. Em segundo lugar, os subúrbios foram povoados principalmente por camadas
populares: operários que trabalharam na construção da capital, pequenos comerciantes,
imigrantes e funcionários públicos de baixo escalão. Esses grupos da população residiam em
casas em lotes individuais ou em moradias nas vilas, conjunto de residências de aluguel barato
situadas num mesmo lote suburbano15 (SALGUEIRO, 1987; AGUIAR, 2006).

15

Antes mesmo da inauguração da capital, empresários e negociantes, alguns deles antes vinculados à CCNC,
investiram na construção de pequenas casas situadas na zona suburbana. Vislumbrando a obtenção de lucro, eles
produziram tais moradias para aluguel a pessoas de baixa renda (AGUIAR, 2006).
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Localizada majoritariamente na seção suburbana mais adensada da nova capital, a
Floresta teve sua ocupação iniciada ainda no século XIX, junto com a criação de Belo
Horizonte.16 Uma porção menor do bairro pertence ao interior do anel estabelecido pela
Avenida do Contorno, na seção urbana XIV. Essa área não recebeu a mesma atenção do restante
da zona urbana, situada dentro da referida avenida, mas a sul do rio Arrudas e da linha férrea.
A Floresta está a noroeste desses referenciais, que contribuíram para uma divisão do espaço
urbano, conforme mostrarei mais adiante (TEIXEIRA, 1996; VILLAÇA, 2001; AGUIAR,
2006).
Uma terceira parte do território que atualmente compõe a Floresta pertencera à área rural
da cidade planejada, especificamente, à colônia agrícola Américo Werneck. Mais afastado da
região central, na parte territorial reservada para lavouras, esse núcleo agrícola deu origem ao
bairro Horto, bem como a partes dos bairros Floresta, Santa Tereza e Sagrada Família
(AGUIAR, 2006).17
A Figura 2 mostra um extrato da Planta Geral de Belo Horizonte. O espaço em amarelo
na parte inferior à linha azul (que representa o ribeirão Arrudas) corresponde à porção urbana
da Floresta. A Avenida do Contorno, que delimitada as zonas da cidade, é representada pela
linha branca mais espessa, que separa as regiões urbana (em laranja) e suburbana (em verde).
A porção territorial em verde, exterior à referida avenida, diz respeito às porções suburbana e
rural da Floresta. Na sequência, a Figura 3 mostra a parte da Floresta que pertenceu à Colônia
Américo Werneck, isto é, as terras ao sul da Rua Salinas.

16

Segundo Aguiar (2006), houve por parte da CNCC a intenção de obter adensamento maior nas seções suburbanas
V, VI, VII (mais ou menos correspondentes, nos dias de hoje, aos bairros Bonfim, Carlos Prates, Colégio Batista,
Lagoinha, Floresta e Santa Tereza). Tal assertiva baseia-se em dois argumentos. Primeiro, a despeito do arranjo
territorial irregular de ruas e quarteirões na área suburbana, os lotes e quarteirões dessas seções eram menores do
que os dos setores vizinhos, o que indica a expectativa de maior contingente de residentes. Segundo, foi planejada
a construção de praças nessas seções, que não chegaram a ser implantadas. Contudo, na visão de Aguiar (2006),
se construídas, elas induziriam o surgimento de centros locais capazes de polarizar as áreas vizinhas.
17
Segundo o planejamento da CCNC, cabia ao estado de Minas Gerais a administração dos núcleos coloniais que
compunham a zona rural. Contudo, em 1911, a Colônia Américo Werneck foi emancipada e incorporada à zona
suburbana de Belo Horizonte, cabendo à prefeitura gerir a ocupação e o uso de seu espaço. Tal decisão foi baseada
no cumprimento do Regulamento de Núcleos Coloniais, que previa a emancipação no caso da ocupação da metade
ou do total dos lotes disponíveis e/ou no caso de a metade ou totalidade dos ocupantes terem posse dos títulos
definitivos de seus terrenos, sem débitos a quitar com o Estado. O mesmo aconteceu nos casos das colônias Bias
Fortes, Adalberto Ferraz e Carlos Prates entre 1911 e 1912 (AGUIAR, 2006).
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Figura 2 - Porções urbana e suburbana da Floresta

Fonte: Acervo Comissão Construtora da Nova Capital de Minas (s.d.).
(Editado pela Autora).

Figura 3 - Ex-Colônia Agrícola Américo Werneck
Ruas Pouso Alegre (em amarelo) e Salinas (em vermelho)

Fonte: Bello Horizonte (1929).
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A Floresta, portanto, distribuía-se territorialmente nas três partes distintas da cidade
planejada: um pedaço menor na zona urbana e a porção maior na zona suburbana, tanto
imediatamente fora da Avenida do Contorno quanto na região mais afastada, isto é, na área
rural que foi incorporada à cidade. A povoação do bairro caracterizou-se, por um lado, por
colonos brasileiros e imigrantes que se dedicavam à produção de alimentos e que se instalaram
na Colônia Werneck e, por outro lado, a construção de grandes chácaras serviu de residência
para famílias de classe média, conforme previsto no plano da CCNC (MAGNI, 2012;
TEIXEIRA, 1996; AGUIAR, 2006; GÓES, 2008).
Nos primeiros anos de sua existência, o bairro foi também o local de residência de
operários que participaram da construção da cidade e de outros grupos de baixa renda da
população. Esses moradores se fixaram em pequenas residências fora da Avenida do Contorno,
em vilas18 e no local onde surgiu a primeira favela de Belo Horizonte (MAGNI, 2012;
TEIXEIRA, 1996; AGUIAR, 2006; GÓES, 2008).
Essa mistura de grupos sociais na Floresta é indício de uma Belo Horizonte menos
segregada no passado. Semelhante ao que aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde
espaços urbanos e vida social foram caracterizados por concentração e heterogeneidade num
primeiro momento (CALDEIRA, 2011; RIBEIRO, 2003), a ocupação aqui descrita demonstra
como classes socialmente distantes viviam perto uma das outras no espaço físico, o que não
significa interação entre elas ou ausência de demarcações dos diferentes grupos sociais19. As
fronteiras entre as classes estavam inscritas na arquitetura, no padrão das moradias e no acesso
a determinados bens e serviços, como veremos adiante. Isto é, apesar de próximos no espaço
físico, as distâncias sociais eram preservadas por elementos materiais e simbólicos.

1.2.2 Um bairro suburbano heterogêneo: os primeiros moradores da Floresta

Na época de sua criação, as terras das colônias agrícolas excediam os limites territoriais
dos locais que, anos depois, foram delimitados pelo poder público como Floresta, Santa Tereza,

18

Alguns desses conjuntos habitacionais existem até hoje na Floresta, como é o caso da Vila Bracarense e da Vila
Barbacena, localizadas, respectivamente, nas ruas Sapucaí e Aquiles Lobo. A maioria das vilas, no entanto, foi
destruída e deu lugar a edifícios de grande porte.
19
Espaço social pode ser entendido como a ordem de posições ocupadas pelos indivíduos na sociedade. São
levados em conta a posse de capitais (econômico, cultural, social etc.) e o habitus para localizar pessoas num
esquema hierárquico de posições, que têm status diferenciado e que ocasionam disputas entre grupos dominantes
e dominados. O espaço físico, por sua vez, é o espaço geográfico. As pessoas podem estar localizadas no espaço
de acordo com referências diversas, tais como coordenadas de latitude e longitude, bairros, regiões, cidades,
estados, países, continentes etc. (SOROKIN, 1980; BOURDIEU, 2008).
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Sagrada Família e Horto. Desse modo, os registros dos relatórios da prefeitura de Belo
Horizonte sobre os habitantes da Américo Werneck englobam-na como um todo, não havendo
dados específicos por bairros (AGUIAR, 2006), contudo conhecer os moradores desse núcleo
quanto à sua nacionalidade, instrução e profissão cumpre a necessidade de ilustrar o grupo de
agricultores que participou da ocupação da Floresta.
Em 1910, a Colônia Américo Werneck tinha, do total de 66 lotes, apenas um terreno
vago, o que condiz com a alta densidade populacional dos subúrbios, em detrimento da zona
urbana da cidade. Ela apresentava maior equilíbrio no quesito nacionalidade dos ocupantes
quando comparada aos demais núcleos agrícolas. A população era de 292 habitantes, sendo que
47% dos colonos eram brasileiros e 53% imigrantes. A maioria deles era de origem italiana
(34%), seguidos de portugueses, alemães e espanhóis. Quanto à instrução dos colonos, 80%
sabiam ler e escrever e 20% não. Um pouco mais da metade deles (54%) eram agricultores e os
demais desempenhavam ocupações ligadas à indústria, ao comércio e ao funcionalismo público
(AGUIAR, 2006).
Havia também, nos núcleos agrícolas da nova capital, casos de proprietários de lotes
coloniais que não eram agricultores, mas sim brasileiros proprietários de terras. Exemplo disso
na Colônia Américo Werneck era o Coronel Jayme Gomes. O político do Partido Republicano
Mineiro (PRM) e deputado do congresso mineiro era proprietário de três lotes (AGUIAR,
2006).
Além de agricultores, operários estavam entre os primeiros moradores do bairro nos
primórdios de seu desenvolvimento. Na nota de abertura de A Floresta, de novembro de 1914
(Figura 4), o jornal é caracterizado como ''órgão dos interesses do bairro'' que serviria,
sobretudo, para ''advogar as causas dos operários e dos pequenos'', orgulhando-se de ''ser o
primeiro órgão de publicidade que aparece no periodismo suburbano da capital mineira''
(ROSA; MACHADO, 1914, p. 1).
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Figura 4 - Jornal A Floresta, de 15 de novembro de 1914

Fonte: Hemeroteca Histórica da Biblioteca Estadual Luiz de Bessa (s.d.).

O operariado e outros grupos de estratos sociais mais baixos se fixaram em moradias
simples, na área suburbana da cidade, já que, recém-chegados à capital mineira, não tinham
condições financeiras para arcar com moradia na zona urbana. Eles também foram responsáveis
pela formação da favela Alto da Estação (ou Morro da Estação), entre 1895 e 1898, na área da
Floresta que pertencia à zona urbana da cidade (GUIMARÃES, 1991; TEIXEIRA, 1996;
AGUIAR, 2006).
Composta por um conjunto de cafuas e barracões, a favela foi completamente removida
entre o fim do século XIX e o início do século XX. Para tal, a prefeitura vendeu aos operários
lotes da VI seção suburbana. Os preços praticados foram baixos, de modo que as cafuas
deveriam ser desocupadas e demolidas assim que as novas casas fossem construídas
(GUIMARÃES, 1991; AGUIAR, 2006).
Situada na zona urbana, a favela Alto da Estação contrariava o uso planejado para essa
área da cidade pela CCNC. Ela relaciona-se diretamente ao desenvolvimento inicial de Belo
Horizonte. Nos primórdios da ocupação da cidade, um rio (Ribeirão Arrudas) e a ferrovia
construída à sua margem criaram uma espécie de barreira que dividiu o espaço urbano em duas
metades: aquela onde está o centro da cidade e a outra onde estava a favela. A parte da cidade
onde se fixou o centro definiu-se como espaço mais vantajoso, abrigando o desenvolvimento
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urbano e concentrando camadas de mais alta renda. Em Belo Horizonte, trata-se da porção da
cidade ao sul do ribeirão Arrudas e da linha férrea às suas bordas, o que mais tarde configurouse como região Centro-Sul (VILLAÇA, 2001).20
O surgimento da favela Alto da Estação evidencia as disparidades entre a área do Centro
e o outro lado da barreira Arrudas/ferrovia, onde está o bairro Floresta. A linha férrea e a estação
ferroviária funcionaram como motor para que ali se concentrassem atividades industriais e
empresariais, bem como habitações populares, onde se fixaram operários e funcionários de
baixa renda.21
Na Figura 5, ilustrativa do Alto da Estação, é possível observar, em primeiro plano, a
linha férrea, a estação (no canto direito), figuras humanas e vegetação esparsa. No segundo
plano, vê-se a elevação onde se localizava o conjunto de moradias e vegetação. Atualmente,
está situada ali a Rua Sapucaí, objeto de estudo das dinâmicas comerciais da Floresta no quarto
capítulo desta tese. A fotografia é do quadro ''Favela ou Alto da Estação'', pintado por Luiz
Gonzaga Melo, em 1944.

20

A capital mineira apresenta padrão territorial de metrópole interior, isto é, a cidade dispõe de área para expansão
em todas as direções: 360 graus. Desse modo, Belo Horizonte e outras metrópoles interiores, como São Paulo,
diferem de metrópoles litorâneas, cujo território para expansão urbana é de 90 graus, como o Rio de Janeiro ou
Salvador, ou de 180 graus, tal como Recife, Fortaleza e Porto Alegre (VILLAÇA, 2001).
21
A divisão espacial de Campinas, que Rubino (2006) analisa, é semelhante ao caso da divisão entre a Floresta e
a área do Centro em Belo Horizonte. Também dividida por uma linha férrea no início de seu desenvolvimento, a
cidade concentrou, no lado do Centro, os serviços urbanos, os edifícios de arquitetura erudita, as atividades
empresariais e equipamentos como teatros, escolas e igrejas. Do outro lado, estavam as instituições estigmatizadas,
como cemitérios, matadouros e hospital para leprosos, bem como atividades industriais e habitação para operários,
imigrantes e outros grupos de baixa renda.
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Figura 5 - Fotografia do quadro ''Favela ou Alto da Estação''

Fonte: Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto.

Grupos populares não foram os únicos a ocupar a Floresta. Nas primeiras décadas do
século XX, foram construídas no bairro chácaras para produção hortigranjeira e casas mais
imponentes, pertencentes às famílias das classes mais altas. Além disso, profissionais liberais,
como médicos, engenheiros, dentistas e advogados fixaram ali suas residências. Residiram na
Floresta, por exemplo, o coronel Júlio César Pinto Coelho, o deputado federal Sabino Barroso
Júnior, o engenheiro e comerciante Joseph de Jaegher e o senador Camilo Luiz Maria de Brito.
As casas dos moradores das famílias mais abastadas, localizadas principalmente na av. Assis
Chateaubriand (antiga Avenida Tocantins) e na Rua Pouso Alegre, distinguiam-se por suas
grandes dimensões, jardins frontais, garagem, varandas e arcos (STARLING, 1990; CASAL
VINTE, 1990; BORGES, 1990; MINHA VIDA É ESTA..., 1990; AGUIAR, 2006).
A residência mostrada na Figura 6 ilustra esse tipo de edificação. Em estilo neocolonial,
foi projetada pelo arquiteto Caetano Defranco e datada de 1936. A Figura 7 mostra a residência
do engenheiro civil Job Fernandes da Costa, localizada na rua Monte Carmelo, 75, na Floresta.
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Figura 6 - Casa em estilo neocolonial na Avenida Assis Chateaubriand

Fonte: Fotografia da autora (2018).

Figura 7 - Casa do engenheiro civil Job Fernandes da Costa na Floresta

Fonte: Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto (1947).
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Outro exemplo de residência de família de estrato social mais alto é a Chácara do
Comendador José Duarte da Costa Negrão de Lima22 e de sua esposa, Maria Ignez Henriquez.
Construída para ser a maior chácara da Floresta, no início do século XX, a chácara ocupava um
terreno extenso, que foi dividido em lotes menores em 1937. A divisão deu origem a duas
pequenas ruas e à Praça Comendador Negrão (MAGNI, 2012; CURRAL DEL REI, 2016). As
edificações e a Praça podem ser vistas nas Figuras 8 e 9.

Figura 8 - Praça Negrão de Lima

Fonte: Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto (1943).

22

Natural de Lavras - MG, José Duarte da Costa Negrão foi um dos fundadores da Companhia União Lavrense,
que mais tarde passou a denominar-se Companhia Fabril Mineira e era um próspero proprietário de terras.
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Figura 9 - Casarão sede da Chácara Comendador Negrão de Lima

Fonte: Fotografia da autora (2017).

A partir dos grupos de residentes aqui apresentados, é relevante destacar que a ocupação
da Floresta por estratos sociais diversos, incluindo aqueles mais altos, diferenciava-a do seu
entorno. Em bairros vizinhos como Santa Tereza, Bonfim e Lagoinha – também integrantes da
zona suburbana da cidade que é separada do Centro pela barreira ferrovia/ribeirão23 – os
primeiros residentes constituíam um grupo socialmente mais homogêneo, eram operários e
agricultores atraídos pela oferta de empregos para a construção da nova capital, sendo muitos
deles imigrantes (AGUIAR, 2006; FREIRE, 2012; TEIXEIRA; SOUZA, 2003).

1.2.3 Processo de urbanização, criação de instituições e comércio nos primórdios do
desenvolvimento da Floresta
Nos relatórios anuais da prefeitura de Belo Horizonte,24 a Floresta é citada como um
bairro populoso já nos primeiros anos da cidade. Esses documentos mencionam a grande

23

Três grandes regiões foram identificadas por Villaça (2001) em Belo Horizonte: a grande região popular,
nomeadamente as porções norte e nordeste da barreira formada pelo ribeirão e pela linha férrea, oposta ao Centro,
onde se localiza a Floresta; a região dos subúrbios industriais e ferroviários, localizados na parte oeste do território;
e a região Centro-sul, de concentração de camadas de alta renda desde o início da formação de Belo Horizonte.
24
Acervo do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, a coleção Relatórios dos Prefeitos é fonte de pesquisas
sobre a administração pública municipal. Os relatórios estão disponibilizados no sítio eletrônico do Arquivo em
quatro séries: relatórios apresentados ao Conselho Deliberativo da Capital (1899-1929), relatórios apresentados
por funcionários aos prefeitos (1930-1967), relatórios apresentados pelos prefeitos aos governadores (1935-1941)
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população do bairro ao tratar da sua carência de infraestrutura, sendo que reivindicações
constantes levaram o poder público a investir na urbanização. Foram instalados, ainda que
lentamente, serviços públicos como abastecimento de água e esgotamento sanitário. Se Belo
Horizonte foi inaugurada com muito a se fazer na zona urbana, havia ainda mais defasagem de
infraestrutura e de serviços na zona suburbana, que não fora planejada tão cuidadosamente
(SALGUEIRO, 1987; AGUIAR, 2006).
As obras públicas na Floresta estão documentadas nos relatórios de prefeitos de Belo
Horizonte que governaram entre 1899 e 1930. Elas dizem respeito, principalmente, às seguintes
necessidades ou melhorias, das quais a zona suburbana carecia intensamente: construção e
regularização de vias urbanas e pontes, serviços de esgotamento sanitário, iluminação pública,
remoção de lixo, arborização, jardinagem, emplacamento e abastecimento de água (BELO
HORIZONTE, 1899-1902; 1902-1903; 1904-1905; 1905-1906; 1906-1907; 1907-1908; 19081909; 1910; 1910-1911; 1911-1912; 1915; 1915-1916; 1916-1917; 1918; 1919; 1919-1920;
1920-1921; 1992; 1922-1923). A criação e a ampliação da linha de bondes25 que ligava o bairro
ao Centro da cidade e a construção do Colégio Santa Maria – ou Colégio Dominicano, como
era chamado na época de sua inauguração – também constam nesses documentos (BELO
HORIZONTE, 1904-1905; 1907-1908).
A linha de bonde da Floresta foi inaugurada em 1905 e passava pela Avenida do
Contorno e pela Rua Pouso Alegre, terminando no cruzamento desta com a Rua Itajubá (Figura
10). Sua criação foi significativa para a ligação bairro/Centro, facilitando o deslocamento entre
eles. O bonde também funcionou como estímulo para a instalação de estabelecimentos
comerciais e de serviços no entorno do ponto final da linha, região onde se consolidou o centro
comercial do bairro (AGUIAR, 2006; GÓES, 2008).
Relacionada à expansão urbana, a linha de bonde contribuiu para a intensificação do
adensamento de áreas suburbanas na própria Floresta e em bairros vizinhos, como a Lagoinha
e o Bonfim. Nesses dois últimos, após a inauguração da linha da Lagoinha, em 1913, grandes
lotes remanescentes foram parcelados (AGUIAR, 2006; GÓES, 2008).

e relatórios apresentados pelos prefeitos à Câmara Municipal (1936-2005). Neste capítulo são citados relatórios
da administração pública referentes ao período compreendido entre 1899 e 1930.
25
O serviço de bondes de Belo Horizonte foi implantado efetivamente a partir de 1902. Foram aproveitadas partes
das linhas de ramais férreos urbanos que serviram, entre 1896 e 1898, para o transporte de materiais de construção
em obras da CCNC. As primeiras linhas de bonde inauguradas percorriam três bairros da zona urbana: Comércio
(ou Centro), Funcionários e Quartel, atual bairro Santa Efigênia (GOMES, 1996).
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Figura 10 - Linhas de bonde na Avenida do Contorno, na Floresta, em 1920

Fonte: Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto (1920).

O Colégio Santa Maria foi inaugurado em julho de 1903 no centro da cidade, num
palacete onde hoje está localizada a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes. Em seguida,
funcionou na Casa do Conde de Santa Marinha26 e, posteriormente, a partir de 1909 e até os
dias de hoje, no seu prédio definitivo, localizado na Floresta. A preocupação das famílias
católicas com a educação das crianças foi a motivação para que o Conselheiro Afonso Pena e o
Barão do Rio Branco, ministro das Relações Exteriores do Brasil, intermediassem a criação do
Colégio, dirigido por irmãs dominicanas recém-chegadas da França. Voltado para a educação
das filhas de famílias tradicionais de Belo Horizonte, o Colégio Santa Maria ficou rapidamente
conhecido na capital mineira como uma das principais escolas exclusivamente femininas. Essa
condição perdurou até 1968, quando os meninos também puderam se matricular (STARLING,
1990; CASAL VINTE, 1990; BORGES, 1990; MINHA VIDA É ESTA...; 1990; GÓES, 2008).
As escolas de origem francesa instaladas no Brasil no início do século XX eram, por
excelência, espaços de formação dos grupos de elite. Matricular as meninas em um
26

Localizada na Rua Januária e construída em 1896 para servir de residência ao construtor e industrial Antônio
Teixeira Rodrigues, o conde de Santa Marinha, a Casa do Conde é um imóvel tombado como patrimônio histórico
pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan) e pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do
Município de Belo Horizonte (CDPCM-BH). A propriedade de 37 mil metros quadrados inclui um palacete, oito
salas e sete galpões, onde foram realizadas atividades de carpintaria, serraria, ferraria, torrefação, entre outras.
Parte do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça Rui Barbosa, a Casa do Conde é atualmente sede do
Iphan, que ocupa o casarão principal, e da Fundação Nacional de Artes (Funarte), responsável pela administração
dos cinco galpões e da área destinada a eventos (BELOTUR, s.d.; GÓES, 2008).
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estabelecimento de ensino católico representava a intenção de segregação social, pois mantinha
a distância espacial e social de outros grupos de menor status. Simultaneamente, a iniciativa
significava agregação social, já que inseria as crianças numa rede de relações das famílias
conhecidas, além de provê-las com formação educacional baseada na moral católica. O
uniforme escolar, por exemplo, funcionava como fator de diferenciação. Peças de vestuário de
custos elevados, muitas vezes importadas, transmitiam a imagem de homogeneidade, luxo,
elegância e distinção (MARCON, 2010; PEROSA, 2006).
A Figura 11 mostra a fachada do Colégio Santa Maria e suas estudantes uniformizadas.
Tais moças eram objeto da admiração de Pedro Nava, conforme suas memórias:
Via também as chegadas e saídas do bonde do Santa Maria – o especial que trazia as
deusas externas de manhã, e levava-as de tarde, desfolhando-se e despetalando-se na
volta de Pernambuco e na volta de Ceará. Vestiam maria-mijona azul-escuro, gorro
da mesma sarja, blusa branca de fustão, à marinheira, fitas a tiracolo com as cores de
cada classe, gravata idêntica com cruzinha de madrepérola pregada na volta do laço.
Elas, dentro do bonde, não podiam rir para os moços nem responder aos seus
cumprimentos. Velava, nessas viagens, uma velha irlandesa sempre vestida de preto,
tríplice cabeça atenta, toucada do mesmo negro e bochechas de melancia. Chamavase Mrs. Dobson – era mais católica que o Papa e mais intolerante que Torquemada.
(NAVA, 1973, p. 104).

Figura 11 - Alunas em frente à fachada da sede do Colégio Santa Maria em 1910

Fonte: Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto (1910).

O trecho anterior revela o ponto onde as estudantes a bordo do bonde especial do Santa
Maria desembarcavam, isto é, os abrigos de bondes nas ruas Pernambuco e Ceará, no bairro
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Funcionários, cujos residentes eram, sobretudo, servidores públicos estaduais de alto escalão,
bem como outras pessoas de estratos sociais superiores (SALGUEIRO, 1987; AGUIAR; 2006).
A imagem mostra os uniformes escolares que, além de promover a identificação da escola,
atestavam simbolicamente a posição social das suas alunas. O rigor do Colégio católico é
perceptível tanto por meio das vestimentas cuidadosas, com fitas que sinalizavam a progressão
nas séries escolares, quanto pelo controle dos comportamentos das estudantes. As normas de
boa conduta de moças de família impossibilitavam-nas de interagir com os rapazes que as
observavam a bordo do bonde. Trata-se, portanto, de um colégio criado para atender grupos de
alto poder aquisitivo e status, mas localizado num bairro suburbano. Mais uma vez, a Floresta
se diferencia de seu entorno suburbano. Nesse caso, por abrigar uma instituição voltada para a
elite.
Carlos Drummond de Andrade, que residiu na Floresta nos anos de 1920, também cita
o Colégio Santa Maria, suas estudantes e a linha de bonde do bairro em um de seus poemas:
“Um tostão apenas e é a ridente Floresta / Seu Colégio Santa Maria, cheio de meninas que vão
num bonde mágico e nele retornam/ para o rápido cruzamento em que, do nosso bonde,
sentimos passar a graça das sílfides” (ANDRADE, 2017).
Apesar de não ser tão antiga quanto a linha de bonde e o Colégio Santa Maria, a Igreja
Nossa Senhora das Dores também se destaca entre as primeiras instituições da Floresta. Ela foi
a primeira igreja católica do bairro e teve sua construção iniciada em fevereiro de 1922, quando
foi assentada a sua Pedra Angular numa cerimônia que reuniu autoridades – como
representantes do governador de Minas Gerais, seu vice, o engenheiro construtor, banqueiros –
e classes populares. A obra, no entanto, durou 17 anos e dependeu de rifas e outras ações
beneficentes para angariar fundos para o custeio das obras. A Igreja foi inaugurada em agosto
de 1939, com solenidades que incluíram missa, hasteamento de bandeiras, bênçãos, salva de
tiro e banda de música (STARLING, 1990; CASAL VINTE, 1990; BORGES, 1990; MINHA
VIDA É ESTA...; 1990).
Nas dissertações de Teixeira (1996) e Magni (2012), as representações sobre a Floresta
revelam a predominância do sentimento católico entre os moradores, um dos aspectos mais
marcantes do bairro. A Igreja Nossa Senhora das Dores foi citada por residentes como o espaço
que mais o representa. Além de simbolizar a religiosidade, ela se concretizou como local de
convívio social entre fiéis e outras pessoas, tanto residentes do bairro quanto aqueles que o
frequentam. Missas, casamentos, batizados e outras ocasiões e festividades contribuem para
configurar o edifício da Igreja como lugar de memória, fonte de lembranças de momentos
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importantes na vida das pessoas (TEIXEIRA, 1996; MAGNI, 2012). Seus usos, no entanto,
excediam as práticas religiosas.
Na década de 1940, os jardins do adro eram utilizados para a realização de footing para
moças e rapazes. Até meados do século XX, também eram realizadas ali as barraquinhas de
maio (mês das coroações de Nossa Senhora) e as festas juninas (TEIXEIRA, 1996; GÓES,
2008). Estas últimas foram reativadas mais recentemente, na década de 2000, segundo
reportagem do Jornal Estado de Minas (KIEFER, 2008). Na versão mais atual, a festa teve lugar
nas ruas Salinas e Itajubá e foi organizada pelos padres da Igreja e por moradores antigos que
queriam resgatar a memória do bairro. A Figura 12 mostra a Igreja e os jardins do adro, que foi
modificado pelo Conselho Paroquial para a construção de lojas.

Figura 12 - Lembrança da inauguração da Matriz de Nossa Senhora das Dores

Fonte: Acervo do Arquivo Público Mineiro (1939).

Atividades comerciais também marcaram os primeiros anos da Floresta. Entre os anos
de 1910 e 1920, a Rua Itajubá, considerada a main street, já começava a concentrar lojas ao
longo de sua extensão e em seus arredores, nas ruas Curvelo e Floresta e na Avenida do
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Contorno, nas redondezas do trajeto da linha de bonde e de seu ponto final, como ilustram as
Figuras 13 e 14.

Figura 13 - Panificadora da Floresta, na Rua Salinas

Fonte: Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto (1947).

Figura 14 - Sapataria Benigno na Rua Itajubá

Fonte: Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto (1947).

Esse comércio de bairro visava atender às necessidades cotidianas da população local
provendo-a, essencialmente, com gêneros alimentícios, vestimentas e outros bens de primeira
necessidade. Tratava-se, no entanto, de uma exceção no contexto da cidade recém-inaugurada
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(TEIXEIRA, 1996; BELO HORIZONTE E O COMÉRCIO..., 1997). Isso porque, até meados
do século XX, o Centro da cidade desempenhou o papel comercial, aglutinando
estabelecimentos e configurando-se como o principal destino dos moradores de bairros
suburbanos que necessitavam de produtos ou serviços. A extensão da Rua da Bahia e trechos
das ruas Espírito Santo e dos Caetés foram os primeiros endereços de lojas, confeitarias, bares
e cafés, que também exerciam funções sociais por serem local de encontro e lazer. Na Rua da
Bahia ficavam as lojas sofisticadas, de produtos importados e mais caros, enquanto
quinquilharias e armarinhos podiam ser encontrados nas outras vias urbanas citadas. Comércio
popular, atividades de atacado, pequenas indústrias, hotéis e pensões tinham lugar no entorno
do Mercado Municipal (onde está o atual Terminal Rodoviário) e ao longo da Avenida Santos
Dumont, planejada pela CNCC para sediar o comércio. Posteriormente, entre os anos de 1920
e 1930, o centro comercial deslocou-se para a Avenida Afonso Pena e para a região da Praça
Sete (BELO HORIZONTE E O COMÉRCIO..., 1997).
Somente a partir de 1960 é que teve início a descentralização do comércio em Belo
Horizonte, ligada ao crescimento e à consolidação dos bairros, bem como ao processo de
metropolização da cidade. Aos poucos, outras localidades mais populosas desenvolveram e
concretizaram em suas principais vias urbanas um comércio próprio, que alterou o hábito de ''ir
ao Centro'' para obtenção de bens de consumo e serviços do cotidiano. O Centro, por sua vez,
ainda concentra estabelecimentos comerciais e adquiriu função de centro financeiro e executivo
(BELO HORIZONTE E O COMÉRCIO..., 1997).
Na contramão de outros bairros suburbanos da cidade, a Floresta foi pioneira na
constituição de um centro comercial local. Além de servir aos seus moradores, ele era procurado
pela população do setor nordeste de Belo Horizonte, de bairros em lento crescimento, como
Horto, Graça e Concórdia. Mesmo com a construção de vias que facilitaram deslocamento entre
a Floresta e o Centro da cidade, o comércio manteve polarização significativa, consolidando-se
nos anos seguintes e expandindo seu alcance regional (TEIXEIRA, 1996; GÓES, 2008;
STALING, 1990; CASAL VINTE, 1990; BORGES, 1990; MINHA VIDA É ESTA...; 1990).
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Alguns dos estabelecimentos comerciais mais antigos existem até os dias de hoje. São
exemplos a Farmácia Universal,27 a Casa Pérola,28 a loja de balas e chocolates Lalka29 (Figura
15) e a Sorveteria Universal.30 Eles são, inclusive, referenciais que conformam as
representações do bairro por parte de seus moradores (STARLING, 1990; TEIXEIRA, 1996;
GÓES, 2008; MAGNI, 2012).

Figura 15 - Fachada da loja Lalka na Avenida do Contorno

Fonte: Fotografia da autora (2017).

27

Em funcionamento há 85 anos, a Universal foi uma das primeiras farmácias de Belo Horizonte a contar com
atendimento noturno, assim como a primeira loja da grande rede farmacêutica Araújo, estabelecida no Centro, na
Rua dos Caetés (BELO HORIZONTE E O COMÉRCIO..., 1997).
28
Localizada na Rua Itajubá, a Casa Pérola foi fundada em 1951 pelos empresários Jovino Bedran e Lélia Bedran.
De início, comercializava produtos de armarinho (tecidos, linhas, botões), enxoval e presentes diversos.
Atualmente, também comercializa roupas femininas e masculinas e conta com lojas em outras localidades da
cidade (GÓES, 2008; CASA PÉROLA, s.d.).
29
A fábrica e loja de balas Lalka – que significa boneca, em polonês – foi fundada pelo polonês Henryk
Grochowski, em 1925, numa casa localizada na Avenida do Contorno. Até os anos de 1970, a comercialização dos
produtos se restringia ao endereço na Floresta, onde ainda estão localizadas a fábrica e a loja. Posteriormente,
foram instaladas novas unidades de venda em outros pontos da cidade (LALKA, s.d.).
30
Inaugurada no Centro, em 1932, e instalada na Floresta a partir de 1935, a Sorveteria Universal foi fundada pelo
italiano Artur Spina, que imigrou para o Brasil durante da Primeira Guerra Mundial. Ele optou por transferir a
Sorveteria para o bairro porque a região apresentava grande crescimento comercial e de população. A escolha do
ponto na Avenida do Contorno baseava-se na capacidade do endereço de atrair consumidores: próximo do Centro
da cidade, da Igreja, do movimento do footing e dos pontos de bonde (GÓES, 2008).
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O movimento no bairro no início do século XX não se manifestava apenas no comércio.
Também tinham lugar na Floresta atividades sociais ligadas a esportes, carnaval, clubes,
cinemas e festas religiosas, a exemplo daquelas da Igreja Nossa das Dores (Figura 16). Assim
como as lojas, elas atraíam moradores e pessoas de bairros vizinhos. O footing do adro da Igreja
somava-se ao da Rua Itajubá, onde se localizava o antigo Cine Floresta (Figura 17). Inaugurado
em 1915, no cruzamento das ruas Itajubá e Pouso Alegre, ele funcionou até 1955. Assim como
os outros cinemas de rua da capital, tinha sua programação publicada em jornais locais da
época, como o Diário da Manhã e Minas Geraes31 (TEIXEIRA, 1996; GÓES, 2008).

Figura 16 - Bloco Corsário do Samba

Fonte: Arquivo Público da Cidade (1976).

31

Além do Cine Floresta, a Floresta sediou outros dois cinemas de rua. O Cine Floresta Novo funcionou entre
1948 e 1980 no cruzamento entre a Avenida do Contorno e a Rua Floresta. O Cine Odeon, na Rua Sapucaí, próximo
ao Viaduto da Floresta, funcionou de 1947 a 1995 (GÓES, 2008).
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Figura 17 - Prédio do Cine Floresta

Fonte: Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto (s.d.).

Outras instituições, outros estabelecimentos comerciais e edifícios marcam a história do bairro
até meados do século XX. São exemplos o Colégio Batista Mineiro, instalado na Floresta em
1920, o Edifício Chagas Dória,32 de 1934, e o Grupo Barão de Macaúbas, escola pública
estadual criada na porção urbana da Floresta, em 1924. O fato de não terem sido aqui tratados
com detalhes não lhes confere menor grau de importância. Ao longo deste capítulo, outros
referenciais do bairro serão citados.

1.2.4 Integração entre Centro e Floresta: caminhos para expansão urbana

A ligação entre o bairro Floresta e o Centro, divididos pela barreira Arrudas/ferrovia,
começou a ser efetivada no início do século XX, ainda nos primeiros anos de desenvolvimento
de Belo Horizonte. Colaborou para tal, além da inauguração da linha de bonde da Floresta, a
construção de duas vias urbanas no final dos anos de 1920 e de 1930. Os viadutos Santa Tereza
e Floresta foram construídos sobre a linha férrea e podem ser vistos, respectivamente, nos
cantos direito e esquerdo da Figura 18. A estrada de ferro foi destacada pela linha pontilhada

32

Tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA/MG), em 1988, e pelo Conselho
Deliberativo do Patrimônio Cultural da Cidade de Belo Horizonte, em 1996, o edifício Chagas Dória inaugurou a
arquitetura vertical no bairro Floresta. O prédio foi inspirado no estilo Art-Déco, no período em que o gênero
estava sendo introduzido na nova capital.
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em amarelo e demarca a Floresta, situada na parte superior da imagem, e o Centro, na porção
inferior.

Figura 18 - Viadutos Santa Tereza e Floresta

Fonte: Imagem do Google (2018). Editado pela autora.

O Viaduto Santa Tereza foi projetado pelo engenheiro Emílio Baumgart e inaugurado
em 1929. Sua construção foi uma das primeiras obras do país a utilizar concreto armado em sua
estrutura. A extensão de 13 metros de largura e 14 de altura e o arco parabólico de 700 metros
cúbicos de concreto foram motivo de perplexidade e admiração na época (Figura 19). Ele ficou
conhecido como uma das principais construções da capital mineira, sendo reconhecido nos dias
de hoje como um dos símbolos de Belo Horizonte (PERDIGÃO, 2016).
Segundo o relatório ao prefeito Christiano Monteiro Machado, responsável pela
proposição da obra, em 1927, e pela sua inauguração dois anos depois, o Viaduto representava
um melhoramento significativo para o movimento urbano entre zonas importantes da cidade. A
obra tinha o objetivo de solucionar um problema recorrente na região: o choque entre bondes
que ali circulavam e trens que passavam pela linha férrea. Os bondes perdiam os freios nos
declives do trajeto e acabavam atingindo os trens (BELO HORIZONTE, 1927-1928).33

33

Além de ligar o Centro à Floresta, servindo para o trânsito de veículos e pedestres, o Viaduto, devido à região
que ocupa e à sua importância cultural, apresenta diferentes usos e significações para seus utilizadores. O baixio
do Viaduto é frequentemente utilizado por skatistas para a prática de manobras, bem como por moradores de rua,
que fazem dali um abrigo, e por blocos de carnaval, como local de ensaios e concentração de foliões. A partir de
2007, teve início o Duelo de MCs, evento semanal que reúne no baixio manifestações culturais de música e dança
ligadas à cultura rap e hip hop. Mais recentemente, o Viaduto tem sido esporadicamente fechado para o trânsito
de veículos e ali são realizados eventos culturais, com apresentações musicais e teatrais, feiras, entre outras
atividades (BERQUÓ, 2015; PERDIGÃO, 2016). Ver Perdigão (2016) para mais informações sobre a história do
viaduto e seus usos antigos e contemporâneos.
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Figura 19 - Construção do Viaduto Santa Tereza, em 1928

Fonte: Hometeka (s.d.).

O Viaduto da Floresta, inaugurado em outubro de 1937, também foi construído sobre as
linhas férreas da Central do Brasil e da Rede Mineira de Viação. Segundo o relatório do então
prefeito Octacílio Negrão de Lima (BELO HORIZONTE, 1935-1936), a construção do Viaduto
Santa Tereza não foi suficiente para resolver o problema do tráfego entre o Centro e o bairro
Floresta. A região localizada entre a rua Caetés e a Rua Pouso Alegre era, segundo o relatório,
de ''intensa animação comercial na confluência de bairros populosos'' (BELO HORIZONTE,
1935-1936, p. 59). Era necessário, portanto, a criação de outra articulação direta para o intenso
fluxo de veículos. Seu trajeto começa na Avenida do Contorno, na Floresta, segue sobre a linha
de trem e termina com um declive, na Avenida dos Andradas. A Figura 20 mostra o Viaduto na
época de sua inauguração.
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Figura 20 - Viaduto da Floresta, em 1937

Fonte: Arquivo Público de Belo Horizonte (1937).

Ambos os viadutos foram tombados pelo CDPCM-BH e integram o Conjunto
Arquitetônico e Paisagístico da Praça da Estação. Eles possibilitaram maior integração e
facilidade de circulação entre a área central e a Floresta, bem como entre a primeira e outros
bairros a noroeste e nordeste.

1.3 O crescimento de Belo Horizonte e da Floresta: Centro, pericentro e muito além da
Avenida do Contorno

As primeiras décadas da segunda metade do século XX foram época de transformações
marcantes em Belo Horizonte e nos municípios vizinhos. Foi um período de intenso
crescimento e de modernização caracterizados pela expansão espacial e populacional da cidade
e pelo início do processo de metropolização, que originou a Região Metropolitana de Belo
Horizonte, a RMBH (PIMENTEL, 1985; TONUCCI FILHO et al., 2015).
Nas décadas de 1940 e 1950, esforços políticos aceleraram a indústria local como parte
de um projeto estadual de constituir um parque produtivo em Minas Gerais. Durante o governo
estadual de Juscelino Kubitscheck (1951-1955), foi elaborada uma estratégia de
industrialização, centrada nos setores de energia e transportes. São desse período a criação, em
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1952, da Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG); a construção do Anel Rodoviário,
a fim de articular as rodovias federais que passam pela RMBH e retirar da área central o trânsito
de cargas pesadas; e esforços para modernizar a agricultura34 e instalar uma área industrial em
Santa Luzia, município do vetor Norte da RMBH (TONUCCI FILHO et al., 2015).
As transformações motivadas pela industrialização ocasionaram a aceleração e
efetivação do processo de metropolização. O principal estímulo para tal foi a consolidação da
ocupação da Cidade Industrial, inaugurada em 1946 pelo governo de Minas Gerais em
Contagem, município do Vetor Oeste da RMBH.35 A área urbana de Belo Horizonte crescia em
todas as direções, mas particularmente onde a topografia era mais favorável – isto é, nos vetores
Oeste e Norte – a partir da força indutora da Cidade Industrial (TONUCCI FILHO et al., 2015).
A cidade planejada excedeu as suas três zonas iniciais (urbana, suburbana e rural), e os espaços
central e pericentral foram palco de mudanças diversas.
Com a alocação das atividades industriais em áreas periféricas, as atividades
manufatureiras e os galpões de armazenamento localizados principalmente nos arredores da
linha férrea que corta Belo Horizonte e no bairro Barro Preto foram desativadas ou transferidas.
Assim, teve início um processo de consolidação do município como núcleo do setor terciário,
começando pelo Centro da cidade e áreas a ele adjacentes. Essas regiões reuniram, com o passar
do tempo, os setores de comércio varejista e serviços produtivos especializados, ligados ou não
à produção industrial, tais como serviços profissionais e de negócios, financeiros, seguros e
intermediações, imobiliários, auxiliares à produção e de consultoria e projetos, bem como
outros tipos de serviços ligados à saúde, bancos e educação, e vasta oferta de bens e eventos
culturais (TONUCCI FILHO et al., 2015; LEMOS, 2010).
No contexto de uma cidade que cresceu rapidamente, o processo de verticalização do
Centro de Belo Horizonte teve início em 1940, com a construção de edifícios do tipo arranhacéu, de usos residencial e comercial, com lojas e sobrelojas no térreo e salas nos andares
superiores. Entre 1960 e 1970, a área física da capital já apresentava níveis de saturação em
termos de ocupação horizontal. A paisagem construída na porção central, até então marcada por
horizontalidade, começou a apresentar sinais de um processo de verticalização que culminou
na atual superioridade de apartamentos como forma residencial, em detrimento de casas e outros

34

Foram implantadas a Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais (CASEMG), a Companhia
Agrícola de Minas Gerais (CAMIG) e a Frigoríficos Minas Gerais S/A (FRIMISA).
35
Distrito industrial instituído por meio de um decreto do governador Benedito Valadares, apoiado pelo então
prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. A Magnesita, do segmento de mineração e refratários, a têxtil
Estamparia S/A e a pastifício Vilma foram as primeiras indústrias instaladas no local (TONUCCI FILHO et al.,
2015; FOLHA DE CONTAGEM, 2010).
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tipos construtivos (PLAMBEL, 1986; BELO HORIZONTE E O COMÉRCIO..., 1997;
CALDAS et al., 2008).
Num quadro espacial no qual o ordenamento legal para uso dos solos era insuficiente,
foi criada e aprovada a Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUSOLO) de 1976 (MOL, 2004;
CALDAS et al., 2008). A cidade foi dividida em zonas ligadas aos usos comercial, residencial,
industrial e institucional para ocupação por meio de modelos de assentamentos e parcelamentos.
Conforme mostrado anteriormente, o Centro e áreas próximas à Avenida do Contorno, como a
Floresta, receberam um zoneamento de caráter verticalizante e de diversificação de usos, o que
possibilitou a instalação de equipamentos comerciais e de serviços, bem como a construção de
prédios de grande porte para residências multifamiliares, com consequente adensamento
populacional.
O registro de construção de apartamentos do banco de dados do IPTU nos bairros de
Belo Horizonte permite ilustrar esse processo. Até 1950, o Centro contava com 194 unidades
de apartamentos. Entre 1950 e 1959 registrou-se a construção de 1.901 apartamentos. Na década
seguinte (de 1960 a 1969), caracterizada pela acentuação da construção de residências
multifamiliares, foram construídos 4.184 apartamentos. Isto é, em 20 anos (1950 a 1969), o
número de apartamentos no Centro aumentou cerca de 20 vezes se se tomar como ponto de
partida os anos de 1950.36
Ao comparar as Figuras 21, 22 e 23, observa-se o aumento do número de prédios no
Centro (ao centro do canto direito das fotografias) durante o período mencionado. Nos cantos
inferiores esquerdos das imagens – destacados por uma linha pontilhada vermelha – vê-se parte
do bairro Floresta. Nota-se que sua paisagem é formada, predominantemente, por casas de um
ou dois pavimentos, de modo que são poucos os edifícios. Esse cenário sofreu mudanças
intensas a partir de 1970, quando ocorreu a acentuação da verticalização no bairro.

36

Posteriormente, de 1970 a 1979, 1.578 apartamentos foram construídos no Centro. Entre 1980 e 1989, esse
número caiu para 700 e, na década seguinte (1990 a 1999), para 157. Essa queda está relacionada a fatores
macroeconômicos: à crise econômica que atingiu emprego e renda das camadas médias e a problemas no setor
empresarial da produção de habitações. Na década de 2000, apenas 1 apartamento foi construído no Centro. Entre
2010 e 2017, esse número foi de 426 unidades residenciais. Apesar da retomada da atividade imobiliária, o
esgotamento dos lotes vagos para construção explica as dinâmicas mais recentes nessa porção da cidade.
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Figura 21 - Centro de Belo Horizonte em 1948

Fonte: Acervo José Góes no Arquivo Público da Cidade (1948).

Figura 22 - Floresta e Centro de Belo Horizonte em 1966

Fonte: Coleção Hélio Gravatá no Museu Histórico Abílio Barreto (1966).
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Figura 23 - Centro de Belo Horizonte em 1980

Fonte: Coleção Hélio Gravatá no Museu Histórico Abílio Barreto (1980).

Entre 1950 e 1969, outros quatro fatores motivaram a verticalização do Centro e de
demais áreas centrais de Belo Horizonte. O primeiro se refere às obras no sistema de circulação,
com a abertura de ruas e avenidas que criaram condições para construção de moradias em
bairros pouco habitados. O segundo e terceiro, respectivamente, eram a situação
macroeconômica favorável e a garantia da expansão de moradias pelo Sistema Financeiro de
Habitação (SFH), criado em 1964. Por fim, o crescimento populacional, marcado por um
processo imigratório de população de rendas mais altas para o município de Belo Horizonte
(TEIXEIRA, 1996; CALDAS et al., 2008).
As transformações da cidade não se restringiram à área central. A construção de grandes
vias urbanas em Belo Horizonte abalizou a história da cidade entre 1940 e 1980. Elas
proporcionaram ligações e deslocamentos rápidos entre áreas centrais e bairros periféricos, o
que colaborou para processos de adensamento populacional. A Avenida Amazonas, por
exemplo, tornou-se o acesso direto do Centro à porção oeste da cidade e à Cidade Industrial.
Seu trajeto na cidade permitiu facilidade de acesso a bairros que já existiam, como Prado,
Calafate e Gameleira, bem como a implantação de novos, como Gutierrez e Nova Suíça.
De acordo com Paula e Monte-Mór (2000), as décadas de 1970 e 1980 foram de
crescimento populacional sem precedentes e de acentuação da metropolização em Belo
Horizonte, de modo que
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Eixos viários, distritos industriais, infraestrutura e serviços de apoio à produção
industrial deram a tônica do crescimento urbano. Na sua esteira, a proliferação de
loteamentos periféricos, na maioria ilegais, surgiram (sic) para abrigar a imensa
população migrante que se dirigiu à região urbana de Belo Horizonte. A cidade
explodiu sobre sua periferia, carreada e carregada pelas demandas do processo
industrial. Novos bairros e condomínios de classe média alta, acompanhados de
grandes equipamentos comerciais, cuidaram de estender o espaço urbanizado por
sobre municípios vizinhos. (PAULA; MONTE-MÓR, 2000, p. 40).

1.3.1 A Floresta a partir da segunda metade do século XX: paisagens contrastantes e ameaça
de verticalização

Assim como em outras partes da cidade, a construção de vias urbanas nos arredores da
Floresta promoveu a ligação entre a área central e localidades periféricas ao longo da segunda
metade do século XX.37 Grandes avenidas no entorno do bairro colaboraram para que suas ruas
se tornassem um caminho de ligação entre o Centro e localidades a noroeste e nordeste. A
prioridade dada ao tráfego rodoviário somada à localização da Floresta, entre o Centro e a
periferia, criou corredores de trânsito contínuos no bairro, o que veio a se tornar um de seus
maiores problemas.
A paisagem construída do bairro também passou por mudanças nesse período. Por
influência direta da legislação vigente, a LUSOLO de 1976,38 foram permitidas e motivadas a
instalação de equipamentos comerciais e de serviços e a construção de prédios de grande porte
(para residências multifamiliares), com consequente adensamento. De acordo com Mol (2004),
por meio da LUSOLO de 1976, áreas próximas à Avenida do Contorno, tais como a Floresta,
receberam um zoneamento de caráter verticalizante (chamadas de ZR-4), o que foi ao encontro
dos interesses do mercado imobiliário e possibilitou construções de edifícios em localidades
onde já havia indício de saturação das áreas para edificação vertical.
A Tabela 1, elaborada a partir dos bancos de dados do IPTU da Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte (PBH), apresenta a quantidade de apartamentos construídos na Floresta entre

37

Conectando o Centro à porção norte da cidade, foram implantadas, na década de 1940, a Avenida Antônio
Carlos, que dá acesso à região da Pampulha, e avenidas de fundo de vale, como a Pedro II e a Silviano Brandão.
Mais tarde, nos anos de 1970 e 1980, foram inaugurados o Túnel da Lagoinha, a Avenida Cristiano Machado e
outras grandes vias de trânsito (PIMENTEL, 1985; PLAMBEL, 1986; SOUZA; CAJAZEIRO, 2009).
38
Segundo Mol (2004, p. 51), ''Por trás desta tentativa de organização da cidade esteve presente a visão
funcionalista e setorialista, característica do pensamento urbanista da época. Havia o setor das residências, o de
comércio, o das indústrias. Entretanto, esta Lei, que veio com a intenção clara de conter a especulação imobiliária,
obteve resultados não pretendidos''. Ela provocou, por exemplo, aumento imediato do preço dos terrenos em
regiões centrais e bairros como Gameleira e Cidade Nova. No Centro, a Lei gerou a concentração de atividades
comerciais, agravando o congestionamento (MOL, 2004).
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as décadas de 1940 e 1999.39 Nota-se aumento do número de apartamentos a partir de 1970,
alcançando seu auge durante a década de 1980.

Tabela 1- Apartamentos construídos na Floresta
Período

Até 1949

1950/59

1960/69

1970/79

1980/89

1990/99

N de aptos.

38

115

388

768

1.221

677

Fonte: Elaborada pela autora com base em dados da PBH (2018).

O aumento do número de residências verticais foi acompanhado pela ampliação das
atividades comerciais e de serviços na Floresta. Segundo Góes (2008), grande parte das
habitações antes utilizadas para residência unifamiliar se tornaram pontos comerciais, para
funcionamento de clínicas, escritórios, imobiliárias, entre outras atividades. Desse modo, a
paisagem da Floresta passou a combinar casas com prédios de portes diversos, sendo os mais
altos localizados nas avenidas e ruas de maior circulação. A Figura 24 mostra a Praça da Estação
em primeiro plano e, ao fundo, parte do bairro Floresta, em que se veem edifícios de muitos
andares, de uso residencial ou comercial.

Figura 24 - Praça da Estação e, ao fundo, prédios na Floresta em 1981

Fonte: Coleção Hélio Gravatá no Museu Histórico Abílio Barreto (1981).

39

A tabela mostra o número de apartamentos construídos e não de prédios.
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A posição geográfica do bairro, o corredor de trânsito nele criado e seu uso misto, para
fins comerciais e residenciais, caracterizam a Floresta como um bairro pericentral de passagem.
Essa representação é utilizada principalmente por Teixeira (1996), cuja dissertação
problematiza a forte tendência de verticalização, o adensamento populacional e a ocupação
comercial do bairro a partir de 1960, como parte de um processo mais amplo de metropolização
de Belo Horizonte.
As categorizações pericentral e de passagem condizem com o panorama do bairro, mas
representam parcialmente suas ambiências, o que se evidenciou a partir de observações que fiz
na Floresta. Elas aconteceram em duas temporadas: entre setembro e dezembro de 2016 e entre
outubro e dezembro de 2017. Nesses períodos, as minhas visitas ao bairro aconteceram em dias
e horários variados e mantiveram a frequência mínima de duas vezes por semana. Algumas
observações foram conciliadas com a realização de entrevistas com moradores do bairro, e os
espaços frequentados incluíram trechos da Floresta interiores à Avenida do Contorno e os
arredores da Praça Comendador Negrão de Lima e do centro comercial local. Nas caminhadas
por esses espaços, pude mapear estabelecimentos comerciais, atentando também nos
movimentos no bairro e em sua paisagem construída.
Em ocasiões oportunas, conversei informalmente com comerciantes e transeuntes. O
registro desses diálogos, realizado logo após sua ocorrência, deu-se por meio de gravação de
áudios no celular, nos quais eu registrava falas e expressões dos interlocutores. Após as idas à
Floresta, registrei em cadernos de campo as minhas observações e sensações e, com o decorrer
das visitas, fui acrescentando detalhes que passaram despercebidos ou que se revelaram como
novidades, consoante os diversos dias e horários em que lá estive. A seguir, detalho e
demonstro, a partir da literatura e dos dados coletados nessas visitas, o sentido das
categorizações pericentral e de passagem. Posteriormente, contrasto esses atributos com a
categoria que denomino oásis urbanos, criada a partir do trabalho de campo descrito.
A denominação pericentral diz respeito a um conjunto de bairros em que predominam
setores médios. Ele envolve o centro urbano, funcionando como áreas de transição entre o
Centro e as periferias (BORDE et al., 1980; TEIXEIRA; SOUZA, 2003). O pericentro, em Belo
Horizonte,

Aparentemente é o espaço apropriado para as classes médias e de exclusão progressiva
das camadas de menor renda; essas permanecem apenas nas porções mais afastadas.
Sua importância regional é crescente, graças à substituição do uso residencial pelo
comercial e de serviços ao longo das vias arteriais. A partir dos anos 1980, começou
a perder população em termos absolutos, embora apresente ainda a mais alta
densidade demográfica da RMBH (TEIXEIRA; SOUZA, 2003).
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O termo “área pericentral” foi utilizado pelo PLAMBEL, órgão do planejamento urbano
já extinto, na divisão da cidade e sua Região Metropolitana em oito macrounidades. São elas:
o Núcleo Central, a Área Pericentral, a Pampulha, as Periferias, o Eixo Industrial, as Franjas,
as Áreas de Expansão Metropolitana e as Áreas de Comprometimento Mínimo. Essa
segmentação da RMBH foi criada para fins de planejamento, de transportes coletivos e usos do
solo, entre outros, e é utilizada também nas investigações sobre condições socioeconômicas da
população e desigualdades sociais.
Alguns dos bairros pericentrais remetem à época de formação da aglomeração urbana
em Belo Horizonte e à região localizada imediatamente fora da Avenida do Contorno. Esse é o
caso da Floresta e de outros bairros antigos da região leste, como Santa Tereza, Lagoinha,
Bonfim e Santa Efigênia. Há também bairros pericentrais mais recentes, isto é, aqueles onde os
processos de urbanização e adensamento aconteceram junto com o crescimento da cidade a
partir de meados do século XX. Eles estão situados para além da área limítrofe da Avenida do
Contorno e contidos pelo Anel Rodoviário.40 O pericentro não abarca, contudo, bairros situados
na extensão sul da área planejada por Aarão Reis e sua Comissão. Esses, por sua composição
mais elitizada, fazem parte da macrounidade Núcleo Central.
Também com referência à caracterização da Floresta, o atributo bairro de passagem diz
respeito ao funcionamento de suas principais ruas e avenidas como trajeto para veículos
particulares e transportes coletivos nos deslocamentos entre o Centro da cidade e localidades
periféricas. Desse modo, formaram-se ali corredores de tráfego que conectam o Centro a outros
bairros como Cidade Nova, Sagrada Família e Horto. Nessas vias urbanas, também se destacam
edifícios de grande porte inspirados nos prédios construídos no Centro da cidade a partir de
1940, isto é, com o primeiro pavimento destinado a lojas e os demais ao uso residencial. Eles
foram edificados, sobretudo, entre as décadas de 1960 e 1980, no contexto da tendência de
verticalização e adensamento da Floresta (TEIXEIRA, 1996; STARLING, 1990).
Essa qualidade de bairro de passagem vale para outras localidades do pericentro belohorizontino. Segundo Teixeira (1996), as principais vias que conectam a periferia ao Centro
atravessam os bairros pericentrais. São exemplos disso a Rua Pe. Eustáquio, que corta o bairro
homônimo; a Rua Platina, no Prado e no Calafate; e a Rua Niquelina, que liga o Santa Efigênia
a localidades da porção leste da cidade.

40

Via expressa que conecta rodovias permitindo que veículos atravessem a RMBH sem passar pelo Centro. Foi
construída nos anos 1950 com objetivo de desviar o trânsito de cargas da área central da cidade e facilitar
deslocamentos.
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No início de sua existência, os bairros pericentrais e de passagem mais antigos, como a
Floresta, tiveram uso predominantemente residencial. Com o crescimento e a expansão da
cidade, ampliaram-se as atividades comerciais e de serviços, o que aconteceu nos espaços em
que há maior circulação de pessoas e veículos (TEIXEIRA, 1996; FERREIRA, 2011). Na
Floresta, os estabelecimentos mercantis estão concentrados no trecho da Avenida do Contorno
que passa pelo bairro, na Avenida Assis Chateaubriand e na região do centro comercial local,
que remonta à época de ocupação bairro por seus primeiros habitantes.
Situado nos cruzamentos entre as ruas Itajubá, Jacuí, Pouso Alegre e Curvelo e em seus
arredores, o polo comercial da Floresta mantém sua vitalidade. Comércios antigos e menores
em tamanho se misturam aos mais novos e amplos, como lojas de grandes redes de farmácias,
academias de ginástica e lanchonetes. Juntos, eles atraem consumidores e colaboram para criar
uma atmosfera de agitação e movimento, que guarda semelhanças com o Centro da cidade.
Durante caminhadas nesse centro comercial do bairro e nos trechos das avenidas
mencionadas mais acima, registrei os tipos de oferta de produtos e serviços. Cito-os aqui a fim
de ilustrar a variedade de estabelecimentos: lanchonetes, estacionamentos, restaurantes,
farmácias, padarias, mercearias, supermercados, bares, pet shops, imobiliárias, salões de beleza,
lojas de roupas e sapatos, cafés, sorveterias, antiquários, oficinas mecânicas, papelarias,
escritórios de pequenas e de grandes empresas, postos de gasolina, clínicas de serviços de saúde,
estúdios de pilates, cartórios, hotéis e pensões, agências bancárias, clínicas veterinárias,
floriculturas, consultórios odontológicos, entre outros.
Essa diversidade permite aos moradores encontrar no próprio bairro os produtos e
serviços de que necessitam. Magni (2012) encontrou entre as falas dos florestinos entrevistados
as expressões ''tem de tudo'' e ''possui grande variedade de lojas''. Ao mesmo tempo, os
moradores atestaram estar perto do Centro da cidade, para onde podem se deslocar facilmente
se o desejarem ou necessitarem, de modo que os termos “acessibilidade”, “praticidade” e
“centralidade” também foram utilizados para representar a Floresta (MAGNI, 2012). As
qualidades de espaço autônomo e de localização estratégica são combinadas pelos residentes
da Floresta ao representá-la.
Além do vigor do comércio, as observações realizadas na Floresta revelam a ambiência
mista das principais vias urbanas do bairro: altos edifícios multifamiliares ou comerciais ao
lado de casas mais modestas e grandes residências, bem como prédios de pequeno porte, que
têm de três a seis andares. Alguns dos prédios mais altos, como o residencial Edifício Parque
Monjolo, situado na Avenida Assis Chateaubriand, têm mais de 100 apartamentos, segundo me
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contou uma moradora. É comum encontrar construções de uso misto nos quais o primeiro
pavimento, com lojas, é destinado ao comércio, e os demais, à habitação.
O intenso tráfego de veículos, carros particulares e transportes coletivos também se faz
notar nessas ruas e avenidas. A Rua Curvelo, por exemplo, é rota e ponto de parada de 15 linhas
municipais e intermunicipais. Na porção do bairro limítrofe à Praça da Estação, os dois pontos
de ônibus na Rua Sapucaí são rota para 17 linhas de transporte coletivo. Já pela Avenida Assis
Chateaubriand, passam cerca de 20 linhas.
A circulação de pedestres é saliente nessas vias. No começo da Rua Sapucaí, uma
escadaria permite acessar a Estação Central do metrô e é notável o vai e vem de pessoas no
local. Grupos de transeuntes saltam dos ônibus na Sapucaí e caminham em direção às escadas
para acessar a estação do metrô, enquanto outros fazem o movimento contrário, da estação em
direção às paradas de transporte coletivo.
Na região do centro comercial local, os pontos de ônibus concentram à sua volta os
futuros passageiros. São eles moradores do bairro? Pessoas que trabalham na região? Ou
sujeitos cujo trajeto para o destino depende da baldeação na Floresta? As três categorias
surgiram durante as breves conversas informais que tive com indivíduos que esperavam pelo
ônibus (e que estranhavam minha curiosidade em saber o porquê de estarem ali e para onde
iam, respondendo um tanto ressabiados às minhas perguntas incomuns para aquela situação).
O trânsito de veículos e pessoas se intensifica nos horários de rush, entre 7 e 9 horas da
manhã e no fim da tarde, de 17 as 19 horas, formando congestionamentos nos principais
cruzamentos de ruas e avenidas. Nessa atmosfera de mobilidade (ou imobilidade, a depender
da quantidade de veículos nos engarrafamentos), o barulho é característica evidente. Nos pontos
de passagem da Floresta, a poluição sonora mistura ruídos, provenientes do metrô e de trens
que passam pela ferrovia, das buzinas, das sirenes, dos motores dos veículos que trafegam. O
silêncio, portanto, está longe de ser uma qualidade daqueles espaços.
As imagens a seguir ilustram alguns dos pontos de passagem da Floresta. Na Figura 25,
vê-se parte do Viaduto Santa Tereza e sua continuidade, a Avenida Assis Chateaubriand, um
dos principais corredores de trânsito do bairro. Notam-se os grandes prédios residenciais e, à
esquerda, o edifício Chagas Dória, em estilo Art Déco. A Figura 26 retrata o pavimento térreo
(ocupado por lojas) de um prédio de uso misto na mesma avenida. A Figura 27 mostra um
trecho da Rua Itajubá, movimentada via urbana que integra o polo comercial da Floresta.
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Figura 25 - Viaduto Santa Tereza e trecho da Avenida Assis Chateaubriand

Fonte: Fotografia da autora (2017).

Figura 26 - Lojas de prédio com uso misto na Avenida Assis Chateaubriand

Fonte: Fotografia da autora (2017).
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Figura 27 - Trecho da Rua Itajubá

Fonte: Fotografia da autora (2017).

Conforme exposto até aqui, as características de bairro de passagem se fizeram
perceptíveis durante minhas observações, contudo identifiquei-as combinadas com ambiências
opostas: ruas tranquilas e bem arborizadas, com ambientes silenciosos e menos circulação de
pessoas e carros. Casas de um ou dois pavimentos e edifícios residenciais de pequeno porte são
maioria nesses espaços e quase não há estabelecimentos comerciais, com exceção de pequenas
lojas, como mercearias e padarias. Os transeuntes aparentam ser os próprios residentes, que,
muitas vezes, caminham, passeando com seus animais de estimação. Alguns deles param,
cumprimentam-se e conversam por alguns minutos. A impressão que se tem é a de estar no que
denomino oásis urbanos, lugares de um bairro predominantemente residencial e distintos das
áreas centrais da grande cidade e de sua agitação.
As Figuras 28, 29 e 30 ilustram os oásis urbanos. Na primeira e na segunda, a Praça
Comendador Negrão de Lima e uma das ruas que a circunda. Na terceira foto, residências na
Rua Marechal Deodoro. A ambiência dessas vias é silenciosa e sossegada quando comparada
às localidades de passagem do bairro, onde o movimento de pedestres e o fluxo de veículos é
bem mais intenso.
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Figura 28 - Praça Comendador Negrão de Lima

Fonte: Fotografia da autora (2017).

Figura 29 - Rua Dona Maria Inês

Fonte: Fotografia da autora (2017).
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Figura 30 - Casas na Rua Marechal Deodoro

Fonte: Fotografia da autora (2017).

Outro traço da Floresta que deriva das observações e vivências nos espaços do bairro é
o que Andrade e Arroyo (2012) denominam “vida de bairro”. Ele se caracteriza, entre outras
facetas, por conservar entre vizinhos relações permeadas por pessoalidade e proximidade e por
um forte sentimento de pertencimento dos moradores. De acordo com Andrade e Arroyo
(2012), bairros pericentrais, como a Floresta,

[...] mantiveram as características de ocupação original prioritariamente residencial
unifamiliar e horizontalizada, comércio tradicional que atende as demandas cotidianas
da população, espaços públicos ou de uso coletivo, como centralidades locais, lugares
de encontro da comunidade, associação de moradores, várias gerações de famílias,
laços de vizinhança. (ANDRADE; ARROYO, 2012, p. 76).

Num primeiro momento, faz sentido pensar que as interações da vida de bairro,
marcadas por pessoalidade, seriam encontradas principalmente nas áreas de oásis urbanos da
Floresta. Isso se confirma por meio das observações do trabalho de campo feito. Na Praça
Comendador Negrão de Lima, por exemplo, as pessoas se cumprimentam e conversam com
frequência, ainda que por curtos períodos. Aquelas que passeiam com animais de estimação ou
que estão acompanhadas de crianças que brincam por ali são as que interagem mais. Nas
entrevistas realizadas com moradores e durante conversas informais com frequentadores, essa
praça é citada como a Praça dos Cachorros. De fato, são vários os moradores que fazem desse
espaço público o local de passeio dos seus cães. Além disso, eles colaboram para a manutenção
dos jardins e canteiros, segundo relataram em suas falas.
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Desse modo, caberia pensar que as áreas de passagem do bairro, dada sua transitoriedade
e movimento, remeteriam apenas a relações mais impessoais. No entanto, apesar da
impessoalidade ser marcante nesses espaços, ela não constitui a única característica das
interações que ali ocorrem. Exemplo visível disso são o comportamento da clientela da
movimentada padaria Pão Nosso e um painel de fotos no interior desse estabelecimento, em
meio aos produtos à venda. Localizada na Avenida Assis Chateaubriand, num ponto de trânsito
e movimento intensos, a Padaria estava sempre cheia de clientes durante minhas visitas. Por ali
vi pessoas que simplesmente entravam, compravam algum produto e iam embora. Algumas
lanchavam no balcão, pagavam a conta e saíam em seguida. Outros sujeitos demonstravam mais
familiaridade com o espaço. Eles entravam, cumprimentavam os funcionários, conversavam
durante alguns minutos enquanto escolhiam produtos, trocavam algumas palavras com o
operador do caixa ao fazer o pagamento e então deixavam o local. Acenos de despedida eram
comuns nesses casos.
O painel, mostrado na Figura 31, consiste em um conjunto de fotografias de várias
crianças intitulado ''As crianças do nosso bairro''. Segundo uma funcionária da Pão Nosso, a
maioria daquelas crianças, que hoje já são jovens e adultos, ainda moram ali perto e frequentam
a padaria. As fotos estão dispostas no painel porque o dono do estabelecimento comercial
conhece todos há anos e adora manter vivas aquelas lembranças.

Figura 31 - Painel de fotos na padaria Pão Nosso

Fonte: Fotografia da autora (2017).
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A combinação de vida de bairro e impessoalidade e reserva também se faz presente nos
discursos dos moradores. Para Amélia, moradora de uma casa na rua Silva Jardim, a Floresta
mistura uma ''atmofera slow, de lugar sossegado e familiar, com o movimento da cidade
grande''. Morar na Floresta é estar pertinho do Centro e de sua agitação e poder encontrar tudo
que se procura no comércio do próprio bairro. Por outro lado, significa ''residir em uma casa,
em um lugar tranquilo. Conhecer bem os seus vizinhos e manter com eles relações de
amizade''.41
Bairro de passagem, oásis urbanos e vida de bairro são categorias aqui utilizadas para
analisar os espaços e as interações sociais da Floresta. Construídas a partir da literatura sobre o
bairro e da pesquisa empírica nele realizada, elas não abarcam sua totalidade e nem funcionam
como características estanques ou dele exclusivas, já que outros bairros da cidade podem revelar
dinâmicas semelhantes. Nas diversas ambiências da Floresta, esses atributos se misturam.
Locais à primeira vista identificados como de passagem são também palco do modo de vida de
bairro, conforme antes exemplificado. Por outro lado, espaços tipicamente associados aos oásis
urbanos não remetem, necessariamente, à existência de relações de amizade e proximidade
entre vizinhos das antigas residências unifamiliares.
Por fim, retomando aqui a trajetória histórica do bairro, falta conhecer com detalhes
como se deu o estabelecimento do Conjunto Urbano Bairro Floresta, em 1996. Bairros
pericentrais são valorizados pela proximidade com o Centro e ligados por uma densa rede de
transportes, constituindo lugares de intensas e rápidas transformações, favorecendo a presença
de construções novas (BORDE et al., 1980). Nesse sentido, ruas e avenidas da Floresta que se
tornaram corredores de trânsito tiveram seu ambiente construído alterado de forma mais
significativa se comparadas a outras porções do bairro. Se nos oásis urbanos as paisagens e os
referenciais arquitetônicos foram, ainda que parcialmente, conservados, a descaracterização é
mais marcante nas áreas de passagem da Floresta. Entre as décadas de 1960 e 1980, a tendência
de verticalização e adensamento populacional e os problemas causados pelo aumento de trânsito
culminaram na ação de moradores que pleitearam a proteção do bairro.

41

Como estilo de morar, a vida de bairro divide opiniões. Por um lado, conforme o exemplo citado, é referenciada
como algo positivo e capaz, inclusive, de diferenciar a Floresta de outros bairros da cidade. Por outro lado, é vista
negativamente e com estranhamento por pessoas que afirmam preferir relações de vizinhança mais distantes, com
laços menos estreitos, a fim de preservar sua intimidade, evitando que os vizinhos conheçam detalhes sobre sua
vida pessoal.
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1.3.2 Freando o crescimento vertical: políticas de proteção patrimonial em Belo Horizonte e a
criação do Conjunto Urbano do Bairro Floresta

A partir da década de 1970, contexto de criação da LUSOLO 1976, a Floresta passou a
ser considerada zona de adensamento preferencial, o que produziu verticalização em partes do
bairro. Ademais, a intensificação do trânsito de veículos particulares e coletivos nas principais
vias urbanas do bairro passou a representar um problema.
A partir dessas transformações e de seus desdobramentos, no início dos anos de 1990,
uma mobilização de moradores, sobretudo de integrantes da Associação dos Moradores e
Amigos da Floresta (Amaflor),42 deu origem ao processo que culminou, em 1996, na proteção
do bairro Floresta como Conjunto Urbano pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural
do Município de Belo Horizonte (CDPCM/BH). A iniciativa de proteger o bairro fundamentouse na busca pela preservação da qualidade de vida da Floresta, do seu patrimônio histórico e
cultural e das suas memórias, sua identidade e seu modo de vida.
Antes de detalhar a história da criação do Conjunto Urbano, é necessário compreender
o surgimento das políticas patrimoniais na cidade. Planejada como urbe moderna, a trajetória
de Belo Horizonte demonstra um apelo constante pela sua modernização. Entre 1940 e 1950, a
tônica do governo de Juscelino Kubistchek foram o progresso e o desenvolvimento, expressos
pela construção de arranha-céus, impondo nova forma de morar na cidade, e pela abertura de
vias urbanas para rápidos deslocamentos de veículos. Inciativas como essa ocasionaram um
processo de perda de memória da capital mineira, caracterizado por sucessivas demolições que
expressam um estigma modernizador e uma cidade voltada para os interesses do capital e para
o crescimento vertical (PIMENTEL, 1985).
A primeira questão a respeito da preservação e proteção patrimonial foi levantada na
década de 1970. Ela envolveu o meio ambiente e um símbolo da cidade: a Serra do Curral, que
margeia o limite sul de Belo Horizonte, de onde pode ser avistada. A Serra estava sob ameaça
dupla pela crescente construção de prédios altos, que galgavam a visada a partir dos espaços
urbanos, e pela exploração de ferro na montanha, o que poderia afetar a permanência do seu
perfil natural a partir da retirada de grande quantidade de material mineral (MAGNI, 2012).

42

De acordo com Ana Maria Figueiredo, membro da Amaflor, a Associação foi fundada por moradores entre 1985
e 1986. Na época, a mobilização dos residentes foi motivada pela possibilidade de fechamento da rua Varginha,
via urbana que liga a Floresta à Avenida dos Andradas, no Centro da cidade. A instalação do metrô era a
justificativa para a medida, que, segundo os moradores, prejudicaria o acesso ao bairro. Eles foram bem-sucedidos
na ação. A rua não foi fechada e foi instalada uma passarela no local (Entrevista realizada para o projeto Direito à
memória e gestão do patrimônio / Fapemig e cedida por Luciana Teixeira de Andrade para esta pesquisa).
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Políticas relativas ao patrimônio arquitetônico e histórico começaram a ser discutidas
no final dos anos de 1970 e assumiram contornos mais nítidos a partir de 1980. Um grupo de
professores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e de membros do Instituto de
Arquitetos do Brasil foram os responsáveis por articular a criação da lei municipal de proteção
patrimonial e de um Conselho de Patrimônio para Belo Horizonte (MAGNI, 2012; BOTELHO;
ANDRADE, 2007).
A demolição do cinema de rua denominado Cine Metrópole para a construção do prédio
sede de um banco, em 1983, foi um acontecimento emblemático. O episódio ensejou ampla
mobilização social e visibilidade na imprensa. Ele consolidou, nos grupos envolvidos em
questões patrimoniais, “a convicção de que é necessário que as instâncias de proteção do
patrimônio tenham certa autonomia em assuntos que envolvam interesses da sociedade em
contraposição aos interesses individuais, o que dificilmente é conseguido quando as decisões
ficam inteiramente sob o controle do poder executivo”. (MAGNI, 2012, p. 79).
A Lei 3.802 foi promulgada em 1984 para regulamentar a proteção patrimonial após
conturbados debates envolvendo os poderes executivo, legislativo e os agentes defensores do
patrimônio. Estavam em xeque nas discussões a restrição do direito de propriedade causada por
possíveis tombamentos aos proprietários de bens e os tipos de instrumentos legais de proteção
(MAGNI, 2012), questões que também foram levantadas e debatidas durante o processo de
criação do Conjunto Urbano Bairro Floresta. Já o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural
da Cidade de Belo Horizonte (CDPCM-BH), criado a partir dessa Lei, começou suas reuniões
em 1986.
Voltando ao caso da Floresta, é importante destacar o papel dos moradores do bairro
como agentes participantes e responsáveis pela sua patrimonialização. A atuação desses
residentes fez parte de um conjunto de novidades no campo da proteção ao patrimônio, que teve
medidas de reconhecimento e tombamento de bens significativamente alteradas a partir de
1980. Instituições estatais dominantes até então e autorizadas a atribuir o caráter de patrimônio
perderam sua exclusividade e deram lugar a novos agentes,43 que tomaram a cena pública
expressando interesses variados e, por vezes, muito específicos, bem como ligados aos temas
do patrimônio imaterial ou intangível (ABREU, 2015).
Esse foi o caso das pessoas envolvidas com a salvaguarda dos bens do bairro Floresta.
A associação de bairro operou como porta-voz dos sujeitos, sendo a maioria deles moradores
43

Representantes de agências locais, nacionais e internacionais e, sobretudo, movimentos sociais, organizações
não governamentais, coletivos de indivíduos oriundos de camadas populares e um sem número de sujeitos que
trouxeram novos elementos e dinamismo para a patrimonialização (ABREU, 2015).
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e/ou membros da Amaflor, que reivindicaram tombamento de imóveis, argumentando sobre o
risco de demolição desses exemplares e associando-os à identidade e às memórias do bairro,
sua qualidade de vida, ambiências etc. Apresento a seguir, em linhas gerais, o processo de
proteção do bairro, tomando como referência o estudo de Magni (2012), cujo propósito
consistiu em analisar os conflitos em torno do processo de proteção da Floresta como Conjunto
Urbano.
Em agosto de 1992, um ofício de solicitação de proteção de imóveis na Avenida Assis
Chateaubriand e em seu entorno foi enviado ao Conselho pela Amaflor. Foram pedidos os
tombamentos do Solar Canaã (casarão em estilo neocolonial situado em rua paralela à referida
avenida) e de dois casarões: um de estilo eclético e outro neocolonial. O ofício, que representa
o início do processo de patrimonialização, cita dois argumentos: a perda de bens imóveis de
valor histórico e cultural e a ameaça à preservação da memória e da identidade do bairro em
razão da especulação imobiliária. Posteriormente, em 22 de outubro do mesmo ano, a Amaflor
enviou novo ofício ao Conselho. Esse menciona o resgate da memória histórica da Floresta, de
sua identidade cultural e da qualidade de vida, concluindo sobre a necessidade de proteção de
todo o bairro (MAGNI, 2012).
As justificativas dos moradores do bairro para solicitar o tombamento de imóveis
basearam-se tanto no valor estético e arquitetônico das edificações quanto no seu valor afetivo,
ligado às memórias individuais e coletivas de moradores e aos modos de vida do bairro. Dado
o contexto de tendência de verticalização na Floresta, os exemplares poderiam ser demolidos
para dar lugar a grandes e novos edifícios multifamiliares, o que se liga diretamente à retórica
da perda. O risco de desaparecimento de valores culturais, identitários e memoriais, como no
caso da Floresta, é basilar para as narrativas de práticas de preservação (GONÇALVES, 1996).
O presente foi entendido pelos moradores como situação de perda progressiva de
referenciais e, com isso, estruturaram-se e legitimaram-se argumentos para práticas de
preservação dos patrimônios, o que também ocorre em casos de práticas de colecionismo e
restauração. Elas são capazes, nessa lógica, de manter vivas, por meios materiais (monumentos
históricos e objetos de museus, por exemplo) e imateriais (como rituais religiosos, saberes e
modos de fazer), as ligações com o passado, os sentimentos de pertencimento e outros
elementos que, juntos, conformam identidades nacionais ou regionais (GONÇALVES, 1996).
Após o envio dos ofícios supracitados, as edificações de interesse da Floresta foram
inventariadas pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo
Horizonte como parte de um estudo para posterior proteção do bairro. Isso aconteceu entre 1993
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e 1995, e cada um dos bens foi indicado para um dos três graus de proteção pelo CDPCM/BH:
tombamento, registro documental e interesse cultural. Ademais, foi delimitada uma área de
abrangência com diretrizes que limitaram a altura de novos edifícios. Em alguns lotes, optouse por permitir a verticalização, mas foi significativa a restrição aos novos empreendimentos
que iam ao encontro da legislação até então vigente.
Cabe destacar aqui que o discurso para patrimonialização na Floresta levou em conta
arquitetura, memória e identidade. Havia, entretanto, outra questão central: a preservação da
qualidade de vida no bairro, por meio do controle do processo de verticalização e do trânsito.
O objetivo de proteger os bens, para além de estar embasado no argumento da perda dos
exemplares, acoplava-se, portanto, à finalidade de conservar a qualidade de vida, denotando,
assim, uma visão da patrimonialização como ação estratégica (ABREU, 2015).
Em 1995, outro ofício solicitando a proteção do patrimônio cultural da Floresta foi
enviado ao Conselho pela Amaflor, e, em outubro de 1996, o estudo para proteção do bairro foi
apresentado para deliberação do Conselho (MAGNI, 2012). Entretanto o processo de criação
do Conjunto Urbano não se deu de forma tranquila. A proposta de tombamento dos imóveis
inventariados causou polêmica e dividiu os atores envolvidos entre os que defendiam a proteção
do bairro, ancorados no discurso sobre o valor cultural do patrimônio, e aqueles que eram contra
a medida, baseados no valor de troca do patrimônio e nos direitos de propriedade privada.
Magni (2012) identificou três grupos de atores e suas posições. Os opositores da
proteção do bairro eram basicamente empresários, construtores, corretores e alguns vereadores.
Claramente preocupados com o valor de troca dos imóveis e com as restrições para
empreendimentos de construção civil no bairro, argumentaram que o tombamento significava
ato arbitrário da administração pública e desrespeito aos direitos individuais à propriedade
privada. Os ideólogos das políticas de patrimônio formavam o grupo de pessoas que apoiavam
a proteção do bairro, considerada como meio de garantir o direito à qualidade de vida, à
memória e ao patrimônio cultural. Compunham o grupo técnicos da Secretaria de Cultura de
Belo Horizonte, conselheiros do CDPCM/BH, alguns moradores, sobretudo aqueles ligados à
Amaflor, e jornalistas que acompanharam e opinaram sobre o caso da Floresta na mídia. Por
fim, o grupo moradores, que era composto por residentes do bairro. A maior parte deles
contestava os tombamentos, mas alguns eram a favor. Outros não se manifestavam ou não se
sentiam atingidos e havia ainda os que desconheciam a questão (MAGNI, 2012).
Os embates entre os três grupos destacados por Magni (2012) tiveram como desfecho,
após diversas discussões no âmbito do Conselho em 1996, a proteção da Floresta, o que
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aconteceu em dezembro daquele ano. Contudo nem todos os imóveis indicados para
tombamento pelo inventário receberam esse grau de proteção devido aos pedidos de
impugnação apresentados por proprietários e avaliados pelo Conselho segundo critérios
arquitetônicos e urbanísticos. Estes foram, durante o período do processo de proteção do
Conjunto e nos anos seguintes à decisão do Conselho, uma motivação para que muitos
proprietários interviessem em seus imóveis, eliminando aquilo que era contextualizado como o
''interesse cultural'' da edificação. Eles eliminaram adornos das fachadas, substituíram
esquadrias, retiraram marcas de datas de construção que adornavam frontões e platibandas e até
mesmo destruíram completamente a composição de fachadas.44 Magni (2012) aponta que uma
das lacunas na ação do Conselho durante as atividades de inventariamento foi não investir em
ações efetivas de mobilização e conscientização dos moradores, motivando discussões sobre o
patrimônio e sua proteção. Para esse autor, isso poderia ter evitado reações desfavoráveis à
proteção.
Em 1996, edificações que tiveram tombamentos cancelados ou as impugnações acatadas
foram protegidas com outros graus, o que possibilitaria sua demolição (MAGNI, 2012). Ainda
assim, não houve demolições e descaracterizações em grande escala na Floresta. As restrições
à verticalização permaneceram, apesar de negativas para os novos empreendimentos
imobiliários.
Nos dias de hoje, a paisagem do bairro é composta tanto por edificações mais antigas,
sobretudo casas de tamanhos diversos, como por imóveis mais novos, tanto prédios de pequeno
porte quanto grandes edifícios multifamiliares. Além disso, os processos de tombamento não
são mais objeto de conflitos no bairro, como aconteceu durante a década de 1990, no contexto
da criação do Conjunto Urbano aqui relatado. Como veremos nos próximos capítulos, a situação
do Conjunto Urbano Bairro Floresta é considerada como estável pelo Conselho. Novos e
antigos moradores, cujas narrativas serão analisadas, corroboram essa visão, posicionando-se a
favor da política de proteção patrimonial.

44

Ver Magni (2012, p. 220-239) para detalhes e exemplos dessas ações de moradores.
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2

MUDANÇAS

E

PERMANÊNCIAS

NA

FLORESTA:

RETRATOS

CONTEMPORÂNEOS DO TECIDO SOCIAL E DO ESTOQUE IMOBILIÁRIO DO
BAIRRO
A casa sem raiz
A casa não é mais de guarda-mor ou coronel.
Não é mais o Sobrado. E já não é azul.
É uma casa, entre outras. O diminuto alpendre
onde oleoso pintor pintou o pescador
pescando peixes improváveis. A casa tem degraus de
mármore,
mas lhe falta aquele som dos tabuões pisados de
botas,
que repercute no Pará. Os tambores do clã.
A casa é em outra cidade,
em diverso planeta, onde somos o quê? numerais
moradores.
Tem todo o conforto, sim. Não o altivo desconforto
do banho de bacia e da latrina de madeira.
Aqui ninguém bate palmas. Toca-se campainha.
As mãos batiam palmas diferentes.
A batida era alegre ou dramática ou suplicante ou
serena.
A campainha emite um timbre sem história
Tão estranho crescer, adolescer
com alma antiga, carregar as coisas
que não se deixam carregar.
A indelével casa me habitando, impondo
sua lei de defesa contra o tempo.
Rua Silva Jardim, ou silvo em mim?
(Carlos Drummond de Andrade, 1986, p. 129)
Este capítulo tem dois objetivos principais. O primeiro, dando continuidade à
abordagem do capítulo anterior sobre as dinâmicas residenciais da Floresta, é analisar o tecido
social do bairro nos dias de hoje. O segundo objetivo consiste em analisar mudanças e
permanências no estoque imobiliário do bairro, comparando períodos anteriores e posteriores à
criação do Conjunto Urbano.
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Antes das análises dos dados, apresento suas principais fontes de informações: dados
dos censos de 2000 e 201045 e o cadastro de imóveis da Prefeitura de Belo Horizonte usados
para fins de cobrança do IPTU. Entrevistas com corretores imobiliários que atuam na Floresta
e com a diretora de patrimônio municipal de Belo Horizonte complementam as análises e serão
apresentadas ao longo do capítulo, em diálogo com a exposição das narrativas.
2.1 Tecido social da Floresta: um bairro de classe média
A mistura de grupos sociais na Floresta durante sua ocupação inicial sugere uma Belo
Horizonte mais compacta e menos segregada no passado, conforme apontei no capítulo anterior.
Se o espaço urbano e a vida social da zona suburbana da cidade foram caracterizados por
heterogeneidade num primeiro momento, a distribuição socioespacial foi assumindo e
concretizando, ao longo do século XX, um padrão de urbanização centro-periferia que
extrapolou os limites municipais. Em decorrência da intensa migração campo-cidade, os
espaços urbanos foram tomando outras configurações. Os grupos de mais baixa renda, sem
condições financeiras para residir em áreas centrais com melhor infraestrutura, construíram
suas casas nas periferias distantes, e os de média e alta renda se mantiveram nas áreas centrais,
cada vez mais segregadas em relação às periferias (CALDEIRA, 2011).
Dois estudos sobre a organização socioespacial da RMBH apontam a conformação do
padrão socioespacial centro-periferia. Destacarei neles resultados que dizem respeito à região
onde se localiza o bairro Floresta e, em seguida, dados que permitem apurar mudanças e
permanências nesse período e caracterizar dinâmicas internas do bairro.
A análise de Mendonça (2002) sobre organização socioespacial da Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) foi realizada com base nos censos de 1980 e 1991.
A partir de 24 categorias sócio-ocupacionais, Mendonça (2002) criou cinco grandes grupos para
representar o espaço social metropolitano: superior; médio (contendo os subgrupos médio
superior e médio); operário (subdividido em quatro variedades); popular (composto pelos tipos
popular e popular agrícola) e superior polarizado. Eles foram utilizados para analisar tipos
espaciais que residem em territórios da RMBH. Devem-se destacar aqui os grupos superior e
médio superior e as categorias ocupacionais que os compõem: dirigente, intelectual, burguesia
e setores médios.

45

Dos dos censos anteriores não foram utilizados devido a impossibilidade de apurar, nas bases de dados do IBGE,
informações para a escala bairro nas cidades.
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A categoria dirigentes é composta por empresários, dirigentes públicos e privados e
profissionais liberais. Intelectuais são profissionais de nível superior, autônomos e empregados.
A pequena burguesia engloba pequenos empregadores e comerciantes por conta própria. Entre
os setores médios estão empregados de supervisão, empregados do comércio, técnicos e artistas,
empregados da educação e saúde e empregados de segurança e correios (MENDONÇA, 2002).
O tipo espacial superior ''distingue-se pela concentração de dirigentes e de profissionais
de nível superior, constituindo claramente um espaço das categorias dirigentes'' (MENDONÇA,
2002, p. 90). O espaço médio superior inclui percentual expressivo de dirigentes, de
intelectuais, da pequena burguesia e dos segmentos superiores dos setores médios
(MENDONÇA, 2002).
Por meio dessa hierarquia socioespacial suportada na categoria trabalho, Mendonça
(2002) evidenciou um processo de aburguesamento em áreas pericentrais a leste do município
de Belo Horizonte, onde está situado o bairro Floresta. O aburguesamento denota um
adensamento de grupos superior e/ou médio superior, indicando uma maior concentração no
espaço das categorias dirigentes e dos profissionais de nível superior (MENDONÇA, 2002).
A publicação Belo Horizonte: transformações na ordem urbana, do Observatório das
Metrópoles, trata da organização socioespacial da RMBH. Ela dá continuidade e atualiza o
estudo de Mendonça (2002). A partir dos dados dos censos de 1980, 1991, 2000 e 2010, as
composições sociais e as transformações socioespaciais foram descritas, analisadas e
comparadas. Deter-me-ei na situação da distribuição socioespacial metropolitana em 2010 e em
algumas comparações com a situação em 2000 (ANDRADE et al., 2015).
Para compreender como a população se distribui pelo território foram considerados 7
vetores de expansão para regionalização da RMBH46 e 24 categorias sócio-ocupacionais
(CATs). Por meio da metodologia de análise social do território desenvolvida pelo
Observatório, as CATs foram agregadas em oito estratos sócio-ocupacionais distintos47 e foram
identificadas suas distribuições nos espaços físicos da RMBH. Para 2010, foram encontrados
46

A RMBH foi regionalizada conforme os seguintes vetores: Leste, Norte, Norte Central, Oeste, Polo, Sudoeste e
Sul (DINIZ; MENDONÇA, 2015).
47
As 24 CATs foram agregadas nos seguintes estratos: 1) dirigentes (grandes empregadores, dirigentes do setor
público e dirigentes do setor privado); 2) profissionais de nível superior (profissionais autônomos de nível superior,
profissionais empregados de nível superior, profissionais estatutários de nível superior e professores de nível
superior); 3) pequenos empregadores; 4) ocupações médias (ocupações de escritório, ocupações de supervisão,
ocupações técnicas, ocupações da saúde e da educação, ocupações de segurança, justiça e correios e ocupações
artísticas e similares); 5) trabalhadores do setor terciário especializado (trabalhadores do comércio e prestadores
de serviços especializados); 6) trabalhadores do setor secundário (trabalhadores da indústria moderna,
trabalhadores da indústria tradicional, trabalhadores dos serviços auxiliares e operários da construção civil); 7)
trabalhadores do setor terciário não especializado (prestadores de serviços não especializados, empregados
domésticos e ambulantes e biscateiros); 8) trabalhadores agrícolas (MENDONÇA; MARINHO, 2015).
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oito tipos de espaços: superior; superior-médio; médio; médio-superior e operário; operário;
operário-popular-agrícola; popular; e agrícola-operário-popular (MENDONÇA; MARINHO,
2015).
De acordo com Mendonça e Marinho (2015), observa-se na macroestrutura
metropolitana a permanência da concentração de grupos superiores nas áreas centrais, na região
sul de Belo Horizonte e no entorno imediato desse município. Uma imagem de anéis se
evidencia já que ''os espaços vão se tornando mais operários e populares à medida que se afasta
para as periferias geográficas da RMBH'' (MENDONÇA; MARINHO, 2015, p. 167).
A análise comparativa entre os dados dos censos de 2000 e 2010 revelou que Belo
Horizonte tem concentrado cada vez mais tipos superior e superior-médio.48 Antes localizados
na porção Centro-Sul da cidade, observou-se a expansão desses tipos nos outros espaços
centrais belo-horizontinos. O município-polo, isto é, Belo Horizonte, segue desempenhando um
forte poder de atração na RMBH, uma vez que processos de descentralização estão combinados
com a manutenção da centralidade exercida pela capital na oferta de serviços e empregos
(ANDRADE et al., 2015).49
Por meio da comparação dos dados dos censos de 2000 e 2010, é possível identificar
algumas das dinâmicas residenciais recentes do bairro Floresta a partir das seguintes variáveis:
número de moradores, número de domicílios, quantidade de moradores por domicílio,
condições de propriedade dos domicílios, faixas etárias e rendas mensais dos responsáveis por
domicílios. Nesta pesquisa, o tratamento dos dados do censo demandou adaptações.
Para caracterizar o Conjunto Urbano Bairro Floresta com base nos censos, foram
selecionados os setores censitários cujo recorte territorial, em conjunto, fosse análogo ao
perímetro deliberado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo
Horizonte (CDPCM-BH). Essa compatibilização, no entanto, é imperfeita. Ora os setores
censitários selecionados extrapolam os limites do Conjunto, ora deixam de abarcar partes de
seu território.
Além disso, o número de setores para o município de Belo Horizonte aumentou de 2000
para 2010. Em razão dessa mudança, e para que os dados pudessem ser comparados, foi
necessário fazer adequações dos setores selecionados para cada ano. Desse modo, 21 setores

48

Esses tipos compõem o grupo superior na hierarquia sócio-ocupacional do Observatório das Metrópoles. Esse
grupo ''distingue-se pela concentração de categorias sócio-ocupacionais dirigentes e de profissionais de nível
superior, constituindo claramente um espaço das categorias dirigentes: 65% das categorias que compõem o grupo
dirigente estão aí concentradas (no caso dos profissionais de nível superior, esse percentual é 54%)''
(MENDONÇA; MARINHO, 2015, p. 168).
49
Para outros resultados, ver Mendonça e Marinho (2015).
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censitários do censo 2000 foram utilizados para cobrir a área do Conjunto Urbano, ainda que
com algumas imperfeições já que limites dos setores e do perímetro do Conjunto nem sempre
coincidem. Em 2010, esse número saltou para 24 setores.
Há diferenças entre os limites do Conjunto Urbano e as áreas conformadas pelos setores
censitários de 2000 e de 2010, mas os dados utilizados são representativos para a unidade bairro.
Eles permitem conhecer as condições socioeconômicas dos residentes da Floresta na
contemporaneidade e, para os objetivos desta tese, demonstrar que o bairro se conformou como
espaço de residência de estratos sociais médios. Apresentarei também os dados de Belo
Horizonte, para uma referência geral e comparativa. A Tabela 2 mostra o número de domicílios,
de moradores e a média de moradores por domicílio50 do Conjunto Urbano e da cidade.

Tabela 2 - Domicílios e moradores - 2000 e 2010
Conjunto Urbano Bairro Floresta

BH

2000

2010

Dif.

2000

2010

Dif.

Número de domicílios

4.927

5.072

+145

628.447

762.075

+133.628

Número de moradores

14.181

13.092

-1.089

2.226.135

2.367.229

+141.094

2,88

2,58

-0,30

3,54

3,11

-0,43

Média moradores

Fonte: Elaborada pela autora, a partir de dados do IBGE (Censos de 2000 e 2010).

O Conjunto Urbano perdeu população, apesar do aumento do número de domicílios. A
diminuição na média de moradores por domicílio aconteceu tanto no Conjunto Urbano quanto
no município de Belo Horizonte. Teixeira e Souza (2003) apontam a perda de população em
termos absolutos a partir de 1980 na área pericentral da RMBH, da qual a Floresta é parte.
Ademais, esses resultados podem estar vinculados à redução do tamanho das famílias, o que,
segundo Castro et al. (2015), é uma tendência que se acentuou na última década. Essa redução
está ligada tanto à queda da média de filhos do responsável pelo domicílio quanto ao aumento
de famílias compostas por casais sem filhos. São tendências que vêm ocorrendo há várias
décadas no Brasil e pesquisas sugerem que a redução do tamanho das famílias seja decorrente
da queda de fecundidade, entre outros fatores (CASTRO et al., 2015). O aumento da população
na cidade de Belo Horizonte ocorreu principalmente nos espaços periféricos.

50

O IBGE convencionou como domicílio o local de moradia estruturalmente separado e independente, constituídos
por um ou mais cômodos. A separação se refere à limitação do local de residência por paredes, muros etc.,
permitindo isolamento aos moradores, que arcam parcial ou totalmente com despesas de moradia. A independência
se caracteriza pelo acesso direto ao local de moradia, isto é, moradores podem entrar e sair sem passar pelo local
de moradia de outras pessoas (CENSO, 2010).
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Castro et al. (2015) analisaram as características e estruturas dos arranjos familiares na
RMBH entre os anos de 2000 e 2010 e apontaram o incremento de unidades domésticas
unipessoais, que cresceram em 51,4% em Belo Horizonte. Esse processo, que já vinha
ocorrendo em décadas anteriores, também é relevante para explicar o descompasso entre
número de domicílios (em ascensão) e de população residente (em decréscimo) quando
comparadas as situações de 2000 e 2010 do Conjunto Urbano.
A Tabela 3 apresenta os números de moradores por domicílio no Conjunto Urbano.
Corroborando a análise de Castro et al. (2015), nota-se o aumento de domicílios com um
morador entre 2000 e 2010, tendo passado de 20,5% para 23,84% do total de domicílios.
Também aumentaram as quantidades de domicílios com dois e três moradores. Esses
acréscimos foram, respectivamente, de 5,13 pontos percentuais (pp) e de 1,11 pp. Houve queda
na representatividade de domicílios com quatro moradores (4,13 pp) e de domicílios com cinco
ou mais moradores (de 5,34 pp).

Tabela 3 - Número de moradores por domicílio - 2000 e 2010
Conjunto Urbano Bairro Floresta
Ano/ Número de moradores
por domicílio

2000

2010

N.

%

N.

%

1 morador

1010

20,50

1209

23,84

2 moradores

1244

25,25

1541

30,38

3 moradores

1042

21,15

1129

22,26

4 moradores

937

19,02

755

14,89

5 ou mais moradores

689

13,98

438

8,64

5

0,10

-

Sem informação
Total

4927
100
5072
Fonte: Elaborada pela autora, a partir de dados do IBGE (Censos de 2000 e 2010).
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A Tabela 4 mostra a condição de propriedade dos domicílios. Não houve mudanças
significativas no Conjunto Urbano quando comparadas as situações de 2000 e 2010. Nesse
período, manteve-se a predominância dos domicílios próprios ou em quitação, com pequeno
acréscimo nessa categoria (de 1,1 pp), seguidos pela condição “alugados”, que apresentou
ínfimo aumento, e pelos domicílios cedidos. Na condição “cedidos”, houve decréscimo de 1,54
pp de 2000 para 2010. Em Belo Horizonte, as mudanças foram mais acentuadas. Houve queda
de 3,83 pp na proporção de proprietários e aumento de inquilinos, de 2,19 pp de 2000 para
2010. Em geral, os bairros de mais alta renda apresentam proporção maior de imóveis próprios.
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Tabela 4 - Condições de propriedade dos domicílios - 2000 e 2010
Ano/Condição

Conjunto Urbano Bairro Floresta
2000

Próprio ou
quitação
Alugados

em

Cedidos

BH

2010

2000

2010

N.

%

N.

%

N.

%

N.

%

3.156

64,06

3.305

65,16

463.876

73,81

533.303

69,98

1.484

30,12

1.545

30,46

113.474

18,06

154.326

20,25

267

5,42

197

3,88

46.900

7,46

49.809

6,54

24.637

3,23

762.075

100

Outra condição

-

-

-

-

-

-

Sem informação

20

0,41

25

0,49

4.197

0,67

4927

100

5072

100

628.447

100

Total

Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados do IBGE (Censos de 2000 e 2010)..

A Tabela 5 apresenta as faixas etárias dos responsáveis por domicílios em 2000 e 2010
no Conjunto Urbano. Nota-se um aumento nas porcentagens de responsáveis de 10 a 29 anos
(de 9,66% para 11,55%), de 50 a 69 anos (de 33,87% para 34,5%) e de 70 anos ou mais (de
17,45% para 18,69%). Houve diminuição de responsáveis na faixa etária de 30 a 49 anos, que
passou de 39,01% para 30,15% do total de domicílios. Em Belo Horizonte, nota-se que a faixa
etária de 30 a 49 anos é aquela com maior representatividade tanto em 2000 quanto em 2010,
apresentando decréscimo de 5,67pp no período.
Tabela 5 - Faixas etárias dos responsáveis por domicílios - 2000 e 2010
Ano/

Conjunto Urbano Bairro Floresta

Faixas etárias

2000

BH

2010

2000

2010

N

%

N

%

N

%

N

%

De 10 a 29 anos

476

9,66

586

11,55

82.553

13,14

97.528

12,80

De 30 a 49 anos

1.922

39,01

1.529

30,15

306.593

48,79

328.587

43,12

De 50 a 69 anos

1.669

33,87

1.750

34,50

184.366

29,34

250.145

32,82

70 anos ou mais

860

17,45

948

18,69

54.930

8,74

85.493

11,22

Sem informação

-

-

259

5,11

5

0,001

322

0,04

4927

100

5072

100

628.447

100

762.075

100

Total

Fonte: Elaborada pela autora, a partir de dados do IBGE (Censos de 2000 e 2010).

A Tabela 6 mostra as faixas de renda mensal dos responsáveis pelos domicílios para
2010. No Conjunto Urbano, 29,75% dos responsáveis pelos domicílios tinham rendimento
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mensal entre dois e cinco salários mínimos, seguidos por 27,98% dos responsáveis cujo
rendimento mensal variava entre cinco e dez salários mínimos. Do total de responsáveis,
17,94% tinham rendimento mensal de até dois salários mínimos. As menores
representatividades foram de responsáveis cujos rendimentos variavam entre 15 e 20 salários
mínimos (5,53%) e superiores a 20 salários mínimos (4,27%). Em Belo Horizonte, nota-se que
as faixas de renda de até dois salários mínimos e de dois a cinco salários mínimos compreendem
68,4% do total de responsáveis, conforme a tabela a seguir. É importante notar que a Floresta
não difere significativamente de BH nos estratos superiores de renda, mas difere bastante em
relação ao primeiro estrato, o das rendas mais baixas.
Tabela 6 - Renda mensal dos responsáveis por domicílios – 2010
Conjunto Urbano Bairro Floresta

BH

2010

2010

Renda por salário mínimo
(SM)
N

%

N

%

Até 2

911

17,94

339.426

44,56

Mais de 2 a 5

1511

29,75

181.634

23,84

Mais de 5 a 10

1421

27,98

98.108

12,88

Mais de 10 a 15

386

7,6

26.161

3,43

Mais de 15 a 20

281

5,53

24.273

3,19

Mais de 20

217

4,27

24.081

3,16

Sem rendimento

352

6,93

68.070

8,94

Total

5.079
100
761.753
Fonte: Elaborada pela autora, a partir de dados do IBGE (Censos de 2000 e 2010).

100

Por fim, cabe destacar que os dados do censo revelam características socioeconômicas
dos moradores do bairro em determinado momento no tempo, não permitindo identificar quem
entra e quem sai do bairro e quais são os dados socioeconômicos dessas pessoas.
2.2 Os efeitos da proteção patrimonial no estoque imobiliário do bairro Floresta
O cadastro de imóveis para fins de IPTU em Belo Horizonte foi utilizado nesta pesquisa
para avaliar transformações físicas no ambiente construído da Floresta comparando momentos
anteriores e posteriores à criação do Conjunto Urbano. Com isso busquei compreender como o
status de espaço urbano patrimonial afeta o conjunto imobiliário do bairro sem ignorar fatores
contextuais macroeconômicos e da cidade.
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Nesse cadastro estão registradas as principais características dos imóveis. Neste
capítulo, os seguintes dados de imóveis localizados na Floresta são utilizados: endereço; tipo
de ocupação (residencial, não residencial e territorial); data de construção; e padrão de
acabamento, do P1 ao P551 (NABUCO et al., 2017). Os dados aqui utilizados correspondem
aos cadastros dos anos de 2009 a 2018 e foram cedidos pela Prefeitura de Belo Horizonte para
esta pesquisa. O meu objetivo, ao utilizá-los, é avaliar transformações físicas no ambiente
construído da Floresta, comparando momentos anteriores e posteriores à criação do Conjunto
Urbano.
De acordo com a base cadastral da Prefeitura de Belo Horizonte de 2018, um total de
7.108 imóveis compõe o bairro Floresta.52 Os tipos de ocupação variam entre residencial
(77,15%), não residencial (22,2%) e territorial ou lotes vagos (0,65%). A superioridade do uso
residencial em relação aos outros pôde ser verificada em todas as bases cadastrais do período
de 2009 a 2017.
Os apartamentos são maioria entre os tipos construtivos da Floresta (56,26%), seguidos
das casas (15,21%) e de lojas (11,12%). A Tabela 7 apresenta os tipos construtivos do conjunto
de imóveis do bairro, associando-os aos seus respectivos tipos de ocupação.

Tabela 7 - Tipos construtivos no bairro Floresta - 2018
Tipo de Ocupação
Residencial

Tipo construtivo
Apartamento

Territorial

51

3999

%
56,26

40

0,56

Casa

1081

15,21

Vaga garagem residencial

364

5,12

Apartamento comercial

1

0,01

Barracão comercial

2

0,02

Casa comercial

93

1,31

Galpão

104

1,46

Loja

789

11,12

Sala

296

4,16

Vaga garagem comercial

293

4,12

46

0,65

7.108

100

Barracão

Comercial

N

Lote vago
Total

A designação do padrão de acabamento das unidades residenciais é feita de acordo com o Decreto 13.824, de
28 de dezembro de 2009, da Prefeitura de Belo Horizonte, disponível no link
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=172637. Basicamente, para atribuição do padrão de acabamento, são
consideradas características externas dos imóveis, como revestimento de fachada e piso, tipos de janelas, entre
outros aspectos.
52
O total inclui imóveis residenciais e comerciais e seus diversos tipos construtivos, bem como lotes vagos, o que
difere esses dados das informações dos censos apresentadas anteriormente sobre números de domicílios
particulares permanentes.
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Fonte: Elaborada pela autora, a partir de dados da PBH (2019).

A Tabela 8 apresenta a quantidade de apartamentos construídos na Floresta até 2018.

Tabela 8 - apartamentos construídos na Floresta
Período

Até 1949

N. de
Aptos.

38

1950/59

1960/69

1970/79

1980/89

1990/99

115
388
768
1.221
677
Fonte: Elaborada pela autora, a partir de dados da PBH (2019).

2000/09

2010/18

379

413

O número de apartamentos aumenta a partir de 1970, alcançando seu auge durante a
década de 1980. Isso condiz com as observações anteriores sobre o boom de construção de
prédios e a verticalização da paisagem em Belo Horizonte nesse período. Entre 1990 e 2009
houve queda no número de apartamentos construídos, o que pode ser explicado por dois
motivos.
O primeiro deles liga-se a fatores contextuais mais amplos, macroeconômicos e
relativos a Belo Horizonte e seu mercado imobiliário. A expansão imobiliária residencial
ocorreu até meados dos anos de 1980, quando se instaurou a crise econômica. As quedas na
oferta e na demanda de apartamentos foram diretamente influenciadas pela crise do Sistema
Financeiro de Habitação (SFH), com posterior extinção do Banco Nacional de Habitação em
1988. Além disso, a crise econômica dessa década teve efeitos imediatos sobre a renda e o
emprego dos grupos sociais médios e populares (CALDAS et al., 2008).
Ao longo da década de 1990, o mercado imobiliário apresentou uma retomada e atingiu,
nos anos 2000, níveis próximos ao boom imobiliário dos anos de 1970 e 1980. Contudo isso se
deu principalmente com a construção de imóveis situados na porção Centro-Sul da cidade e
voltados para pessoas com maior poder aquisitivo (CALDAS et al., 2008; MENDONÇA et al.,
2019).
O segundo motivo que pode explicar a queda no número de apartamentos construídos
entre 1990 e 2018 diz respeito, especificamente, à Floresta. A criação do Conjunto Urbano em
1996, com regras para altura de novos edifícios e com o tombamento de bens, impossibilitou
às incorporadoras erguer prédios de muitos andares nos lotes vagos ou no lugar de casas, que
não poderiam ser demolidas depois de tombadas. O mercado imobiliário teve suas atividades
freadas.
Por outro lado, a diminuição do número de lotes vagos disponíveis para novas
construções também é uma variável a ser considerada em um bairro central e de ocupação antiga
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como a Floresta. Essa escassez de lotes vagos foi apontada por corretores de imóveis
entrevistados como fator que limita a expansão do estoque de imóveis da Floresta (entrevistas
realizadas entre os dias 21 e 25 de novembro de 2017, com corretores que atuam no bairro
Floresta).53
Ainda com base na Tabela 8, observa-se que 677 apartamentos foram construídos ao
longo da década em que o Conjunto foi criado, isto é, entre 1990 e 1999. Desse total, 61,74%
(ou 418 apartamentos) têm seus registros de “ano de construção” entre 1997 e 1999, ou seja,
após a proteção do bairro, que aconteceu em dezembro de 1996. Os demais apartamentos,
38,26% (ou 259 unidades residenciais), foram construídos entre 1990 e 1996.
Dois argumentos inter-relacionados podem explicar a maior quantidade de
apartamentos cujos anos de construção são posteriores à criação do Conjunto Urbano Bairro
Floresta. Primeiramente, é necessário considerar que a produção de mercadorias na indústria da
construção civil é de média ou longa maturação, isto é, imóveis levam tempo para serem
construídos, em processos que envolvem análise do mercado, projeto, planejamento, aprovação,
execução e colocação do produto (CALDAS et al., 2008).
Em segundo lugar, o ano de construção da unidade residencial representa uma proxy
para o ano no qual a obra foi encerrada, ou seja, o imóvel está pronto e os responsáveis pela
construção solicitaram na prefeitura a criação do índice cadastral (IC) do bem produzido, para
sua posterior comercialização. O IC gerado integrará a base de dados cadastrais do IPTU,
substituindo, por exemplo, o índice do terreno vago que fora ocupado. No caso de prédios, é
criado um índice cadastral por apartamento construído, e o tempo do processo entre a aprovação
das obras e a criação do IC pode ser longo e variável (CALDAS et al., 2008).
Desse modo, a criação do Conjunto não teve efeitos imediatos sobre as dinâmicas
imobiliárias do bairro Floresta na década de 1990 quando contrastados os números de
apartamentos construídos até 1996 e entre 1997 e 1999. Isso se explica pelos timings entre

53

Cinco corretores imobiliários concederam entrevistas para esta pesquisa em novembro de 2017. Esses
profissionais atuam no mercado de aluguel, compra e venda de imóveis residenciais e comerciais na Floresta e em
outros bairros da porção Leste da cidade, como Santa Tereza, Colégio Batista, Horto e Sagrada Família. Com
tempos atuação no ramo que variam de 2 a 20 anos, os entrevistados descreveram as dinâmicas de oferta e demanda
e de valorização e desvalorização de imóveis no bairro ao longo do tempo, relacionando-as a fatores contextuais
mais amplos, macroeconômicos e relativos a Belo Horizonte e seu mercado imobiliário. Eles forneceram
informações sobre partes do bairro onde imóveis são mais ou menos valorizados, bem como sobre os perfis de
pessoas que procuram a Floresta para morar. Ademais, opinaram sobre os desdobramentos do patrimônio tombado
e da política municipal de proteção do Conjunto Urbano para o bairro, considerando o estoque de imóveis e a ação
de incorporadoras. Não foi fácil conseguir essas entrevistas já que muitos dos agentes do mercado imobiliário
contatados recusaram, alegando que não queriam colaborar com a pesquisa por motivos pessoais, como a falta de
tempo, ou profissionais. No entanto, cinco concederam entrevistas, cujo roteiro utilizado encontra-se no Apêndice
B. Eles concordaram em conceder as entrevistas quando garanti anonimato de seus nomes e empresas.
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conclusão das construções das unidades residenciais e seus registros no banco de dados do
IPTU, bem como pelo tempo de maturação da produção imobiliária de bens e sua
comercialização. Como mostrei anteriormente, a queda no número dos apartamentos póscriação da política de patrimônio revela-se em períodos mais recentes, a partir da década de
2000.
Dados do censo também possibilitam comparar os tipos construtivos na Floresta em
2000 e 2010 a partir dos tipos de domicílios, conforme apresenta a Tabela 9. O número de
apartamentos predomina e aumenta quando comparado às situações de 2000 e 2010 para o
Conjunto Urbano, passando de 66,82% do total de domicílios para 72,14%. No mesmo período,
diminui o número de casas, de 32,45% para 26,93%. A construção de prédios multifamiliares
no Conjunto Urbano está sujeita às diretrizes gerais de sua proteção, que limitam a altura dos
novos edifícios basicamente entre 9 e 13 metros, sendo que há maior possibilidade de
verticalização em alguns lotes. Em Belo Horizonte, ainda predomina a quantidade de casas,
que, contudo, decresce, já que elas representavam 71,52% dos domicílios em 2000 e 62,26%
em 2010. A representatividade de apartamentos passa de 26,98%, em 2000, para 32,96%, em
2010. O tipo de domicílio apartamento concentra-se na regional Centro-Sul de Belo
Horizonte54, onde estão localizados 29% do total de apartamentos da cidade. Nas outras
regionais, principalmente nos bairros mais periféricos, há uma maior presença de casas em
relação aos apartamentos (PBH-IPTU, 2017).

Tabela 9 - Tipos de domicílios - 2000 e 2010
Ano/ Tipo

Conjunto Urbano Bairro Floresta
2000

Casa
Casa em vila ou condomínio
Apartamento
Cômodos
Sem informação
Total

BH

2010

2000

2010

N.

%

N.

%

N.

%

N.

%

1.599

32,45

1.366

26,93

449.439

71,52

474.707

62,29

-

-

16

0,32

-

-

24.162

3,17

3.292

66,82

3.659

72,14

169.554

26,98

251.161

32,96

36

0,73

-

-

9.449

1,50

-

-

-

-

31

0,61

5

0,001

12.045

1,58

4.927

100

5.072

100

628.447

100

762.075

100

Fonte: Elaborada pela autora, a partir de dados do IBGE (Censos de 2000 e 2010).

54

Para fins administrativos, a cidade é dividida em nove regionais: Centro-Sul, Oeste, Pampulha, Nordeste,
Noroeste, Leste, Venda Nova, Barreiro e Norte.
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O Conjunto Urbano Bairro Floresta é classificado como “estável” por Françoise Jean de
Oliveira Souza,55 diretora de Patrimônio Cultural de Belo Horizonte (entrevista concedida no
dia 24 de abril de 2019), na medida em que são poucas as demandas que o envolvem na
Diretoria de Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. Ao retomar a trajetória da proteção da
Floresta, ela comenta que essa estabilidade se concretizou aos poucos, comparando a atual
situação à da época da criação do Conjunto, quando uma porção do bairro, limítrofe ao bairro
Sagrada Família, foi propositalmente excluída do perímetro protegido para atuação do mercado
imobiliário.
Denominada de “área de respiro” por Françoise, a região “era um local para onde as
empreiteiras poderiam se direcionar”. Tratava-se de criar, no conturbado contexto de proteção
do bairro, que envolvia moradores, investidores e poder público, uma espécie de “moeda de
negociação” dadas as restrições que o Conjunto geraria para o setor das construções (entrevista
realizada no dia 24 de abril de 2019).
A Figura 32 mostra o perímetro do Conjunto Urbano Bairro Floresta, pelo traçado da
linha vermelha, e os imóveis protegidos por tombamento. As áreas circuladas em verde
pertencem à Floresta, mas foram excluídas do perímetro do Conjunto na época da sua criação.

55

A entrevista com a diretora de Patrimônio Cultural de Belo Horizonte foi realizada no dia 24 de abril de 2019.
O objetivo foi conhecer a atuação dos órgãos de proteção patrimonial da cidade em casos que envolvem o Conjunto
Urbano Bairro Floresta passados pouco mais de vinte anos desde sua criação. A entrevistada falou sobre as
demandas que o Conselho tem recebido e sobre suas atividades nos seguintes quesitos: pedidos de tombamentos,
impugnações, denúncias de ações ilegais em imóveis protegidos, pedidos de intervenções em bens tombados e
comparações com outras localidades da cidade que também são protegidas, como a Área de Diretrizes Especiais
(ADE) de Santa Tereza, bairro vizinho à Floresta.
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Figura 32 - Perímetro do Conjunto Urbano do Bairro Floresta

Fonte: Elaborada pela autora (2019).

O mapeamento das ruas e lotes que constituem essa área de respiro foi seguido do
levantamento dos dados cadastrais do IPTU de 2018 a ela correspondentes. Ao contrastar
momentos anterior e posterior à criação do Conjunto Urbano, pude verificar que, do total de
210 apartamentos nessa porção territorial, 58,57% foram construídos entre 1997 e julho de
2019, isto é, num intervalo de 22 anos e após a criação do Conjunto, cujas regras não se aplicam
àquela parte do bairro. Os outros 41,46% dos apartamentos foram construídos entre 1936 e
1996, ou seja, num período que abarca 60 anos.
Os apartamentos representam 58,85% do total de 375 imóveis na área de respiro. Ao
analisar a quantidade de casas, constatei que sua representatividade caiu de 28%, até 1996, para
0,48%, entre 1997 e 2019. Esses dados sinalizam que o objetivo da “área de respiro” tem se
concretizado desde a criação do Conjunto Urbano. Além disso, vale refletir sobre o que teria
acontecido com a paisagem construída da área protegida pelo Conjunto Urbano caso ele não
tivesse se concretizado dado que a dinâmica imobiliária da área de respiro sugere a diminuição
da horizontalidade das habitações para a sua verticalização.
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A frenagem da verticalização – com consequente manutenção da horizontalidade da
paisagem construída – via criação de diretrizes de proteção patrimonial também se evidencia
por meio de paralelos entre a Floresta e dois bairros vizinhos: Santa Tereza e Sagrada Família,
que apresentam, respectivamente, dinâmicas imobiliárias semelhante e diferente às da Floresta.
O Mapa 4 mostra a localização desses dois bairros e do Centro:

Mapa 4 - Bairros vizinhos à Floresta

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

O bairro de Santa Tereza56 foi protegido como Área de Diretrizes Especiais (ADE), em
1996, por iniciativa dos moradores do bairro e com objetivo de preservar o seu patrimônio
cultural e arquitetônico. Se a criação da ADE foi eficiente para a preservação do caráter
residencial do bairro, ela não impediu que as antigas casas fossem substituídas por edifícios
residenciais (CAJAZEIRO; SOUZA; SOARES, 2012). Por essa razão, em 2015, o Santa Tereza

56

Assim como a Floresta, Santa Tereza é um dos bairros mais antigos de Belo Horizonte. Ele teve origem na VII
seção suburbana da cidade planejada e está situado na porção leste da cidade, próximo do Centro. Sua ocupação
teve início no final do século XIX, pelos imigrantes atraídos pela oferta de empregos para a construção da nova
capital. Posteriormente, foi também ocupado, por iniciativa do Estado, por funcionários públicos de baixo escalão
e militares (SOUZA; CAJAZEIRO, 2012).
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foi tombado como conjunto urbano. A Tabela 10 apresenta as quantidades de apartamentos
construídos no bairro entre 1949 e 2017. Eles somam 3.381 unidades residenciais. Observa-se
um aumento do número de unidades residenciais a partir de 1970, época do boom imobiliário
na cidade, e queda a partir da década de 2000, quando foram criados os graus de proteção
citados.

Tabela 10 - Apartamentos construídos em Santa Tereza
Período

Até 1949

1950/59

1960/69

1970/79

1980/89

1990/99

2000/09

2010/17

N de
Aptos

10

9

104

647

729

992

581

309

Fonte: Elaborada pela autora, a partir de dados da PBH (2017).

O Sagrada Família57 localiza-se na porção leste de Belo Horizonte e é limítrofe à
Floresta, sendo que a Avenida Silviano Brandão funciona como limite entre esses dois bairros.
Ao contrário da Floresta e de Santa Tereza, o Sagrada Família não tem grau de proteção
patrimonial, apesar de também contar com exemplares arquitetônicos antigos que remontam
aos primeiros anos da história da cidade. Trata-se do bairro mais populoso de Belo Horizonte,
segundo dados do Censo de 2010 (34.386 moradores), e é também um dos maiores em extensão
territorial. A Tabela 11 mostra as quantidades de apartamentos construídos no bairro entre 1949
e 2017, somando 9.454 unidades residenciais.

Tabela 11 - Apartamentos construídos no bairro Sagrada Família
Período
N de
Aptos

Até 1949
1

1950/59

1960/69

1970/79

1980/89

1990/99

2000/09

2010/17

32

156

1.089

2.370

2.295

1.949

1.562

Fonte: Elaborada pela autora, a partir de dados da PBH (2017).

Observa-se um aumento do número de apartamentos construídos a partir de 1970, em
consonância com o boom de construção de prédios e verticalização da paisagem em Belo
Horizonte nesse período. Entretanto, diferentemente dos bairros Floresta e Santa Tereza, entre
1990 e 2017, a alta produção de unidades residenciais no Sagrada Família foi mantida dada a
intensa atividade do setor de produção imobiliária. Isento de restrições geradas por políticas

57

O Sagrada Família surgiu no início do século XX, com a formação de três vilas loteadas em uma antiga fazenda,
ocupadas pelas famílias dos operários que trabalhavam em indústrias locais (ARREGUY; RIBEIRO, 2008).
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patrimoniais, o Sagrada Família é o quinto bairro com o maior número de apartamentos em
Belo Horizonte: 9.454 unidades residenciais.58
Além das análises sobre a paisagem construída da Floresta, os dados cadastrais do IPTU
permitem ponderações sobre o tecido social do bairro a partir dos padrões de acabamento dos
apartamentos. As interpretações reforçam o argumento da seção anterior sobre a predominância
de estratos sociais médios entre os residentes da Floresta.
Entre os atributos socialmente reconhecidos como distintivos da classe média brasileira
estão a casa própria de tamanho e padrão de acabamento bons e, como característica que denota
um padrão de vida estável, a posse do automóvel (O’DOUGHERTY, 1998; KERSTENETZKY
et al., 2013). Nesse sentido, o espaço físico habitado por um sujeito é símbolo do espaço social
que ele ocupa na hierarquia de grupos sociais (BOURDIEU, 2008).
Numa hierarquia de padrões de acabamento de P1 a P559, em que cinco é o padrão mais
alto, predominam na Floresta imóveis de nível médio, o P3 (58,95%), seguido pelo P2
(24,27%). Apenas 13,63% dos imóveis são dos níveis superiores P4 e P5, e 2,5% deles são do
nível mais baixo, P1.
Nos 1.253 apartamentos e casas de uso residencial construídos na Floresta após a criação
do Conjunto Urbano, observa-se a distribuição mostrada na Tabela 12:

Tabela 12 - Padrões construtivos de casas e apartamentos na Floresta
(imóveis construídos após a criação do Conjunto Urbano)
Padrão construtivo

N

%

P1

2

0,16

P2

12

0,96

P3

999

79,73

P4

239

19,07

P5

1

0,08

Total

1253

100

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados da PBH (2019).
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De acordo com a base cadastral do IPTU de 2017, entre os 323 bairros do município de Belo Horizonte, o
Buritis, localizado na região Oeste, possui o maior número de apartamentos (16.777), construídos principalmente
entre 2000 e 2017. O bairro Castelo, na Pampulha, é o segundo colocado, com 10.627 apartamentos erigidos no
mesmo período. Lourdes (10.527) e Santo Antônio (10.132) são o terceiro e o quarto colocados. Esses bairros se
localizam na região Centro-Sul, e suas unidades residenciais foram construídas gradativamente ao longo das
décadas, sobretudo a partir de 1970.
59
A designação do padrão de acabamento das unidades residenciais é feita de acordo com o Decreto 13.824, de
28 de dezembro de 2009, da Prefeitura de Belo Horizonte, disponível no link
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=172637. Basicamente, para atribuição do padrão de acabamento, são
consideradas características externas dos imóveis, como revestimento de fachada e piso, tipos de janelas, entre
outros aspectos.
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Apartamentos e casas construídos durante a vigência do Conjunto Urbano são
principalmente de padrão médio (P3) e correspondem a 79,73% do total de imóveis
residenciais. Eles atendem aos padrões de consumo dos grupos que atualmente já vivem no
bairro e de outros com igual padrão. Foram construídos 19,07% de imóveis de padrão P4, o que
possibilita a atração de grupos com nível socioeconômico superior.
Quanto aos imóveis mais antigos do bairro, uma observação é relevante. A Floresta
dispõe de um estoque de casas amplas, que poderiam atrair estratos sociais mais altos, conforme
ilustram as Figuras 33 e 34. Entretanto a maior parte desses imóveis tiveram seus usos
modificados, pois passaram a desempenhar funções comerciais para funcionamento de clínicas,
escritórios e outros negócios (GÓES, 2008).
São casas espaçosas, com muitos cômodos, ou seja, imóveis grandes para núcleos
familiares pequenos que buscam moradia na Floresta, conforme corretores imobiliários que
atuam no bairro (entrevistas realizadas entre os dias 21 e 25 de novembro de 2017). Como
imóveis tombados, os custos para sua manutenção e/ou reforma é outro fator que colabora para
o desinteresse dos potenciais residentes de classe média, segundo esses entrevistados.

Figura 33 - Casa tombada que funciona como academia de ginástica
na Av. Assis Chateaubriand, 194

Fonte: Fotografia da autora (2017).
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Figura 34 - Casa tombada na Rua Silva Jardim

Fonte: Fotografia da autora (2017).

A atração de grupos médios para o bairro foi reforçada nas entrevistas com os corretores.
Para eles, o bairro "não está se transformando", ou quando muito, dizem que está mudando
pouco. Ao classificarem as pessoas que procuram imóveis para compra ou aluguel, as seguintes
categorias e características foram elencadas: profissionais com curso superior; profissionais
liberais; pessoas de classe média; casais recém-casados e sem filhos, iniciando a formação do
núcleo familiar; estudantes que optam por formar repúblicas ou morar sozinhos e médicos
recém-formados e residentes, dada a proximidade entre a Floresta e a área hospitalar
(entrevistas realizadas entre os dias 21 e 25 de novembro de 2017).
Os agentes do mercado imobiliário entrevistados compreendem a existência do
Conjunto Urbano Bairro Floresta como “restrição à atuação das empreiteiras na Floresta”.
Segundo eles, há poucos imóveis novos e “o bairro não se renova, mantendo muitas casas que
são antigas e velhas”. Os tombamentos do Conjunto Urbano são colocados como “entraves para
a comercialização” (entrevistas realizadas entre os dias 21 e 25 de novembro de 2017).
Ao contrastarem as atividades do mercado imobiliário e o tombamento de imóveis, esses
entrevistados relataram que, muitas vezes, o fato de um imóvel ser tombado o torna menos
atrativo para compra ou aluguel. Segundo eles, clientes temem a desvalorização desses bens,
tanto nos casos de imóveis para uso residencial quanto comercial, bem como ponderam sobre
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complicações caso queiram ou precisem fazer reformas e intervenções em edificações tombadas
(entrevistas realizadas entre os dias 21 e 25 de novembro de 2017).
A criação do Conjunto Urbano Bairro Floresta, portanto, colabora para a manutenção
da paisagem construída do bairro, tanto por possibilitar a conservação das edificações
horizontais pelo tombamento quanto por não permitir a verticalização via construção de prédios
multifamiliares. Além disso, observa-se uma manutenção do padrão de construção do estoque
imobiliário do bairro, de modo que o padrão das novas moradias construídas reforça a atração
de grupos médios para a Floresta.
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3 ESTILOS DE VIDA DOS NOVOS MORADORES DA FLORESTA
Moraríamos vários anos na Floresta. No quarteirão formado por
Januária, Pouso Alegre, Jacuí e Rio Preto, sempre em casas do seu
coronel. Residimos sucessivamente no 327, do primeiro logradouro; no
690, do segundo; no 185, do terceiro. Mais tarde é que fomos para um
prédio do Seu Raul Mendes, à Avenida do Contorno, mas isso já em
período de aculturação e ensaio de abandono do velho bairro do Júlio
Pinto. Guardo dessas várias residências imagem superposta e vejo suas
salas, seus quartos, como claro-escuro de fotografias diversas batidas
sobre a mesma chapa e somando magicamente seus planos. Logo nos
primeiros dias de Januária a família entrou em conhecimento com os
vizinhos da outra esquina de Rio Preto, em frente. Um moço claro,
olhos azuis, pastinha, muito sorridente e cumprimentador –
farmacêutico e estudante de Direito. Chamava-se Cristiano Monteiro
Machado [...]
Em frente à casa do Cristiano Machado, do outro lado de Januária,
ficava uma espécie de escarpa ajardinada, um rock-garden cheio de
cactos, pedregulhos de minério de ferro, touceiras de bambu. Tenho
ideia de que era a casa de residência do engenheiro-chefe da Oeste de
Minas – a cavaleiro sobre a estação e os trilhos que ficavam pouco
abaixo. Nesse tempo o ocupante era um baixotinho de cavanhaque,
sempre de boné, delicado e paciente com os meninos que lhe invadiam
os domínios para brincar com seu filho Jorge. Subíamos e descíamos,
rolávamos e investíamos aquele escabelicastro para conquistar as
broas que nos oferecia a dona da casa, miudinha como o marido,
cabelos puxados para cima e terminados num coque alto sobre o qual
pousava a borboleta preta de um laço de tafetá. [...]
(Pedro Nava, 1973, p. 98-103)
As memórias de Pedro Nava sobre as vivências na Floresta revelam, para além das
constantes mudanças de residências, as relações de vizinhança permeadas por pessoalidade e
amizade. Como visto no capítulo anterior, a Floresta é um bairro pericentral e antigo de Belo
Horizonte. Sua ocupação se deu pela implantação de uma colônia agrícola de imigrantes que se
dedicava à produção de alimentos para abastecimento da cidade, pela construção de grandes
chácaras para residências de famílias mais abastadas e por moradias modestas de operários e
outros grupos de baixa renda. Representações dos moradores entrevistados em outras
investigações acadêmicas sobre a Floresta destacam localização central, relações de vizinhança
marcadas por proximidade e pessoalidade e autonomia do bairro para se referir à sua
infraestrutura de serviços e instituições. Os moradores associam a Floresta à boa qualidade de
vida e à tradição e a consideram um bairro familiar e histórico, lugar onde as memórias da
cidade são preservadas (MAGNI, 2012; TEIXEIRA, 1996). A produção acadêmica sobre o
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bairro tem enfatizado seus aspectos históricos e modos de vida, bem como temas ligados ao
patrimônio tombado e às transformações que levaram à sua proteção por meio da criação do
Conjunto Urbano do bairro da Floresta.
O objetivo deste capítulo é analisar as dinâmicas residenciais contemporâneas da
Floresta para responder às seguintes indagações: Quem são os moradores recém-chegados à
Floresta? Quais são as suas motivações para morar no bairro e quais as suas percepções sobre
ele? A política de patrimônio desempenha um papel na opção dos recém-chegados? Como eles
vivenciam o bairro?
Em reportagens recentes, a Floresta continua a ser representada como tradicional e
histórica, mas há acréscimos como os anúncios de uma onda de rejuvenescimento e de crescente
valorização financeira do solo,60 conforme ilustra este trecho:

Pode parecer paradoxal, mas a zona Leste, esse pedaço mais à direita da capital
mineira, tem mesmo vocação para “ser gauche na vida’’ (como diria o poeta
Drummond). Sede de importantes grupos de teatro da cidade (o Galpão fica ali, no
Horto), de produtoras de filmes, coletivos culturais, clubes e (bons) restaurantes, a
região tem experimentado uma onda de rejuvenescimento nos últimos tempos.
Formada por 51 bairros e cercada pelas avenidas Cristiano Machado, José Cândido da
Silveira, Silviano Brandão, Nossa Senhora de Fátima e Contorno, a Leste está
“fervendo’’. Se antes o famoso reduto boêmio da ZL era Santa Tereza, berço do Clube
da Esquina, agora a lista ganha a adesão de bairros como Sagrada Família, Santa
Efigênia, Horto, Alto Vera Cruz e Floresta. O aspecto bucólico talvez seja um dos
componentes que atraiam os olhares dos belo-horizontinos para a região. “A zona
Leste é uma região que tem uma dinâmica de rua e uma atmosfera interiorana”, afirma
Roberto Andrés, 35 anos, arquiteto, urbanista e editor da revista “Piseagrama”.
Segundo ele, ao contrário da Savassi, que está elitizada, “na zona leste é possível
uma troca sem essa mediação carro/porteiro/condomínio”. “Me mudei porque
todos os meus amigos estavam morando lá”, conta Bruno Figueiredo, fotógrafo e
integrante do coletivo especializado em fotografia Erro 99, que trabalha em um espaço
de coworking – o Pomar – na Floresta. “Vivia, desde 2014, em Santa Tereza. Há um
mês vagou um espaço na casa de amigos no Floresta e me mudei pra lá. Antes, residia
no Barroca (na zona Oeste)”, diz Figueiredo. (COUTO, 2016, grifos meus).

Essa onda de rejuvenescimento da região Leste de Belo Horizonte é multidimensional,
segundo a reportagem citada. Ela abarca o comércio, os residentes, a produção e o consumo
culturais e não se limita à Floresta. É um movimento maior, que abrange também outros bairros
da Zona Leste de Belo Horizonte a ela limítrofes, como Horto e Santa Tereza. O interesse pela
Zona Leste tem como contraponto a Savassi e outras localidades da Zona Sul, que são descritas
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Muzzi (2013) e Giudice (2012) reportam o interesse da indústria da construção civil nos lotes da Floresta que
ainda são ocupados por vilas, forma antiga de habitação durante a ocupação de Belo Horizonte. Alvos de propostas
milionárias, esses terrenos são atraentes para investidores pela sua localização central. Os moradores, resistentes
à especulação imobiliária, são os principais mantenedores dessa forma de morar.
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como regiões elitizadas, onde as formas de morar e de se deslocar na cidade dependem de
transporte individual e de mecanismos de segurança privados.
Neste capítulo, analiso as relações entre estilos de vida e opção de moradia de novos
residentes da Floresta. Além disso, abordo os perfis desses sujeitos, enfatizando suas
motivações para residir no bairro, suas representações e suas vivências nele e na cidade. Antes,
apresento os procedimentos metodológicos adotados, seguidos de discussões sobre a noção de
estilos de vida e de sua utilização como ferramenta analítica nesta pesquisa.

3.1 Estratégias de pesquisa para acesso aos novos moradores e fontes de dados
complementares

Para os objetivos deste capítulo, considerei como novos aqueles moradores que se
mudaram para o bairro após a criação do Conjunto Urbano, em dezembro de 1996, ou seja, há
22 anos ou menos. Eles foram identificados e posteriormente entrevistados a partir de dois
procedimentos.
Primeiro, por meio da base de dados de IPTU da prefeitura de Belo Horizonte,61
identifiquei os imóveis construídos na Floresta entre 1997 – após a criação do Conjunto Urbano
– e 2018. Foram apuradas as quantidades existentes de casas, apartamentos e barracões
residenciais. Uma análise preliminar desses dados revelou que foram construídos 1210
apartamentos, 43 casas e 4 barracões nesse intervalo. Com base no georreferenciamento desse
conjunto de imóveis, identifiquei onde se concentraram as construções residenciais desde 1997
na Floresta. Por conseguinte, parti do pressuposto de que a maioria dessas propriedades mais
novas deveriam ser ocupadas por novos moradores. Trata-se, obviamente, de uma parcela dos
novos moradores, aquela que foi residir em imóveis colocados no mercado a partir do ano de
criação do Conjunto Urbano Bairro Floresta. Já a outra parte, a que foi residir nos imóveis
antigos, seria difícil de identificar. Com a listagem desses novos endereços, fui a campo e
realizei as primeiras entrevistas.
Empreendi sucessivas tentativas para entrevistar moradores das habitações listadas. Os
primeiros contatos com eles aconteceram via interfone, já que os apartamentos são maioria
entre os imóveis recém-construídos no bairro. Essa estratégia não gerou resultados satisfatórios,
uma vez que foram muitas as recusas. Em algumas situações, o contato inicial com moradores
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Esses dados foram apresentados no capítulo anterior, nas análises sobre o conjunto imobiliário do Conjunto
Urbano Bairro Floresta.
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se deu na rua, enquanto eles entravam ou saíam de suas residências. Nesses casos, a aceitação
para responder à entrevista foi praticamente imediata, o que demonstra o caráter facilitador das
interações face a face.
A segunda estratégia, um desdobramento da primeira, foi mais exitosa. Ela consistiu na
utilização da técnica de amostragem em bola de neve (BECKER, 1997; MAY, 2004). Aqueles
entrevistados através da primeira estratégia funcionaram como canal de acesso a outros novos
moradores da Floresta, por meio de indicação. Estes sugeriram ainda terceiros e assim
sucessivamente. Desse modo, foram entrevistados tanto moradores dos imóveis recémconstruídos no bairro, por meio da primeira estratégia, quanto de outros imóveis, mais antigos
ou mais novos.
Apesar de conveniente para solucionar o problema de acesso a determinado grupo, a
bola de neve tem algumas limitações. Ao seguir indicações dos entrevistados, o pesquisador
herda, segundo May (2004), decisões de cada indivíduo sobre quem é adequado entrevistar.
Isso não é problemático, segundo esse autor, mas pode levar à coleta de dados que refletem
perspectivas particulares e/ou perfis parecidos de pessoas, omitindo as vozes e opiniões de
outros que não são parte da rede de amigos e conhecidos dos entrevistados. A bola de neve pode
“proporcionar boa cobertura de um subgrupo, mas apenas pontos de partida ou nada em
absoluto quanto a outros subgrupos e grupos” (BECKER, 1997, p. 156).
Esse limite tem também suas virtudes. A técnica da bola de neve foi estratégica para
acessar e identificar um subgrupo homogêneo dentre os moradores recém-chegados à Floresta
que, como dito anteriormente, seria difícil ser acessado tomando o bairro como uma totalidade.
Esse subgrupo, por suas próprias particularidades de estilos de vida, não ajuda na identificação
de outros subgrupos que com certeza existem, mas que não puderam ser aqui investigados.
Assim, os entrevistados constituem um subgrupo do conjunto de novos moradores do bairro,
cuja diversidade de sujeitos é parte inerente, seja na Floresta ou em quaisquer outras
vizinhanças.
Foram realizadas 37 entrevistas com novos residentes da Floresta entre novembro de
2017 e abril de 2018. Todos os entrevistados se mudaram para a Floresta entre 1998 – dois anos
após a criação do Conjunto Urbano – e 2018. Os encontros com eles aconteceram em suas
residências ou em estabelecimentos comerciais localizados na Floresta, como cafés,
restaurantes e lanchonetes.
Essas entrevistas enfatizaram a percepção desses sujeitos quanto aos seguintes aspectos:
motivações para residir na Floresta; avaliação sobre a vida no bairro nos quesitos localização,
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infraestrutura de comércio e serviços, espaços públicos, atividades de lazer, transporte público
e trânsito, limpeza urbana, segurança; relações com a vizinhança; locais do bairro que
frequentam; realização de reformas nos imóveis em que residem e objetivo delas; relação com
outros locais de residência anterior, fora e dentro do bairro; conhecimento sobre a existência do
Conjunto Urbano e opinião sobre sua criação; avaliação das políticas de proteção de patrimônio
adotadas para o Conjunto Urbano; percepções sobre mudanças e permanências no bairro.
Também foram coletadas as seguintes informações sobre os entrevistados: tempo de moradia
na Floresta, idade, sexo, local de nascimento, nível educacional, profissão, ocupação, renda,
condição de moradia, número de moradores no domicílio e religião. O roteiro de entrevista
utilizado encontra-se no Apêndice A.
Além dos dados obtidos pelas entrevistas com novos moradores, as entrevistas com
agentes do mercado imobiliário que atuam no bairro e moradores antigos compõem o corpus
analisado nesta seção. Todas essas entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas.
Após a transcrição, utilizei o software NVivo para tratamento dos dados. Os nomes dos
entrevistados mencionados nesta pesquisa são fictícios, com o objetivo de preservar suas
individualidades, condição essa acordada quando da realização das entrevistas.
Os agentes do mercado imobiliário residencial que concederam entrevistas atuam nos
setores de aluguel e/ou venda de imóveis na Floresta, onde estão localizados seus escritórios.
Conforme explicitado no capítulo anterior, eles foram entrevistados em novembro de 2017, com
o intuito de coletar informações sobre o mercado imobiliário residencial da Floresta: perfis de
pessoas e empresas que buscam locação e compra de imóveis; partes do bairro que têm maiores
números de aluguel e compra; valores econômicos de imóveis e mudanças que tenham notado
na vizinhança ao longo do tempo. O roteiro utilizado para essas entrevistas está no Apêndice
B.
Os cinco corretores imobiliários entrevistados (três homens e duas mulheres) atuam no
mercado de aluguel, compra e venda de imóveis residenciais e comerciais na Floresta e em
outros bairros da porção Leste da cidade, como Santa Tereza, Colégio Batista, Horto e Sagrada
Família. O tempo de atuação deles no ramo varia de 2 a 20 anos e eles foram capazes de
descrever dinâmicas de oferta e demanda e de valorização e desvalorização de imóveis no bairro
ao longo do tempo, relacionando-as a fatores contextuais mais amplos, macroeconômicos e
relativos a Belo Horizonte e seu mercado imobiliário. Eles forneceram informações sobre partes
do bairro mais ou menos valorizadas em termos de valor do solo, bem como sobre os perfis de

128

pessoas que procuram a Floresta para morar. Além disso, trataram do patrimônio tombado, da
política municipal de proteção do Conjunto Urbano e da ação de incorporadoras.
A realização de entrevistas com moradores antigos, terceiro grupo de entrevistados,
partiu da necessidade de complementar os dados das entrevistas com residentes recémchegados e de contrastá-los. Duas fontes de dados foram utilizadas. A primeira é composta por
nove entrevistas em profundidade, realizadas em março de 2019, com moradores cujo tempo
de residência na Floresta varia de 30 a 77 anos. Eles foram indicados pelos novos residentes
entrevistados, e o roteiro de entrevistas utilizado encontra-se no Apêndice C.
Dados coletados pela pesquisa Bairros históricos de Belo Horizonte: patrimônio
cultural e modos de vida em 200962 constituem a segunda fonte de dados de entrevistas com
moradores antigos. Elas foram utilizadas para complementar os dados obtidos sobre moradores
antigos, contrastando suas narrativas com os discursos daqueles que se mudaram para a Floresta
recentemente.
Ao todo, 93 questionários da investigação Bairros históricos de Belo Horizonte:
patrimônio cultural e modos de vida foram tabulados para esta pesquisa. Eles foram realizados
dentro da área do Conjunto Urbano Bairro Floresta com moradores cujo tempo de moradia
variava de 13 a 81 anos, ou seja, todos eles já residiam no bairro quando ele foi protegido como
patrimônio municipal pelo CDPCM-BH. Esses dados incluem motivações desses moradores
mais antigos para se mudarem para a Floresta, suas representações sobre o bairro, suas
avaliações sobre as vantagens e desvantagens do local de moradia, considerações sobre o futuro
e o passado do bairro e menções a pessoas (vivas ou mortas) importantes para a Floresta.
Com o objetivo de conhecer o perfil desses entrevistados, foram tabuladas para esta
pesquisa informações sobre idade, gênero, naturalidade, escolaridade e condição da moradia
dos 93 respondentes. Essas informações estão disponíveis no Apêndice D.
A observação acompanhou a realização das entrevistas e os momentos que as
antecederam e sucederam. Observar foi importante no processo de coleta de dados por dois
motivos. Primeiro, para conhecer os inúmeros espaços urbanos, os movimentos e as paisagens
construídas do bairro, relacionando-os às narrativas dos entrevistados. Antes e depois dos
encontros com os meus interlocutores, as idas e vindas frequentes ao bairro fizeram do processo
de coleta de dados uma oportunidade de vivenciar a Floresta, assimilando seus espaços. De
nomes e sequências de ruas à localização de referenciais do bairro – a Praça Negrão de Lima,
por exemplo – ou daqueles novíssimos, como as quatro lojas de grandes redes de drogarias,
62

Dados cedidos pela coordenadora da pesquisa citada, profa. Luciana Teixeira de Andrade.
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localizadas em um raio inferior a 1km do centro comercial da Floresta. A coleta de dados me
permitiu a vivência do bairro como citadina. No intervalo de tempo entre entrevistas agendadas,
atividades como estudar em cafés, espairecer em praças e fazer refeições em restaurantes e
lanchonetes se tornaram parte da minha rotina ao longo do trabalho de campo.
Durante as entrevistas com novos moradores, quando realizadas nas residências dos
interlocutores, pude observar um pouco mais sobre a vida deles e as suas formas de morar, para
além do que me contavam durante as entrevistas. Por meio das observações, estabeleci relações
entre hábitos de consumo dos entrevistados e detalhes da decoração das salas de estar de suas
casas, por exemplo. Objetos – como livros, quadros, mobiliário e utensílios domésticos –
complementavam os discursos quando eles relatavam seus motivos para morar no bairro, suas
preferências e práticas cotidianas de lazer e tempo livre, seus gostos e suas preferências
culturais e de consumo. É relevante pensar nessas observações e nas narrativas como dados
conexos para analisar estilos de vida, conceito que apresentarei mais adiante.

3.2 Estilo de vida: conceito e ferramenta analítica

Estilos de vida são formas pelas quais um indivíduo ou um grupo de pessoas vivenciam
o mundo por meio de suas escolhas e das práticas e hábitos incorporados nas suas rotinas para,
por exemplo, vestir, comer, beber, morar, agir, encontrar outros e pensar. As noções de estilo
de vida nas Ciências Sociais foram desenvolvidas por autores clássicos, como Simmel e Weber,
e por produções contemporâneas, de Giddens e Bourdieu, por exemplo.
Ainda que Simmel não apresente uma definição precisa de estilo de vida, ele foi um dos
primeiros a cunhar a expressão e oferece alguns elementos para síntese na Filosofia do Dinheiro
(SIMMEL, 1977). Pela perspectiva simmeliana, estilo de vida é uma categoria que expressa o
desequilíbrio da relação entre cultura espiritual (ou subjetiva) dos sujeitos e a cultura da
sociedade (ou cultura material, objetiva) em que estão inseridos. Simmel analisa e sintetiza as
características do estilo moderno de vida, tendo como referencial a propagação da economia
monetária e seus efeitos. O moderno diz respeito aos contextos nos quais a economia monetária
se desenvolveu. Ele não é, portanto, um período histórico, mas sim uma situação atemporal e
descontínua, dependente da presença da monetarização da vida (WAIZBORT, 2000; SIMMEL,
1977).
Estilo de vida, segundo a noção weberiana, é uma forma de expressar as diferenças de
recursos e poderes materiais e simbólicos entre grupos e indivíduos (WEBER, 1979). Na obra
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Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber (2001) analisa como a conduta cotidiana
do puritano, pautada pela disciplina e pelo ascetismo, colaborou para a consolidação do
capitalismo. O autor demonstrou como um fator religioso pôde exercer influência sobre o modo
de agir dos homens e, consequentemente, sobre a economia.63
Enfatizarei aqui formulações mais recentes sobre estilo de vida, bem como as
contribuições de Gilberto Velho em seus estudos. A partir delas, abordo a operacionalização do
conceito de estilos de vida para análise dos dados que serão apresentados posteriormente.
Para Bourdieu (1983), o estilo de vida é dado pelo habitus e, mais especificamente, pela
distância dos elementos que o compõem em relação às necessidades básicas dos indivíduos.
Noção basilar desse autor, o habitus de um sujeito é um sistema de disposições, éticas e estéticas
que são por ele incorporadas em sua trajetória de vida e expressas na forma de preferências
culturais. O habitus organiza as formas pelas quais uma pessoa percebe o mundo social ao seu
redor e a ele reage num movimento que media a estrutura social (realidade exterior,
objetividade) e a realidade individual, subjetiva, por meio de diálogos e trocas constantes e
recíprocas (BOURDIEU, 1983).
Nesse sentido, o habitus reflete a realidade em que o indivíduo é socializado, suas
experiências pessoais e as oportunidades objetivas e concretas que ele experiencia. Assim, ele
representa a forma como a cultura do grupo a que pertence e a história pessoal moldam o sujeito.
Forma-se no curso de uma história coletiva, mas é adquirido por meio das histórias
individuais.64 Trata-se, portanto, de um sistema que é simultaneamente objetivo e subjetivo:
formado por esquemas em construção e em constante adaptação aos estímulos do mundo
moderno, um produto de relações dialéticas entre uma exterioridade – o mundo habitado – e
uma interioridade – a subjetividade (BOURDIEU, 1983).
O habitus funciona como um esquema de ação, de percepção e de reflexão do indivíduo,
que está presente em seu corpo e na sua mente – como em posturas e gestos, maneiras de ver e,
em um determinado campo, operando distinções. Tal esquema abarca disposições plásticas e
flexíveis, que podem ser fortes ou fracas e que são adquiridas pela interiorização das estruturas
sociais. O que condiciona o estilo de vida de um sujeito é seu habitus, que inclui, além de
elementos de ordem simbólica, limitações de ordem material, financeiras, por exemplo,
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Weber contraria a explicação de Marx sobre a supremacia do modo de produção (ou infraestrutura) como
variável determinante das demais esferas (religião, política, cultura etc., ou seja, da superestrutura).
64
Refletir sobre a relação sociedade e indivíduo por meio da categoria habitus implica a afirmação do subjetivo
(pessoal) como algo que é simultaneamente social e coletivamente orquestrado. Essa análise relacional enfatiza a
interdependência entre agência (indivíduo) e sociedade (estrutura). O habitus é uma subjetividade socializada
(BOURDIEU; WACQUANT, 1992).

131

determinantes para o acesso ou restrição a bens de consumo, práticas e modos de agir
(BOURDIEU, 1983; 1998).
As necessidades básicas individuais são as atividades primordiais para a sobrevivência,
isto é, comer, beber, morar etc. Comer é uma necessidade básica, contudo o que se come, o
modo e lugar para fazê-lo e até os utensílios para tal indicam modos de ser e estar no espaço
social e, por isso, são componentes significativos para pensar a composição do estilo de vida
(BOURDIEU, 1983).
Distâncias curtas entre as necessidades básicas e os elementos do estilo de vida são
indicativas das realidades de sujeitos cujas escolhas são mais condicionadas por
constrangimentos materiais e morais. Essa é a situação de membros das classes populares, base
da estratificação social, cujas seleções são mais limitadas pela escassez e/ou privação de
recursos econômicos e de outros capitais (cultural, social e simbólico) que impedem a
apropriação de bens materiais e simbólicos (BOURDIEU, 1983).
Bourdieu (1983) reduz a margem de opção de estilos de vida de um indivíduo, que é
limitado ou controlado pelo seu habitus, considerando cultura e sistemas simbólicos um
instrumento de poder, de conservação da ordem vigente:

[...] a correspondência que se observa entre o espaço das posições sociais e o espaço
dos estilos de vida resulta do fato de que condições semelhantes produzem habitus
susceptíveis que engendram, por sua vez, segundo sua lógica específica, práticas
infinitamente diversas e imprevisíveis em seu detalhe singular, mas sempre
encerradas nos limites inerentes às condições objetivas das quais elas são o
produto e às quais elas estão objetivamente adaptadas. (BOURDIEU, 1983, p. 82,
grifo meu).

Numa leitura simmeliana, o constituir do estilo de vida por meio da relação entre habitus
e necessidades básicas não se daria de forma determinista, pois há um campo de escolhas para
os sujeitos, mesmo aqueles carentes de volumes e tipos de capitais. A clivagem entre a leitura
de Simmel (1977) e Bourdieu (1983) sobre estilo de vida ancora-se no fato de o primeiro, ao
caracterizar a sociedade moderna, considerar a multiplicidade de estilos, a fluidez de seus
conteúdos e uma maior liberdade no uso de cada um deles. Indivíduos de um mesmo grupo
escolhem estilos de vida de formas coerentes ou incoerentes. Dada a variedade de conteúdo, as
escolhas são particulares, sendo cada um responsável pela construção da identidade e
individualidade expressas em um estilo de vida.
Bourdieu (1983), como mostrado anteriormente, argumenta que o estilo de vida é
condicionado pelo habitus, fator limitante que inclui propriedades subjetivas e objetivas, como
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produtos e serviços que o capital financeiro permite acessar. Estudos sobre as novas classes
médias65 no Brasil, por exemplo, reforçam a pluralidade de escolha nos estilos de vida adotados
por classes populares principalmente no acesso a bens de consumo, ainda que constrangimentos
materiais limitem os leques das opções cotidianas e das práticas desses grupos quando
comparados àqueles com maior posse de capitais (SARAIVA, 2015; SERELLE, 2014).
Diferentemente das classes populares, quanto mais alta a posição de um sujeito no
esquema de estratificação social, maiores as distâncias entre os elementos que compõem o estilo
de vida e as necessidades básicas. Assim, maiores as possibilidades de ele tornar seu estilo de
vida um produto da estilização da vida, isto é, a “decisão sistemática que orienta e organiza as
práticas mais diversas, da escolha de um vinho e de um queijo à seleção de objetos e modelos
de decoração de uma casa” (BOURDIEU, 1983, p. 6-7). Para sujeitos de classes superiores, o
estilo de vida é resultado mais enfático do leque de opções e seleções porque a posse de capitais
– e dos códigos de apropriação, advindos do habitus – possibilita o usufruto de bens materiais
e simbólicos.
Uma das características marcantes da alta modernidade – isto é, da época em que
vivemos,66 segundo Giddens (2002) – é a complexa variedade de escolhas que se impõem ao
sujeito que tem a possibilidade de estilizar sua vida. Essa miríade de alternativas é seguida da
pouca ajuda sobre as opções que devem ser selecionadas, o que tem como consequência a
primazia do estilo de vida. Como um “conjunto mais ou menos integrado de práticas que um
indivíduo abraça, não só porque essas práticas preenchem necessidades utilitárias, mas porque
dão forma material a uma narrativa particular de autoidentidade” (GIDDENS, 2002, p. 79), o
estilo de vida engloba cada uma das pequenas (e grandes) decisões que as pessoas tomam todos
os dias: o que vestir e calçar, o que comer, como se deslocar para o local de estudo e/ou trabalho,
onde encontrar os amigos, quais músicas ouvir, morar em casa, apartamento ou bangalô, com
quais objetos decorar os cômodos da moradia etc.
Nesse sentido, o gosto, definido como a “propensão e aptidão à apropriação (material
e/ou simbólica) de uma determinada categoria de objetos ou práticas classificadas e

O uso do termo “nova classe média” é causa de controvérsias na literatura e diz respeito a um grupo de brasileiros
que, na década de 2000 e no início dos anos de 2010, avançou socialmente em termos de educação, renda e acesso
a bens de consumo duráveis e não duráveis. Trata-se de um estrato social diferente da classe média já estabelecida,
antiga e tradicional (SOUZA; LAMOUNIER, 2010).
66
O termo alta-modernidade (ou modernidade tardia) é utilizado por Giddens (2002) para se referir à temporalidade
atual. Nela, os princípios dinâmicos da modernidade ainda se encontram presentes. A alta modernidade é definida
pelo autor como uma ordem pós-tradicional. Longe de romper com os parâmetros da modernidade propriamente
dita, a alta modernidade é a radicalização ou acentuação das suas características fundamentais. Ver Giddens (2002,
p. 17-38).
65
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classificadoras” (BOURDIEU, 1983, p. 2), opera como fórmula generativa primordial do estilo
de vida. É pelo gosto e, reciprocamente, para a sua construção, que os sujeitos elegem os
componentes de seu estilo de vida.
A seleção ou criação de estilos de vida é sugestionada por pressões de grupos e pela
visibilidade de modelos, assim como pelas circunstâncias socioeconômicas. O estilo de vida,
no entanto, é trivial quando interpretado unicamente em termos de consumismo superficial. O
universo das escolhas tomadas pelo sujeito vai além do material e do simbólico, pois “são
decisões não só sobre como agir, mas também sobre quem ser. Quanto mais pós-tradicionais as
situações, mais o estilo de vida diz respeito ao próprio centro da autoidentidade, seu fazer e
refazer.” (GIDDENS, 2002, p. 80). Ele acrescenta que há elementos fundamentais no estilo de
vida no contexto da alta modernidade: a pluralidade das escolhas e a obrigatoriedade de adotar
um estilo de vida, pois “não só escolhemos um estilo de vida, mas num importante sentido
somos obrigados a fazê-lo – não temos escolha senão escolher.” (GIDDENS, 2002, p. 79).
A pluralidade de escolhas que confronta os indivíduos na alta-modernidade é fundada
em várias influências interligadas. Uma delas é a diversidade e a segmentação dos ambientes
da vida do sujeito como motivadoras para a pluralização de seus modos de vida. O trabalho, a
família, a moradia, o lazer, as amizades não formam um conjunto coeso na alta-modernidade.
Antes muito ligados entre si, proporcionando ao sujeito a vida em um aglomerado de ambientes
comparáveis, agora esses ambientes imprimem-lhe campos específicos de ação, que demandam
mais opções de estilos de vida nas decisões de aprofundar-se em cada uma dessas esferas
(GIDDENS, 2002, p. 81-85).
Os sujeitos da alta-modernidade lidam, portanto, com essa pluralidade de escolhas. Na
leitura de Velho (2004), ela advém de combinações inéditas entre referências locais e globais.
As primeiras se referem às culturas e tradições particulares nas quais os indivíduos nascem e
vivem, como seus antepassados de variadas épocas e áreas geográficas. Somadas a essas, os
referenciais globais são constituídos por sistemas de valores muito diferenciados e
heterogêneos, acessados via experiências reais e/ou virtuais, por aqueles com condições
materiais para tal. As pessoas vivenciam, por exemplo, os mundos do consumo, da tecnologia,
da variedade e do cosmopolitismo das cidades e são por eles afetados (VELHO, 2004).67

67

De acordo com Velho (2004), os referenciais aos quais um indivíduo está exposto dependem do campo de
possibilidades no qual ele está inserido. Compreendido como o rol de alternativas construídas a partir do processo
sócio-histórico com potencial para reinterpretações, o campo de possibilidades contempla tanto os aspectos préestabelecidos de uma trajetória, quanto aqueles reinterpretados no curso de uma vida. Desse modo, campo de
possibilidades e estilos de vida podem ser pensados paralelamente como modos de existência e expressão no
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A vida nos centros urbanos da alta-modernidade é agravante da pluralidade de escolhas
e estilos de vida descrita por Giddens (2002), isto é, das possibilidades de estilização da vida
apontadas por Bourdieu (1983). É na urbe, lócus da economia monetária, dos múltiplos
estímulos nervosos e da diversidade,68 que a multiplicidade de opções se encontra com maior
intensidade (SIMMEL, 1987). Isso acontece como um dos desdobramentos da
desindustrialização das cidades, que tem como característica marcante o protagonismo da
cultura e da produção simbólica em detrimento da produção manufatureira (FEATHERSTONE,
1995; BAUDRILLARD, 1981).
Na vida urbana, o consumo torna-se progressivamente cultural (FEATHERSTONE,
1995; BAUDRILLARD, 1981). Sua marca é a estetização contínua do cotidiano, a partir da
qual “objetos de uso corrente incorporam progressivamente maiores preocupações estéticas e
de design, no próprio produto ou na sua promoção comercial” (RODRIGUES, 1996, p. 98). Os
significados dos objetos e das práticas vão além de sua utilidade prática – valor de uso – pois
lhes é conferido um valor-signo. Consumir produtos, por exemplo, inclui o consumo das suas
embalagens, “da componente estética dos objetos, dos seus símbolos, que conferem, não apenas
estatuto social, mas, sobretudo, identificação com um estilo de vida” (RODRIGUES, 1996, p.
99). O consumo de bens e práticas pode englobar a concordância com moralidades de ordens
diversas às quais marcas e produtos são associados. Sustentabilidade, empoderamento
feminino, eco-friendly, saúde e qualidade de vida são exemplos da articulação entre temas e
valores.69
O consumo cultural (FEATHERSTONE, 1995), somado à pluralidade de escolhas
confrontadas pelos sujeitos, leva à estilização contínua das várias esferas da vida, que Giddens
chama de setores de estilo de vida. Setor de estilo de vida
[...] se refere a uma “fatia” do tempo-espaço do conjunto das atividades de um
indivíduo, dentro do qual um conjunto de práticas relativamente consistentes e
ordenadas é adotado e encenado. Um deles pode incluir, por exemplo, o que se faz em
certas noites da semana, ou nos fins de semana, em contraste com outras partes da

mundo, que envolvem escolhas pautadas por condições objetivas, mas não determinados estritamente por elas, e
condições subjetivas, ligadas às experiências, vivências, opiniões etc.
68
Ao caracterizar o moderno estilo de vida, que inclui o dinheiro e tem como cenário a cidade grande, Simmel
(1987) destacou os seguintes atributos na estilização dos comportamentos: objetividade, exatidão, calculabilidade,
praticidade, normatividade, pontualidade, padronização etc. Além disso, o incremento da vida nervosa a partir da
multiplicidade de estímulos da cidade, levando a atitudes de reserva e blasè. Essa estilização também se apresenta
pela multiplicidade e variedades dos papéis sociais que o indivíduo desempenha nos diferentes círculos, momentos
e situações (WAIZBORT, 2000).
69
Para fins ilustrativos dessa primazia do valor-signo, tomo como exemplo a prática de comprar e beber água
envazada em caixas de papel cartão, embalagens tipo Tetra Pak, conforme mostra a imagem deste link:
https://boxedwaterisbetter.com/
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semana: uma amizade ou um casamento também pode ser um setor do estilo de vida
na medida em que se torna internamente coesivo por formas de comportamento
escolhidas no tempo-espaço. (GIDDENS, 2002, p. 81-82).

Três dimensões – ou setores, se utilizada a terminologia proposta por Giddens (2002) –
dos estilos de vida dos novos moradores do bairro Floresta têm destaque nas análises que se
seguem. A primeira se refere à motivação para a escolha do bairro, às representações sobre a
Floresta e sobre a identidade como moradores. A segunda dimensão engloba a escolha do tipo
de habitação – casa ou apartamento. Estão subjacentes a essas duas dimensões crenças e valores,
de modo que aqui interessa conhecer quais são e como ambos informaram a escolha de morar
nos quesitos localização da moradia (na Floresta) e forma de morar (casa ou apartamento).
Essas escolhas podem envolver constrangimentos materiais e de outros campos da vida, como
relações de parentesco e posse de imóvel.
A terceira dimensão dos estilos de vida de novos moradores analisada focaliza suas
vivências no bairro, como expressão de crenças, valores e práticas sociais cotidianas. Incluemse aqui os hábitos de consumo material e simbólico tanto da satisfação de suas necessidades
básicas e utilitárias – e as motivações e preferências a elas intrínsecas – quanto suas condutas
como citadinos, seus modos de circulação, fruição e vivência no/do espaço urbano.
As narrativas dos entrevistados a partir dessas três dimensões possibilitam análises
sobre patrimônio, representações exógenas e endógenas da Floresta, caráter de centralidade do
bairro e sua autenticidade como espaço urbano de Belo Horizonte. Essas noções e temas, bem
como suas aplicabilidades como chaves interpretativas, serão devidamente elucidadas e
ilustradas ao longo do capítulo.
Elas não esgotam, contudo, o leque de possibilidades analíticas do estilo de vida dessas
pessoas. O estilo de vida como um conceito instrumentalizado permite elencar inúmeras
variáveis a partir das quais o sujeito existe e se expressa no mundo. O que farei aqui é a análise
de um conjunto de dimensões dos estilos de vida dessas pessoas. O tema desta pesquisa, somado
à metodologia aqui adotada, informou quais aspectos dos estilos de vida foram focalizados.

3.3 Três dimensões dos estilos de vida de novos moradores da Floresta

Como a Floresta é vista pelo grupo de entrevistados que se mudou para o bairro
recentemente? Por que eles optaram por lá morar? De que forma eles veem os moradores do
bairro e a si mesmos como residentes? Quais suas representações sobre a Floresta? Como
selecionaram o tipo de moradia em que vivem: casa ou apartamento? Quais e como são suas
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vivências no espaço urbano do bairro e da cidade como um todo? O que elas revelam em termos
de crenças, preferências e práticas sociais?
Os 37 novos moradores entrevistados são jovens adultos. A idade da maior parte deles,
21 entrevistados, varia entre 25 e 39 anos. Nove entrevistados têm 40 anos ou mais e sete deles
são jovens de até 24 anos de idade. Um pouco mais da metade são mulheres (20) e os demais,
homens (17). A maior parte deles nasceu em Belo Horizonte ou em cidades do interior do estado
de Minas Gerais, sendo que dois deles são naturais de Sete Lagoas e Santa Luzia, municípios
que integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Cinco dos entrevistados
nasceram em outros estados, nas cidades de Goiânia, Rio de Janeiro, Sorocaba, São Paulo e
Vila Velha, e uma entrevistada é estrangeira, natural da Argentina.
Cerca de 1/3 dos interlocutores vive em imóveis próprios e a maioria deles em
propriedades alugadas. Há também aqueles que moram em residências compartilhadas,
caracterizadas por duas categorias principais: repúblicas de estudantes que se mudaram para
Belo Horizonte para cursar o ensino superior e moradias de jovens profissionais de salários
modestos que, após saírem das casas de seus pais, precisaram compartilhar os custos de
moradia. Além disso, núcleos familiares, principalmente de casais sem filhos, e habitações com
apenas um morador, são as categorias que concentram a maior parte dos interlocutores. No
geral, os entrevistados estão em posição transitória entre a moradia com os pais e a formação
de uma nova estrutura familiar e/ou a garantia de renda e estabilidade no mercado de trabalho.
Altamente escolarizados, os novos moradores entrevistados têm ensino superior
completo ou em curso. Aqueles já graduados possuem, além de bacharelado ou licenciatura,
título de especialização, mestrado ou doutorado, já concluídos ou em andamento. Cursos da
área de Ciências Humanas, como Comunicação Social, Psicologia, Ciências Sociais, Letras e
Direito, foram os mais citados no quesito escolaridade. Além desses, cursos de outras áreas de
conhecimento, como Arquitetura, Design Gráfico, Música, Matemática e Gastronomia, também
apareceram.
As faixas de renda familiar de 2.000 a 4.999 reais e de 5.000 a 9.999 reais concentram,
em cada uma delas, 11 dos recém-chegados entrevistados. Oito deles têm renda familiar de até
1.999 reais, seguidos por indivíduos de renda familiar que varia de 10.000 a 19.999 reais (6) ou
por uma pessoa cuja renda é superior a 20.000.
Parte dos novos moradores entrevistados declarou exercer mais de uma profissão ou
ocupação. Estudantes e servidores públicos são maioria, mas entre eles há arquitetos,
professores do ensino básico e fundamental, profissionais autônomos, empresário, professor de

137

música, aposentado, policial militar, músico freelancer, psicólogo, assessor de comunicação,
advogado, chefe de cozinha, designer, fotógrafo, jornalista, professor de ensino superior e
profissional de marketing. Interessa notar a preponderância de pessoas empregadas em setores
público, cultural, artístico ou de comunicação.
Mais da metade dos novos moradores entrevistados (28) vive na Floresta há menos de
5 anos, quatro se mudaram entre 6 e 10 anos e cinco residem no bairro há mais de 11 anos. A
Figura 35 mostra por meio dos contornos em verde as partes do bairro onde eles residem, além
de destacar o perímetro do Conjunto Urbano e, em vermelho, os bens tombados. Nota-se que
os novos moradores entrevistados residem, sobretudo, em regiões próximas à Av. do Contorno
e onde estão grande parte dos bens protegidos como patrimônio.
Antes de morar na Floresta, esses sujeitos residiam, principalmente, na região CentroSul de Belo Horizonte, onde se concentram residentes de estratos sociais médios e altos
(ANDRADE et al., 2015) ou em localidades vizinhas, da própria região Leste da cidade. Outras
regiões de Belo Horizonte – como Noroeste, Nordeste e Oeste –, municípios da RMBH, outras
cidades mineiras e outros estados brasileiros foram citados por uma minoria.

Figura 35: Locais onde residem novos moradores entrevistados

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

138

A maior parte dos entrevistados declarou não seguir nenhuma religião. Já aqueles que
se identificam com práticas religiosas citaram o espiritismo, o catolicismo e religiões
protestantes. Ainda que perguntas sobre orientação sexual não constassem no roteiro de
entrevistas utilizado, a sexualidade de pouco menos da metade do total de interlocutores foi
identificada quando, no decorrer da entrevista, eles se declararam homossexuais (7
entrevistados, sendo que 4 deles vivem com seus parceiros/as na Floresta) ou heterossexuais
(10 entrevistados). Não foram levantadas informações nesse quesito sobre os demais (20). O
quadro com informações sobre os novos moradores entrevistados está disponível no Apêndice
E.
Os três primeiros itens desta subseção objetivam responder as indagações apresentadas
anteriormente. Eles correspondem às três dimensões dos estilos de vida dos novos moradores
entrevistados. Complementarão as análises os dados coletados pelas entrevistas com agentes do
mercado imobiliário e com moradores antigos bem como os questionários respondidos por
esses últimos cedidos para esta pesquisa.70

3.3.1 As motivações para escolher a Floresta, representações sobre o bairro e identidade dos
novos moradores

Cinco categorias de motivações foram encontradas na análise das narrativas dos novos
moradores entrevistados sobre a escolha da Floresta como local de moradia. A seguir, elas são
apresentadas em diálogo com as representações que esses sujeitos tecem sobre o bairro e sobre
eles mesmos como residentes. Ademais, apresento interpretações que relacionam os estilos de
vida por eles adotados aos motivos para optar pela Floresta.

3.3.1.1 Constrangimentos materiais

A mudança para a Floresta baseou-se em motivos objetivos e práticos para alguns dos
entrevistados. Francisco (28 anos, psicopedagogo e professor) relatou que a posse de um
apartamento no bairro pela sua família foi decisiva quando ele se mudou do interior, LavrasMG, para a capital mineira. Situação semelhante aconteceu com Tarsila (32 anos, psicóloga e
servidora pública), que vive na Floresta porque se casou “e meu marido já tinha um imóvel. A
gente veio para cá para economizar”. Nos casos de Ruth (34 anos, bacharel em direito e
70

Questionários da pesquisa Bairros históricos de Belo Horizonte: patrimônio cultural e modos de vida.
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servidora pública) e de Jorge (47 anos, militar) as heranças de apartamentos também motivaram
o morar na Floresta.71 Ainda que eles tenham herdado os imóveis, o fato de esses moradores
residirem no bairro implica uma escolha que não está unicamente vinculada ao legado, já que
eles poderiam, por exemplo, alugar ou negociar com suas famílias as propriedades caso
optassem por não ocupá-las.
Caetano (43 anos, professor universitário e doutorando) e João (27 anos, músico
freelancer) contam que escolheram os imóveis onde residem porque o valor do aluguel se
encaixava no orçamento mensal, além de terem considerado a localização do bairro, o que será
abordado mais adiante. Ou seja, a escolha do bairro foi determinada, entre outros fatores, pelas
suas condições financeiras.
Constrangimentos financeiros também embasaram a mudança de Anita (28 anos,
mestranda em Ciências Sociais) e de sua família para a Floresta: “Morávamos no Santa Inês. E
lá a minha mãe pagava um aluguel. Aqui ela também aluga, mas este apartamento é do
namorado dela. Então, é um pouco mais barato e viemos para cá por isso. A localização do
bairro ajudou para nossa vinda. Ganhamos muito em relação à mobilidade. E, principalmente,
aqui é mais barato do que outros lugares centrais!”.
Em suas entrevistas, os agentes do mercado imobiliário que atuam na Floresta relataram
que a procura por imóveis no bairro é grande, assim como a rotatividade na ocupação destes.
Essa alternância se deve a situações variadas, segundo esses entrevistados. Entre elas, a
necessidade de um núcleo familiar se mudar porque precisa de um imóvel maior e pessoas que
buscam outras partes da cidade consoante a localização de suas atividades de trabalho e/ou
estudo. Ainda assim, após anunciados, apartamentos e casas são rapidamente alugados, sendo
baixo o número de imóveis vagos no bairro (corretores A, B, C e E que operam,
respectivamente, há 2, 20, 10 e 35 anos na Floresta, em entrevistas realizadas em novembro de
2017).
A pesquisa sobre valores de mercado dos imóveis de Belo Horizonte da imobiliária Casa
Mineira72 (2017) revela que a região Leste, onde se localiza a Floresta, é a terceira mais
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Entre os 93 moradores antigos que responderam aos questionários sobre sua experiência como moradores da
Floresta, a posse de um imóvel pela família (40,86%) e a residência da família no bairro (4,3%) somaram 45,16%
da representatividade no quesito motivação para morar. Já a compra de um imóvel motivou a mudança de 19,35%
dos respondentes.
72
Estudo realizado por meio da base de unidades residenciais e comerciais disponíveis para venda na Casa Mineira
Imóveis. Na pesquisa realizada em março de 2017, foram considerados cerca de 10.000 imóveis. Apartamentos
são considerados na categoria residencial por representarem mais de 70% da amostra de imóveis da imobiliária,
que atua nas regiões Centro-Sul, Oeste, Noroeste, Leste e Nordeste de Belo Horizonte (CASA MINEIRA, 2017).
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valorizada da cidade quanto aos preços mais altos de apartamentos residenciais à venda. O
preço médio do metro quadrado dessas unidades residenciais é de R$5.060.
A Floresta concentra os apartamentos de maiores preços na região Leste. O valor médio
do metro quadrado no bairro é de R$5.634, seguido de Santa Tereza (R$5.519), Santa Efigênia
(R$5.204) e Sagrada Família (R$4.911).73 Na oferta de imóveis residenciais para venda na
Floresta, segundo os corretores entrevistados, os valores praticados são altos, visão reforçada
pelos dados apresentados no parágrafo anterior. Esses entrevistados acrescentaram que os
preços variam de acordo com áreas dentro do bairro. As porções da Floresta interior à Avenida
do Contorno e no seu entorno, isto é, mais próximos ao Centro, são locais com “valores mais
altos por metro quadrado” (corretor A, trabalha na Floresta há 2 anos, mas está há 20 anos no
ramo, em Belo Horizonte).
Isso vale tanto para compra quanto para aluguel. Os valores dos imóveis tendem a cair
na medida em que as suas “localizações se afastam da Avenida do Contorno, rumo às regiões
Nordeste e Norte”, segundo o corretor C, que trabalha há 10 anos na Floresta. A fala do
entrevistado condiz com os dados da pesquisa da Casa Mineira (2017), já que o Centro está
entre os 15 bairros de metros quadrados mais caros da região Centro-Sul, primeira colocada
entre as regiões da cidade no quesito preço médio de apartamentos.
Os novos moradores que tiveram como motivação inicial o preço de imóveis ou a
herança de bem também elencaram motivos coadjuvantes para escolher a Floresta. Localização,
infraestrutura, historicidade, paisagem construída e tipos de relações de vizinhança foram as
temáticas articuladas como razões secundárias para optar pelo bairro.

3.3.1.2 Localização estratégica e infraestrutura: centralidade e autonomia

A localização do bairro, vista como estratégica pelo grupo de novos moradores, foi
determinante para Gilberto (33 anos, advogado):
[...] o fator principal para eu mudar para cá, é que aqui eu estou no centro do que eu
preciso. Principalmente porque eu hoje vou para o trabalho a pé. Eu trabalho no
Centro, então eu vou e volto a pé. [...] E acaba que o meu lazer acontece também em
torno do Centro, da Floresta e da Savassi. Então hoje, inclusive para o meu lazer, eu
vou a pé ou eu gasto muito pouco para ir de carro [de Uber ou táxi].
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O preço médio do metro quadrado dos apartamentos em Belo Horizonte é de R$6.110. As regiões Centro-Sul e
Oeste são, respectivamente, a primeira e segunda colocadas, com preços médios de metro quadrado de R$7.162 e
R$5.266. Os bairros com apartamentos cujos valores médios do metro quadrado são os mais altos da cidade são:
Lourdes, Belvedere, Vila da Serra, Funcionários, Anchieta, Sion, Cruzeiro, Serra, Cidade Jardim e Luxemburgo,
todos localizados na região Sul de Belo Horizonte (CASA MINEIRA, 2017).
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Para Clarice (40 anos, engenheira de computação e autônoma), que escolheu o bairro
pelas boas qualidades do imóvel comprado, a vivência de 8 anos na Floresta suscitou apreço
pela localização: “hoje, se você me perguntar por que eu moro aqui, eu lhe digo que é pela
praticidade. Daqui eu vou para todos os lugares, praticamente, a pé. Para ir a alguns lugares eu
pego ônibus ou eu pego metrô, mas para ir ao centro da cidade e para a área hospitalar, eu vou
a pé”. Na mesma esteira, Marielle (30 anos, comunicóloga e assessora de comunicação) relata
que escolheu a Floresta pela localização, por estar “próxima à universidade. [...] Eu não tinha
vontade de morar no Centro, mas eu queria ficar próxima ao Centro, e eu achei a ideia boa”.
A abundância de transporte coletivo cujo trajeto envolve passagem ou paradas na
Floresta é facilmente observada por quem circula nas vias urbanas do bairro, nos espaços onde
a paisagem bairro de passagem se faz explícita. Mais de 20 linhas de ônibus têm ponto de
parada na região do centro comercial – situado nos entroncamentos entre as ruas Itajubá, Pouso
Alegre e Curvelo e a Avenida do Contorno. São itinerários que ligam o Centro da cidade e
bairros da região Norte e Nordeste, de modo que as vias da Floresta são rotas para seus trajetos.
Como visto no capítulo anterior, a Floresta é caracterizada como bairro pericentral de passagem.
Apesar de elogiado e de funcionar como motivador para escolha do bairro, o caráter de
centralidade da Floresta gera três efeitos negativos para os moradores recém-chegados que
foram entrevistados. O primeiro deles é o barulho, apontado por aqueles que residem em
localidades da Floresta que estão mais próximas do Centro. Os ruídos englobam os sons do
trânsito de veículos no próprio bairro e no Centro, bem como dos trens que percorrem a linha
férrea e da Praça da Estação, onde são esporadicamente realizados eventos com apresentações
musicais e teatrais. Clarice (40 anos, engenheira de computação e autônoma), comenta que não
ouve “o barulho da Rua Pouso Alegre [onde reside a entrevistada], mas do Centro. Quando tem
festa na Praça da Estação, há muito barulho. À noite, vem do Centro da cidade um barulho que
é tipo um chiado. Então, você paga um preço pela praticidade desta localização.”
O segundo desdobramento negativo diz respeito aos relatos de assalto e violência urbana
que têm lugar na Floresta, sobretudo nas proximidades de viadutos, segundo relataram mulheres
entrevistadas.74 Para Elis (28 anos, arquiteta), eles condicionam parcialmente a entrada e saída
de pessoas do bairro e isso “é um pouco chato. O Viaduto Santa Tereza é tranquilo para passar
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Além dos viadutos Santa Tereza e Floresta, responsáveis pela conexão entre bairro e Centro, uma terceira via
elevada, na Avenida Francisco Sales, liga o bairro e a região hospitalar de Belo Horizonte, no bairro Santa Efigênia.
Há ainda um viaduto situado na Rua Varginha, que permite deslocamentos pedonais entre Floresta e Centro.
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a pé. Mas os outros dois viadutos, da Av. Francisco Sales e da Floresta, são pontos de assalto.
Eu já tive amigas assaltadas lá. São mais perigosos...”.
Por fim, um terceiro aspecto negativo da centralidade remete ao trânsito intenso de
veículos, transportes público e particular. Ele aparece nas falas de Graciliano (33 anos, designer
e empresário) somado ao barulho. Francisco (28 anos, bacharel em Letras, professor e
psicopedagogo) considera o trânsito inapropriado para um bairro “com ruas antigas, de estrutura
despreparada para grande volume de circulação de carros”. Pedestre, ele elogia o acesso ao
transporte público de que dispõe o morador da Floresta, apesar de condenar o alto número de
ônibus que vê nas ruas.
Ainda que o bairro seja central e bem provido de meios de deslocamento, morar na
Floresta dispensa idas ao Centro da cidade, segundo os entrevistados. Ela é vista como
autônoma por oferecer variedade de produtos e serviços que suprem as necessidades básicas de
seus moradores, como alimentos e vestuário. Indo além, a infraestrutura do bairro inclui lugares
para o lazer – espaços de convívio ou espairecimento como bares, cafés, restaurantes e praças
– e para práticas religiosas diversas, católicas, espíritas ou protestantes.75
Os novos moradores alegam que não precisam “sair da Floresta para nada”, pois seu
perímetro oferece tudo de que eles precisam. Para Hilda (58 anos, licenciada em Letras e
autônoma), o diferencial do bairro é “ser bem servido de supermercados, farmácias, lojas de
presentes, lojas de roupa e alimentação. Tanto os restaurantes servem pratos muito gostosos,
com preços acessíveis, quanto as padarias vendem coisas gostosas”.
Essa intensa atividade comercial de que fala Hilda é marca da Floresta desde o início
do século XX, conforme explicitado no capítulo anterior. Na contramão de outros bairros
suburbanos da cidade, a Floresta foi pioneira na constituição de um centro comercial local, que
se consolidou e cresceu com o passar dos anos, resultando na autonomia tão elogiada, também
hoje, pelos entrevistados. Esse atributo foi enaltecido por outros entrevistados, conforme os
trechos destacados a seguir:

Tem muito comércio local e pequeno. Como nenhuma de nós duas [residentes do
apartamento] tem carro, era importante termos tudo perto. E o Floresta é um bairro
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A autonomia e a centralidade também são atributos positivos da Floresta na visão dos 93 respondentes da
investigação Bairros históricos de Belo Horizonte: patrimônio cultural e modos de vida. Ao justificarem o fato de
gostarem do bairro, 22,63% citaram a localização central e 38,69% deles mencionaram a autonomia. O fácil
deslocamento para o Centro, o acesso a transportes públicos, a possibilidade de deslocar-se a pé e a infraestrutura
de comércio e serviços do bairro são enaltecidos pelos moradores antigos que concederam entrevistas para esta
pesquisa. Rita e Nara, moradoras da Floresta há 30 e 50 anos, respectivamente, baseiam-se nesses atributos para
explicar por que gostam do bairro.
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que tem muita coisa: comércio pequeno, padaria, mercados, farmácias... (Lígia, 22
anos, estudante de Ciências Sociais.)
Aqui você tem prédios, casas, empresas, comércios... Então, você tem uma
diversidade boa de usos. Tem também entretenimento de bares. E no bairro Santa
Mônica [local de residência anterior], não tinha. Qualquer coisa que eu quisesse fazer,
eu teria que sair do bairro. Não me agradava nada isso, e era longe também. Aqui eu
faço tudo o que preciso no bairro onde moro. É muito conveniente! (Elis, 28 anos,
arquiteta.)

Juntos, centralidade e autonomia são atributos relacionados à ubiquidade dos sujeitos
que residem em áreas centrais (DONZELOT, 2007). A localização desses novos habitantes os
dota de uma mobilidade espacial vantajosa, já que eles podem escolher entre consumir no
próprio bairro onde residem ou em outros espaços urbanos, facilmente acessados por meio de
caminhadas, ônibus ou metrô, dispensando um veículo particular. Morar na Floresta permite
acessar, na visão dos entrevistados, um dos tipos de ganhos de localização de que fala Bourdieu
(2008). O ganho de situação consiste em estar perto de agentes e bens cobiçados, como os
equipamentos educacionais, culturais ou de saúde. Como vimos, esses novos moradores,
quando não encontram produtos e serviços na Floresta dada sua infraestrutura, se deslocam
facilmente para outras partes da cidade onde satisfazem suas necessidades.
A localização do bairro não implica imobilidade ou grandes obstáculos para trajetos,
como no caso dos moradores de áreas distantes do centro – como as periferias – que são
obrigados a despender de muito tempo se querem e/ou precisam acessar a oferta de produtos e
serviços centrais, distante do seu local de residência.76 Ao contrário, esses novos moradores
entrevistados narram a ubiquidade relatada por Donzelot (2007), quando ele se refere aos
sujeitos que vivem em áreas centrais. Segundo esse autor, eles “estão totalmente aqui e lá, tudo
ao mesmo tempo devido à proximidade entre suas casas e os serviços de que precisam e devido
à eficiência de redes reais ou virtuais que lhes permitem ir facilmente a qualquer parte do globo
cujo ritmo e velocidade seguem” (DONZELOT, 2007, p. 119).
Para Sérgio (41 anos, chefe de cozinha e empresário), que é usuário do transporte
público, a Floresta “é um dos melhores bairros no quesito acesso ao transporte público porque
ela é via de passagem para todas as regiões. O Centro fica a três quarteirões daqui, então eu não
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Na RMBH, quando comparados dados das pesquisas Origem e Destino de 1982, 1992 e 2002 e do Censo 2010,
cada vez mais pessoas estão trabalhando em municípios diferentes daqueles de residência, tornando as trocas
metropolitanas ainda mais intensas no dia a dia dos 34 municípios que a compõem. Belo Horizonte é a principal
cidade de destino dos movimentos pendulares (isto é, entre municípios) nos deslocamentos casa-trabalho: superior
a 60% em 1992 e 50% em 2002. O tempo dos deslocamentos é outra variável analisada. As viagens com duração
de até 30 minutos apresentaram redução até 2010, enquanto as viagens cuja duração é superior a uma hora têm sua
participação elevada. O maior aumento no tempo de viagem ocorre nas viagens pendulares (LEIVA, 2015).
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passo mais do que 20 minutos esperando um ônibus. E com várias opções deles”. Elis (28 anos,
arquiteta) conta que “o bairro é excelente porque tem todas as linhas [de ônibus], além do
metrô”.
As condutas desses moradores demonstram opções contrárias à tendência geral de
utilização de carros particulares como forma de transporte nas grandes cidades. Um estudo
sobre mobilidade na RMBH,77 por exemplo, revelou redução da participação do transporte
coletivo por ônibus nas viagens casa-trabalho e aumento do uso do automóvel nas viagens de
curta e longa distâncias, principalmente no caso de deslocamentos pendulares.
Na Floresta, o uso de transporte público não chega a ser um pré-requisito para os trajetos
dos novos residentes, já que muitos deles optam por deslocamentos a pé. Nos casos de Elis (28
anos, arquiteta) e de Gilberto (33 anos, advogado), que trabalham, respectivamente, na Floresta
e no Centro, o trajeto casa-trabalho é realizado a pé. A bicicleta também aparece como
alternativa para a locomoção. Para Graciliano (33 anos, designer e empresário), que a utiliza
diariamente, mudar-se para a Floresta significou “morar perto do Centro e da Savassi.78 Para
mim é bom por isto: porque é um bairro de facílima acessibilidade”. Na mesma esteira, o uso
do transporte individual é evitado ou desnecessário na visão de entrevistados como Gilberto (33
anos, advogado), para quem “um carro só geraria custos e não praticidade, rapidez ou
comodidade”.

3.3.1.3 O clima interiorano da Floresta

Residente da Floresta há 5 anos, Luís Fernando (32 anos, jornalista freelancer e natural
de Itambacuri-MG) falou sobre a praticidade de residir no bairro, acrescentando outro atributo:

Quando eu saio aqui para fazer alguma coisa, tudo o que eu preciso fazer na vida, eu
consigo fazer aqui, mas não tem só essa função prática. Porque eu sou do interior de
Minas. Então, é quase como se eu estivesse saindo lá no interior para fazer
alguma coisa. Tem o armarinho, tem uma padaria pequenininha. A famosa aqui é a
Colombina, mas tem uma padaria pequenininha que vende no papel, ao invés do saco
plástico. (Grifo meu.)
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A investigação compara dados das pesquisas Origem e Destino de 1982, 1992 e 2002 e do Censo 2010 (LEIVA,
2015).
78
Nova centralidade que surgiu em Belo Horizonte a partir de 1970, quando o Centro histórico dava os primeiros
sinais de obsolescência. A Savassi, juntamente com outros bairros da região Centro-Sul da cidade, concentra
estratos sócio-ocupacionais superiores e, entre 2000 e 2010, maiores ofertas de apartamentos de alto padrão
construtivo (ANDRADE et al., 2019).
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A analogia entre a Floresta e o interior de Minas Gerais feita pelo entrevistado é baseada
nos tipos de estabelecimentos comerciais de que o bairro dispõe e em suas práticas de
comercialização. O tamanho das lojas, explícito por meio do uso dos diminutivos, e as
embalagens utilizadas para condicionar os produtos são, para ele, referências mnemônicas de
sua origem, o interior do estado.
Essa alusão à vida no interior é feita por outros entrevistados e, inclusive, declarada
como motivação para escolher o bairro. Fabiana (26 anos, estudante de Psicologia), por
exemplo, declarou que “esse clima interiorano do bairro” foi a justificativa para a escolha pela
mãe e pelo pai, proprietários do imóvel, do apartamento onde reside.
O “ar interiorano” da Floresta está presente nos discursos dos interlocutores e extrapola
a esfera comercial quando eles discorrem sobre os tipos de interação interpessoal que vivenciam
no bairro, seus moradores e sua paisagem construída:

Tem uma coisa mais interiorana aqui. De conhecer os vizinhos, de conhecer o dono
do mercado e no Floresta eu sinto isso. Mais com o comércio. As pessoas já se
conhecem. Depois você traz o dinheiro, pode comprar... e a gente conhece o pessoal
do comércio. Tem esse sistema de confiança. [...] De conhecer as pessoas dos locais
de venda. (Clara, 40 anos, psicóloga e servidora pública. Grifo meu.)
Eu acho que é um clima meio de interior. Assim, as pessoas se cumprimentam... E
falam bom dia umas para as outras. Faltam só perguntar as coisas para você, tipo onde
você mora, o que faz... (Cyro, 27 anos, assessor de comunicação. Grifo meu.)
A Floresta é um bairro de gente antiga. A maioria das pessoas que mora lá, mora lá
há muito tempo. Então, você percebe que tem um bairrismo, um clima interiorano,
sem ser interior. (Graciliano, 33 anos, empresário e designer. Grifo meu.)
É um bairro que tem comércio, moradia que sai um pouco da coisa prédio, me lembra
um pouco uma cidade do interior, mas muito bem desenvolvida. (Sérgio, 41 anos,
chefe de cozinha e empresário. Grifo meu.)

Quatro elementos exprimem a analogia vida no interior e bairro Floresta, nas falas dos
novos moradores: a) ruas com paisagem construída horizontalizada (com casas ou prédios de
três a cinco andares) em contraste com regiões mais verticalizadas; b) estabelecimentos
comerciais pequenos e lócus de relações próximas entre clientes e vendedores quando
comparados aos supermercados e lojas de rede, com seus modelos de comercialização; c)
moradores e/ou comerciantes antigos, pessoas de gerações de famílias que ocupam há anos o
mesmo imóvel para moradia ou comércio; e d) proximidade e afetividade entre vizinhos.
Essa ligação entre a Floresta e o modo de vida em uma pequena cidade do interior
mineiro é relativizada pelos próprios entrevistados, o que fica explícito nos trechos em negrito
dos depoimentos acima. A vida em uma grande cidade se distancia do dia a dia em um lugarejo
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interiorano,79 mas há um imaginário que associa relações pessoais e laços de afetividade ao
interior, mesmo que na cidade também aconteçam interações desse tipo.
Uma das explicações para isso, segundo Andrade (2019), liga-se ao fato de Belo
Horizonte ser uma capital relativamente nova (inaugurada em 1897) com grande influência
regional. A migração do interior do estado tem forte marca na sua história, daí as referências às
cidades do interior quando são representadas as relações de vizinhança. O interior mineiro é
compreendido pelos entrevistados como antítese da vida tipicamente urbana e de sua
impessoalidade, representação que alude à ideia de um contínuo de urbanidade. Alguns bairros,
principalmente os mais novos e verticalizados, são vistos como mais urbanos e impessoais. Já
os bairros mais antigos são caracterizados como lócus de relações pessoais e próximas e têm
como referência para representações as cidades do interior. É como se pessoalidade fosse algo
incompatível com as grandes cidades, de modo que sua existência motiva imaginários e
representações ligadas ao modo de vida interiorano (ANDRADE, 2019).
O clima interiorano da Floresta também é marcante nos discursos dos moradores antigos
entrevistados quando eles se referem às características da vida no bairro. Foram realizadas nove
entrevistas em profundidade com moradores antigos da Floresta. Desse total, sete são mulheres
e dois são homens. Todos eles possuem moradia própria no bairro, sendo que nele nasceram e
residem há, no mínimo, 30 anos. Uma das entrevistadas mora na Floresta há 77 anos, desde que
nasceu. Além de pessoas naturais de Belo Horizonte, esse grupo inclui interlocutores nascidos
no interior de Minas Gerais e em outras cidades brasileiras. Mais da metade desses moradores
antigos tem ensino superior completo e/ou pós-graduações. Um deles tem o ensino médio
completo. Cinco são aposentados e dois são funcionários públicos. A religião católica foi
autodeclarada pela maior parte dos moradores antigos entrevistados. Umbanda e espiritismo
foram as práticas citadas por dois deles, e um declarou não ter religião. O quadro com
informações sobre os moradores antigos entrevistados está disponível no Apêndice F.
Rita, Malu e Nara são moradoras antigas que, ao falarem sobre suas vivências na
Floresta, mencionaram o clima interiorano do bairro. Para Rita, aposentada de 74 anos que
reside na Floresta há três décadas, a “convivência muito boa com vizinhos” é o que aproxima a
Floresta e cidades do interior. Malu e Nara, cujas narrativas seguem lógicas semelhantes à de
Rita, contam sobre as relações com vizinhos no bairro:

Aqui é como se fosse cidade do interior, sabe? Conheço todo mundo aqui do bairro e
todo mundo me conhece. Tenho uma convivência tão boa com vizinhos, sobretudo
79

Wirth (1987) e Simmel (1987) relatam e analisam as diferenças entre os modos de vida urbano e do campo.
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aqui da redondeza e, pelo tempo que nos conhecemos, criei laços e afeto. Com
moradores vizinhos, com as pessoas da padaria, com o pessoal do supermercado
próximo, com a merceariazinha que tem aqui... (Malu, 75 anos, aposentada moradora
da Floresta há 50 anos.)
Sinto como se morasse em uma cidade do interior. Eu fico na porta de casa,
conversando com vizinhos porque a gente se conhece. E em Belo Horizonte, em
prédios de apartamentos, as pessoas só dizem ‘oi’ e nem sabem quem são seus
vizinhos. Aqui a gente fica batendo papo pela janela. Se a minha vizinha de frente
precisa de batedeira, ela pega comigo e depois devolve. Se acabou o leite aqui e estou
fazendo um bolo, basta pedir pro vizinho do lado. É assim: fácil. A gente se vê toda
hora. Se nasce um bebê, a gente vai visitar e acompanha o crescimento. Essas coisas,
sabe? De cidade do interior mesmo... (Nara, 77 anos, aposentada, mora na Floresta
desde que nasceu.)

Nas falas dos moradores antigos, o clima interiorano da Floresta se baseia nas relações
com os vizinhos, marcadas por pessoalidade e intimidade que foram construídas ao longo do
tempo de moradia no bairro. Nas falas daqueles que se mudaram para a Floresta recentemente,
a associação entre o bairro e uma cidade do interior ancora-se em espaços físicos e paisagens,
bem como em relações interpessoais de proximidade e intimidade, mas para caracterizar as
interações entre pessoas que convivem há muito tempo. Os moradores antigos são reconhecidos
pelos recém-chegados como portadores e praticantes do modo de vida de bairro na Floresta,
que será abordado a seguir.
3.3.1.4 Modo de vida de bairro como valor dual para os novos moradores e os florestinos como
residentes autênticos da Floresta
Em alguns bairros pericentrais da capital mineira, como Floresta, Santa Tereza, Padre
Eustáquio e Bonfim, a vida social evidencia o que Arroyo e Andrade (2012) denominam modo
de vida de bairro (ou vida de bairro), conforme exposto no capítulo 1.80 São lugares que
conservaram predicados de sua ocupação original, com moradias unifamiliares e
horizontalizadas. O comércio local atende às demandas cotidianas dos moradores, bem como
os lugares de encontro da comunidade. Nesses bairros é comum encontrar várias gerações de
famílias que neles residem há anos e mantêm laços de vizinhança permeados por pessoalidade
e proximidade, nutrindo forte sentimento de pertencimento.
Na Floresta é comum que gerações de uma mesma família ocupem, ao longo dos anos,
um mesmo imóvel ou imóveis próximos, situados dentro dos limites do bairro. Além disso,
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Em Santa Tereza, os elementos representativos elencados por moradores incluem esse tipo de referência
(SOUZA; CAJAZEIRO, 2012), bem como nos bairros Pompeia e Esplanada, onde costumes, comportamentos e
discursos de moradores expressam o caráter interiorano (MATOS, 2012).
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vários dos seus estabelecimentos comerciais que surgiram até meados do século XX estão em
funcionamento (MAGNI, 2012; TEIXEIRA, 1996). Exemplos são a Farmácia Universal (ativa
há mais de 80 anos), a loja de balas e chocolates Lalka (inaugurada em 1925), a Sorveteria
Universal (em funcionamento desde 1935), a loja Casa Pérola (fundada em 1951) e a Pizzaria
Giovanni (criada em 1961).
Famílias

identificadas

pelos

sobrenomes,

funcionários

e

proprietários

de

estabelecimentos comerciais antigos ganham relevância como elementos representativos do
bairro e do seu modo de vida quando citados por moradores antigos ao responderem, nas
entrevistas, quais pessoas – vivas ou mortas – consideravam importantes para a Floresta.81
Esse modo de vida é apreciado e elencado como motivador da mudança para o bairro
pelas entrevistadas Elis (28 anos, arquiteta e servidora pública) e Lígia (22 anos e estudante de
Ciências Sociais). Para elas, a Floresta tem como marcas relações de vizinhança permeadas por
pessoalidade e proximidade e um forte sentimento de pertencimento, identificados, sobretudo,
a partir das condutas e interações dos residentes antigos.
Graciliano (33 anos, designer e empresário) caracteriza a Floresta como “bairro de gente
antiga”, onde há um “bairrismo”, positivamente apreciado pelo entrevistado que reside há 2
anos em um apartamento na Rua Itajubá. Apesar disso, as posições de novos e antigos
moradores diante do modo de vida de bairro são distintas. Os primeiros o reconhecem, mas não
se veem como atores que dele participam ou que o constroem. Já aqueles que residem há anos
no bairro são, na visão dos recém-chegados, os praticantes da vida de bairro.82
Nas narrativas dos recém-chegados, a seguir, explicita-se o reconhecimento do modo
de vida de bairro e, simultaneamente, um distanciamento em relação a ele como parte do
cotidiano:

A gente [entrevistado e sua esposa] faz um monte de coisas a pé aqui no bairro e
observa que tem moradores e comerciantes muito antigos aqui. Então, a gente vê que
eles se conhecem, conversam e estabelecem contatos frequentemente. (Vinícius,
34 anos, psicólogo e funcionário público)
Eu acho que é um bairro de gente que gosta de conviver. E isso é característica de
gente com mais idade, que mora há mais tempo, trabalha há mais tempo. Mas eu
acho que quem gosta de conviver, no geral, busca a Floresta. (Aluísio, 35 anos,
bacharel em design gráfico, fotógrafo e professor. Grifo meu.)
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Profissionais liberais, como médicos, dentistas e advogados também são citados, além de padres e outros líderes
religiosos. Personalidades e ex-moradores cuja fama excede os limites do bairro e da cidade, como Carlos
Drummond de Andrade e Pedro Nava, foram mencionados.
82
Moradores antigos, como mostrado no item interior, associam Floresta e cidade do interior a partir de suas
convivências e interações com vizinhos. Nesse sentido, eles se reconhecem como agentes da vida de bairro, o que
se expressa no reconhecimento do clima interiorano do bairro.
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A Floresta é um bairro de gente antiga. A maioria das pessoas moram há muito
tempo, se conhecem e são amigas há muito tempo. (Clara, 40 anos, psicóloga e
funcionária pública. Grifo meu.)

Desse modo, para novos moradores, as características do modo de vida de bairro são
compartilhadas principalmente pelos florestinos, isto é, os moradores antigos. Para os recémchegados, laços de proximidade e de pessoalidade são condutas exteriores que eles apreciam,
ainda que não sejam, eles mesmos, os praticantes desse modo de vida.
Alusões à vida comunitária – ligada às relações de vizinhança, ao tempo de convivência
e à familiaridade com os espaços físicos do bairro – fazem-se presentes nos discursos dos
recém-chegados citados anteriormente. Em suas falas, eles caracterizam e apreciam a vida
social dos outros moradores da Floresta, mas não compartilham dela em seu cotidiano na
mesma medida que aqueles já estabelecidos no bairro há mais tempo. Esses novos moradores
desempenham o que Brown-Saracino83 chamou de marginalidade virtuosa. Ela “existe quando
as pessoas associam autenticidade a traços altamente valiosos que elas não compartilham e que,
por um desejo de preservar o autêntico, passam a considerar sua distância dele – sua
marginalidade – como virtuosa” (BROWN-SARACINO, 2007, p. 460).84 Aqueles que
assumem a postura de marginalidade virtuosa admiram a comunidade do local para onde se
mudaram, elegendo moradores antigos e suas práticas como representativos dela.
Os novos moradores analisados nesta tese veem os residentes antigos como portadores
do modo de vida de bairro e, em última instância, como representantes autênticos da Floresta.
Os trechos das entrevistas mostrados acima com recém-chegados revelam sua visão sobre quem
reside no bairro há muitos anos: são pessoas que fazem parte de uma comunidade e que
representam autenticamente o bairro como moradores, o que se dá a partir de dois traços
principais. O primeiro deles é a combinação das variáveis tempo e lugar. O longo tempo de
moradia e/ou de desempenho de atividades laborais na Floresta lhes proporcionam
familiaridade com espaços e pessoas, contribuindo para o sentimento de pertencimento e para
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Em sua investigação sobre dois bairros de Chicago (Argyle e Andersonville) e duas pequenas cidades da região
da Nova Inglaterra (Dresden, em Maine, e Provincetown, em Massachusetts), Brown-Saracino argumenta que as
interpretações clássicas da gentrificação preconizam grupos de classe média e alta como os gentrificadores,
utilizando yuppies e pioneiros urbanos como categorias simplistas. Ela identificou perfis variados de agentes
envolvidos no fenômeno. Alguns deles, por exemplo, têm consciência dos desdobramentos da gentrificação para
residentes de classes populares. Por isso, lutam para minimizar os efeitos perversos do processo a fim de manter
as características do bairro para onde se mudaram quanto aos seus modos de vida e sujeitos que nele moram, bem
como quanto a ambiência, arquitetura, estabelecimentos comerciais etc. (BROWN-SARACINO, 2009).
84
“virtuous marginality, which exists when people associate authenticity with highly value traits they do not share
and, out of a desire to preserve the authentic, come to regard their distance from it – their marginality – as virtuous.”
(BROWN-SARACINO, 2007, p. 460, tradução minha).
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a criação de laços. Esses últimos são engendrados pelo segundo fator, baseado no gosto desses
moradores antigos pela convivência com outros nos espaços onde residem, circulam e/ou
trabalham. Na visão dos novos moradores, relações sociais entre veteranos são caracterizadas
por amizade e manutenção de uma boa vizinhança. Isso romantiza interações que podem incluir,
muitas vezes, conflitos e/ou atitudes de reserva e busca por privacidade e impessoalidade em
detrimento de contatos próximos.
Os recém-chegados entrevistados, ao me indicarem outros moradores do bairro,
enfatizaram como seria relevante conversar com pessoas que vivem no bairro há muito tempo,
pois são elas as portadoras de representações genuínas e legítimas, já que suas vivências longas
assim permitiam.85 Nesse sentido, os moradores antigos (ou florestinos) são, para esses novos
residentes, um patrimônio humano da Floresta: pessoas que figuram como guardiões de
memórias e de conhecimentos gerados pelo tempo de vivência no espaço físico e social do
bairro. No imaginário dos recém-chegados, as experiências dos florestinos e a convivência entre
eles lhes permitem representar a Floresta com narrativas fidedignas, ou seja, contar suas
histórias e caracterizá-la.
De acordo com Brown-Saracino (2207), os novos moradores nem sempre buscam
autenticidade pessoal, isto é, tornar-se parte do grupo de pessoas às quais atribuem o valor de
moradores autênticos do bairro. No caso da Floresta, a postura de marginalidade virtuosa
permite que novos moradores empreendam tentativas de se tornarem parte prática do modo de
vida de bairro. Afinal, a admiração desse atributo do bairro desempenhou papel motivador para
a sua escolha, como apontei anteriormente.
Esse é o caso de Aluísio (35 anos, bacharel em design gráfico, professor e fotógrafo),
que relata suas vivências com vizinhos na Floresta em comparação a outros bairros onde já
residiu em Belo Horizonte: “Principais diferenças daqui: conviver bem com as pessoas, sem ser
invasivo e sem me sentir invadido! Ligar para o vizinho e dizer: ‘ah, que cheirinho legal de
bolo, posso levar um café aí?’” Ele relata que se prontificou a conhecer os vizinhos. “Eu me
mudei e no dia seguinte eu toquei a campainha: ‘oi. Eu me mudei pra cá e eu não mordo. Às
vezes eu faço barulho e às vezes eu faço pão de queijo. Então, uma coisa compensará a outra.’”
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Clarice (40 anos, engenheira de computação e autônoma), por exemplo, contou-me, com tom aconselhador, que
“As pessoas que conheço aqui, das antigas, eu gosto muito e acho que seria excelente se você entrevistasse. Eu
sou muito amiga de cinco senhoras que moram aqui há anos. A Cida, como ela conhece muita gente aqui, ela já
me contou tanta história, tanta coisa sobre as casas. A Malu também...”
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Adélia (35 anos, arquiteta e autônoma), nova moradora que reside em uma casa de
vila,86 contou empolgada sobre sua amizade com uma vizinha: “Ela é um pouco mais velha e
ela mora na Floresta há uns trinta anos. Eu acho que é a moradora mais velha da vila. Ela sabe
de tudo. Então, ela é quase uma zeladora e fala muito. E quando a gente encontra, ficamos meia
hora conversando...”. A entrevistada acrescentou comentários sobre planos para a vizinhança
dizendo que seu “sonho era fazer um café da manhã comunitário na vila, com todos daqui! Mas
eu sou meio tímida e não consegui movimentar isso. Ainda não consegui!”
Apesar de admirarem o modo de vida de bairro na Floresta, alguns dos novos moradores
optam por se manter mais afastados de suas relações interpessoais, buscando privacidade e
atitudes mais reservadas. Lígia (22 anos e estudante de Ciências Sociais), por exemplo,
cumprimenta seus vizinhos, sem demonstrar interesse em ser amiga deles ou em ter mais
proximidade. Elis (28 anos e arquiteta) afirma que conhece “algumas senhoras que moram aqui,
mas conheço apenas. Eu me mudei e elas sempre puxaram conversa. Eu sou ‘muito na minha’
e ‘não dou muito papo’”
Esse estilo de vida social, apesar de funcionar como motivação para escolha do bairro,
também é gerador de desconfortos. No caso de Lígia (22 anos, estudante de Ciências Sociais):

[...] o que me impressionou muito quando me mudei para cá é que todo mundo
perguntou onde eu estava morando, quem eu era e tal. Nos cinco anos em que eu morei
no Cruzeiro [na região Centro-Sul de Belo Horizonte], eu não sabia o nome de
nenhuma pessoa que morava no mesmo prédio que eu. Em menos de um ano na
Floresta eu reconheço todo mundo pelo rosto e alguns pelo nome. Os vizinhos já me
deram uma caixa de ovos... No começo eu até pensei nossa, que povo enxerido! Os
vizinhos ficam batendo na porta. Mas eu me acostumei. Acho legal, só que contrasta
com a cidade grande.

As narrativas de Lígia e Elis demonstram uma dualidade. Apesar da admiração em
relação aos moradores antigos e suas condutas na vizinhança, há também estranhamento e
distanciamento quanto ao modo de vida de bairro e seus traços. Eles são tidos como invasivos,
ameaças à privacidade e ao anonimato dos espaços de moradia da grande cidade.87 Em sua fala,
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Na Floresta, vilas são conjuntos de residências de aluguel barato situadas num mesmo lote suburbano. Alguns
desses conjuntos habitacionais foram criados no início do século XX, na época da ocupação do bairro, e existem
até hoje. Esse é o caso da Vila Bracarense e da Vila Barbacena, localizadas, respectivamente, nas ruas Sapucaí e
Aquiles Lobo. A maioria das vilas, no entanto, foi destruída e deu lugar a edifícios de grande porte. A vila onde
Adélia vive, na Rua Jacuí, não tem nome, segundo a entrevistada.
87
Já no comércio, como mostrarei posteriormente, relações pessoais e de proximidade são valorizadas
unanimemente pelos novos moradores entrevistados, até porque estão mais distanciadas da rotina do local de
residência e da possibilidade de algum tipo de controle pessoal.

152

Lígia assume que se habituou às condutas de seus vizinhos, ainda que estranhe o contraste entre
os comportamentos e seu contexto, o meio urbano.
Os novos moradores da Floresta expressam, em termos do estilo de vida no lugar de
morar, uma mescla entre atitudes de reserva, que prezam por mais privacidade, e do modo de
vida de bairro. Em suas condutas diárias e interações, eles transitam entre essas duas formas de
comportamento e suas relações sociais, negociando-as consoante os espaços – a moradia ou o
comércio, por exemplo – e momentos do dia a dia, como encontros casuais ao entrar ou sair de
casa.

3.3.1.5 Patrimônio arquitetônico

Surgiram também, nas falas dos novos moradores entrevistados, referências ao
patrimônio arquitetônico do bairro como um motivador para a escolha do local de moradia.
Gilberto (33 anos, advogado) mudou-se para a Floresta porque gosta “desse monte de casinhas
antigas que tem aqui, eu gosto do que tem de preservado do patrimônio histórico”. Motivação
semelhante está explícita na fala de Marisa (28 anos, arquiteta e servidora pública), que se
encantou pela “casinha” perto do prédio onde mora, pois “me lembrava muito interior e eu falei
que eu gostaria de morar aqui”.
Cyro (27 anos, assessor de comunicação), além de admirar as casas tombadas, destacou
que a Floresta não é tão verticalizada quanto outros bairros de Belo Horizonte, como “o Buritis
e o Belvedere, que viraram uma selva de prédios e pedras”. Na visão desse entrevistado, a
abundância de prédios “gera muita sombra nas ruas, além de restringir a circulação de ar. Acho
que se cria um ambiente sufocante nas cidades. Lugares bem arborizados com casas, praças e
predinhos, como aqui na Floresta, são bem mais aprazíveis”.
No discurso dos novos moradores entrevistados, a valorização do patrimônio tombado
como motivador para escolher a Floresta baseia-se em dois elementos. Um deles é a
horizontalidade das paisagens formadas por casas e prédios de poucos andares, em contraste
com paisagens citadinas formadas por prédios de muitos andares. O segundo elemento engloba
a admiração das estéticas das residências tombadas, conforme os trechos a seguir:

Eu caminho por toda essa região aqui e eu gosto muito de reparar a arquitetura. Então,
eu sempre busco caminhos diferentes. Eu acho as casas daqui lindas. E elas não
seguem um padrãozinho, há vários estilos, eu acho. Cada uma tem uma beleza: uma
varanda, um tipo de janela, o telhado, um detalhe de azulejo ou o formato do canteiro
do jardim. (Francisco, 28 anos, professor e psicopedagogo)
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A Floresta é um bairro que tem vida. Um lugar onde você encontra uma praça
charmosa com um monte de casas antigas. Essas coisas, que são símbolos do bairro,
da sua história... (Ruth, 34 anos, servidora pública)
Eu gosto das paisagens daqui. Das casas antigas. Eu acho lindas. (Hilda, 58 anos,
autônoma)

Para além da questão estética, os trechos explicitam a relação entre o suporte material
do patrimônio e a história do bairro e da cidade, já que a Floresta é um dos seus bairros mais
antigos. O tema do patrimônio será retomado na próxima seção deste capítulo que, dentre outras
temáticas, trata da visão dos entrevistados sobre a política de proteção do Conjunto Urbano
Bairro Floresta.
Como foi visto até agora, a escolha da Floresta pelos novos moradores foi embasada em
um conjunto de motivos inter-relacionados. Seis categorias sumarizam as razões para escolhêla: constrangimentos materiais, tanto o valor de compra ou de aluguel quanto a posse de um
imóvel no bairro pela família; centralidade; autonomia; clima interiorano; modo de vida de
bairro e paisagem com patrimônio arquitetônico.
Esses elementos se repetem nas representações dos novos moradores sobre o bairro.
Elas coincidem, ainda que parcialmente, com as representações de moradores antigos
entrevistados para esta pesquisa, bem como com os dados levantados pelas produções
acadêmicas de Magni (2012) e Teixeira (1996). Os quatro pilares representativos do bairro
nessas investigações giram em torno de sua localização, infraestrutura, historicidade, paisagem
construída e suas relações de vizinhança. Esse último pilar se caracteriza pelo modo de vida de
bairro, categoria que perdura entre os recém-chegados.
A localização estratégica da Floresta, ao lado do Centro, e a infraestrutura de instituições
e serviços do bairro dotam-no de centralidade e autonomia. Combinados, esses atributos são
apresentados como base para utilização de ônibus, metrô, bicicleta e caminhadas como as
formas de transporte selecionadas por esse grupo, em contraste com uso do transporte
particular, como o carro. São opções facilitadas pela localização e estrutura da Floresta, que
motiva esses modelos de locomoção pelo espaço urbano, e expressão dos estilos de vida e
valores desse grupo. Os recém-chegados, em oposição ao uso do carro como apropriado ou
necessário para a vida na cidade, optam por formas alternativas de locomoção.
Quanto à identidade,88 os novos moradores da Floresta são sujeitos “de fora” do bairro,
em contraste com os florestinos, isto é, pessoas que lá moram há mais tempo e que
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Identidade é a trajetória ao longo da vida por meio das mais diversas situações institucionalizadas. Trata-se de
uma biografia reflexivamente organizada. Ela pressupõe autoconsciência – isto é, diferença entre o eu e o não-eu
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compartilham de um modo de vida característico. Novos moradores desempenham, diante dos
mais antigos, o papel de “marginalidade virtuosa”, apreciando as interações entre moradores
veteranos sem, necessariamente, fazer parte de sua dinâmica (BROWN-SARACINO, 2007).
O conjunto de condutas e normas do modo de vida de bairro é gerador de uma dualidade:
motivo para tensões e estranhamentos nas vivências cotidianas dos novos moradores, mas
também objeto de apreciação positiva. As atitudes de alguns dos novos moradores expressam
sua vontade de se tornarem parte prática do modo de vida de bairro no que diz respeito à esfera
da moradia.
A somatória do clima interiorano (com suas nuances), do modo de vida de bairro e da
presença e conduta dos moradores antigos confere à Floresta, no discurso dos seus novos
moradores, um status de espaço urbano autêntico. A autenticidade do bairro não é diretamente
referenciada como característica pelos moradores recém-chegados, mas permeia as suas
representações como pessoas oriundas de fora, que não vivenciam aquele espaço urbano e as
relações que ele engendra desde que nasceram ou há muito tempo.
O autêntico, para esses novos moradores, remete ao histórico e ao antigo, na mesma
linha da abordagem de Zukin (2010). A autenticidade reconhecida pelos novos residentes se
baseia na soma de elementos materiais – da pequena mercearia antiga, da loja em
funcionamento há anos e do patrimônio arquitetônico tombado – e imateriais – as pessoas do
bairro, suas interações e trajetórias como personagens com sentimento de pertencimento e de
familiaridade com aquele espaço. Nesse sentido, interações e espaço físico compõem os
suportes da autenticidade. Os novos moradores entrevistados, como defensores da
autenticidade, são pessoas da classe média urbana com nível educacional alto e que identificam,
em determinados espaços de moradia e/ou de comércio da Floresta, valores contrapostos às
mais padronizadas formas de viver e de consumir (ZUKIN, 2010).

que ocorre por dispositivos psicológicos da criança em suas primeiras relações – e a criação de algo relativo à
extensão da identidade no tempo e no espaço e à interpretação reflexiva contínua do sujeito sobre si mesmo. “A
autoidentidade não é um traço distintivo, ou mesmo uma pluralidade de traços possuída pelo indivíduo. É o eu
compreendido reflexivamente pela pessoa, em termos de sua biografia” (GIDDENS, 2002, p. 54). A identidade
não consiste apenas no comportamento individual, mas na capacidade pessoal do sujeito de estabelecer e dar
continuidade a uma narrativa sobre sua própria história. Narrativa pessoal, a autoidentidade é paradoxal: é sólida
o suficiente para conferir segurança ao indivíduo e frágil como uma história qualquer, potencialmente contada por
outro e constitutiva de outra identidade (GIDDENS, 2002).
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3.3.2 Casa ou apartamento? A escolha do modo de morar dos novos residentes e a valorização
do patrimônio tombado

A Floresta foi protegida como Conjunto Urbano em 1996 a partir da iniciativa de
membros da Associação de bairro (Amaflor) e de outros moradores. Imóveis foram tombados
e alguns se encontram, nos dias de hoje, em processo de tombamento. Por meio da criação do
Conjunto, foi delimitada uma área de abrangência para o cumprimento de diretrizes sobre a
altura de novos edifícios (de 7 a 27 metros, basicamente) e foram estabelecidos parâmetros para
manutenção do estilo de calçamento em espaços e vias públicas. Em alguns lotes, optou-se por
permitir a verticalização, mas é significativa a restrição aos novos empreendimentos.
O discurso para patrimonialização na Floresta levou em conta a arquitetura, memória e
identidade (MAGNI, 2012), bem como uma questão central: a preservação da qualidade de vida
no bairro por meio do controle do processo de verticalização, da densidade populacional e do
trânsito. Como mostrado no capítulo anterior, o objetivo de proteger bens, para além de estar
embasado no argumento de risco de suas perdas, ancorou-se na conservação da qualidade de
vida, denotando, assim, uma visão da patrimonialização como ação estratégica (ABREU,
2015).
O Conjunto Urbano Bairro Floresta inclui 137 bens tombados. Nesse total, prevalecem
edificações ecléticas (91), seguidas dos estilos art déco (21), protomoderno (14) e modernista
(6). Incluem-se nesse conjunto casas, igrejas, escolas e museus. A título de exemplo, cito o
Edifício Chagas Dória, as igrejas Nossa Senhora das Dores e Monte Líbano, a Escola Estadual
Barão de Macaúbas e as sedes dos museus Giramundo e da Força Expedicionária Brasileira.
Também são tombados os seguintes bens urbanísticos (5): Beco São Geraldo, Praça
Comendador Negrão de Lima, Reservatório de Água, Viaduto da Floresta e Viaduto Santa
Tereza.89
Dos 37 novos moradores entrevistados, 10 residem em casas e 27 em apartamentos.
Uma entrevistada mora em uma residência localizada em uma vila e um entrevistado habita
uma casa de estilo eclético que é tombada. Os outros oito moram em residências sem grau de
proteção patrimonial.
Em alguns casos, como demonstrado na seção anterior deste capítulo, a posse de um
apartamento pela família foi um dos motores para a mudança para a Floresta. Já para as famílias
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Levantamento realizado por meio do site Guia do Bem, da Prefeitura de Belo Horizonte
(https://guiadobem.org/).
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de Fabiana (26 anos, estudante de Psicologia) e Frida (19 anos, estudante de Ciências
Contábeis), a opção pela moradia em apartamentos baseia-se, segundo seus imaginários, na
maior segurança que esse tipo de habitação proporciona.
O tamanho do apartamento, no caso de Graciliano (33 anos, empresário e designer), foi
decisivo para a escolha do imóvel alugado onde ele vive sozinho. Os 100 metros quadrados do
imóvel, segundo o entrevistado, são “praticamente distribuídos em um quarto, uma sala, um
banheiro e uma cozinha. Tem uma janela gigante assim. É muito legal. É quase um loft. Só que
eles fizeram com parede de gesso.” Já Aluísio (35 anos, bacharel em design gráfico, professor
e fotógrafo), reside sozinho em uma casa alugada e enaltece o fato de o imóvel possuir “quintal,
chuveirão, jardim com plantinhas. É uma beleza!”
Todos os interlocutores, que se mudaram para a Floresta após a criação do Conjunto
Urbano, apoiam a política municipal de proteção e preservação do bairro e valorizam
positivamente as casas e os imóveis tombados com base em dois argumentos principais. O
primeiro remete ao valor arquitetônico e histórico dos bens, e o segundo aos seus papéis como
suportes físicos que colaboram para a manutenção da qualidade de vida no bairro, como será
visto mais adiante. Essas visões coincidem com aquelas utilizados pelos moradores para
articular a proteção da Floresta na década de 1990. Esses novos moradores, contudo, não arcam
com custos financeiros de, por exemplo, manter um imóvel tombado, com exceção daquele que
reside numa casa tombada.
Para o casal Vinícius e Clara (34 e 40 anos, respectivamente, servidores públicos e
psicólogos), “Belo Horizonte perde muito por não ter um crescimento ordenado e dentro das
políticas. [...] Eu acho que, quando se preserva, cuida-se um pouco da história da cidade. Para
mim, [o Conjunto Urbano] é importante.” (Clara). Vinícius concordou e completou, dizendo
que “caminha com a esposa na Floresta e ela sempre diz oh, que lindo esse alpendre e esse
gradil de janela. Eu acho que isso marca a característica que um dia foi do bairro. Isso faz parte
da identidade do bairro. O limite de altura para prédios novos eu acho fantástico”.
Admiração semelhante foi expressa por Djanira (52 anos, licenciada em matemática e
aposentada), ao falar sobre as casas antigas na Floresta. Além da questão estética, ela acrescenta
sua visão sobre o estilo de vida que moradias horizontais proporcionam e como compõem de
modo aprazível a paisagem urbana:

O que eu acho bonito nesse bairro são as casas antigas, os seus tipos de construção,
sabe? O que eu mais quero na minha vida é morar numa casa. O prédio dá muita
sombra e tira a beleza natural da cidade, não é mesmo? Pra mim, cada um tem que
morar na sua casa, com seu jardim, ter seu quintal. Precisa coisa melhor do que isso?
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E querem [as construtoras] acabar com isso. Sai muito mais barato para a construtora
fazer um prédio do que fazer uma casa.

As imagens a seguir – Figuras 35, 36 e 37 – mostram alguns dos imóveis tombados que
integram o Conjunto e que são objeto do apreço dos novos moradores.

Figura 36 - Casa em estilo eclético de influência neoclássica
na Rua Célio de Castro, 670

Fonte: Guia do Bem (2018).

Figura 37 - Casa em estilo art déco (Rua Salinas, 219)

Fonte: Guia do Bem (2018).
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Figura 38 - Casa de estilo eclético tardio de influências diversas
(Av. Assis Chateaubriand, 167)

Fonte: Fotografia da autora (2017).

A cultura de apreciação do patrimônio arquitetônico das falas citadas é recente em Belo
Horizonte, cuja história é marcada por sucessivas ações modernizadoras. Erguer arranha-céus
no Centro, por exemplo, com mudanças e demolições rápidas, gerou perdas da memória da
cidade e de seus exemplares arquitetônicos. A partir de meados da década de 1970 é que ocorreu
o engajamento de pessoas e associações civis em movimentos que clamaram por ações mais
incisivas do poder público em relação à proteção do patrimônio cultural.
Gilberto (33 anos, advogado), admirador das casas tombadas da rua onde vive na
Floresta, demonstra seu gosto pela história e pelas memórias ao dizer que “Tudo que é marrom
e tem cara de velho me agrada. Metade da minha casa foi comprada no Mercado Central e na
Feira Hippie. O resto, nas cidades do interior de Minas”. Aos comentários de Vinícius, Clara,
Djanira e Gilberto, expostos acima, somam-se relatos de outros entrevistados. Clarice (40 anos,
autônoma e mestre em engenharia de computação) não gosta quando casas antigas são
demolidas ou descaracterizadas “porque a história da cidade está indo embora”. Sérgio (41
anos, chefe de cozinha e empresário).

declara seu “apoio total ao Conjunto Urbano”,

enfatizando que a cidade “tem que crescer verticalmente, mas isso tem que ser dosado. Como
isso daqui é um bairro praticamente da fundação de Belo Horizonte, assim como o Bonfim, a
Lagoinha e o Centro, eu acho que tem que ter uma conservação do patrimônio histórico”. Para
ele, não se trata de preservar tudo, mas sim aquilo que “tem uma representatividade para a
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fundação e a história da cidade. Aqui é um lugar muito correto de se fazer essa preservação. Eu
tenho um pé no antigo, né? Adoro um brechó, um antiquário e uma casa velha”.
Essas visões aludem ao capital cultural dos entrevistados, vinculado às artes, à história
e à arquitetura, à produção e ao consumo das manifestações culturais. A sensibilidade deles
para as questões do patrimônio ligam-se também às suas formações e ocupações,
principalmente nos setores público, cultural, artístico e/ou de comunicação.90
O gosto pelo patrimônio e o apoio à política municipal de proteção do Conjunto são
posições discursivas dos entrevistados. Uma das moradoras entrevistadas comentou, em tom de
lamento, que acha “uma pena quando casinhas que ainda não são tombadas são demolidas
porque a história da cidade está indo embora para a construção de mais um prédio”. Para ela,
“as casas não deveriam ser destruídas, mas que não há o que fazer...” (Clarice, 40 anos,
autônoma e mestre em engenharia de computação).
Ainda que a demolição de moradias antigas seja entendida por Clarice e por outros
entrevistados como perda e apagamento da memória e da história da cidade, não há mobilização
social em torno das questões do patrimônio por parte do grupo de moradores recém-chegados.
A admiração e a valorização do patrimônio não foram identificadas como sentimento
acompanhado de ações que convirjam para sua preservação e/ou proteção.

3.3.3 Vivências na Floresta: crenças, preferências e práticas sociais cotidianas como
expressão dos modos de ser, estar e consumir a/na cidade

Na Floresta, a horizontalidade prepondera na paisagem construída de ruas e avenidas.
Ela é composta tanto por casas quanto por prédios de poucos andares, o que distingue o bairro
de áreas urbanas onde grandes edifícios e arranha-céus são maioria.91 Isso é visto pelos novos
moradores entrevistados como gerador e mantenedor de boa qualidade de vida no bairro, ligada
à baixa densidade habitacional e ao modo de se relacionar com a vizinhança, o que está
intimamente ligado à categoria de paisagem oásis urbano, conforme exposto no primeiro
capítulo desta tese.
A moradia em prédios e condomínios e tais formas de construção são entendidas como
modos de morar que afastam as pessoas, colaborando para relações mais impessoais entre
90

Ver quadro do Apêndice E.
Em bairros mais novos de Belo Horizonte, como o Buritis (região Oeste) e o Castelo (Pampulha), preponderam
prédios de muitos andares de construção recente. Entre janeiro de 2000 e dezembro de 2016, foram construídos
12.774 apartamentos no Buritis e 9.084 no Castelo, bairros com os maiores totais de imóveis residenciais do tipo
apartamento nesse período quando analisados dados de IPTU de Belo Horizonte.
91
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vizinhos. Prédios de muitos andares são vistos como diretamente proporcionais à maior
densidade habitacional e, consequentemente, ao intenso trânsito de veículos particulares, à
poluição sonora etc. Ao discutirem as diferenças de bairros com preponderância de casas ou de
prédios, novos moradores que moram em uma república elencaram esses desdobramentos de
cada estilo de moradia para o cotidiano e suas interações:

Carlos: Eu acho que morar em casa e em bairros onde predominam casas traz uma
qualidade de vida fantástica. Primeiro porque em prédios os contatos com vizinhos
são tão impessoais e as pessoas nem conversam. Segundo, morar em casa é mais
seguro. A gente dorme quase de porta aberta, quase. E... [foi interrompido por João]
João: Uma das coisas que me faz sentir seguro aqui é contato com os vizinhos, sabe?
Há uma rede de proteção dos próprios vizinhos. Os bairros onde eu menos me senti
seguro são aqueles onde há mais prédios, principalmente aqueles enormes, com
estrutura de lazer e tal. Acho que esses lugares atraem moradores que querem ficar
em seus prédios. Pessoas cujo lazer depende das suas áreas fitness ou gourmet.
Pessoas que vão de casa para o trabalho e vice-versa. Pessoas que não circulam na
cidade, sabe?
Cyro: Fora visualmente, né?
João: Sem dúvidas. E acrescento a coisa do trânsito. Imagina se essa rua fosse toda de
prédios enormes, com mais de quarenta carros na garagem, cada um deles. Eu acho
que não daria para gente se mexer aqui. (Entrevistados João – 27 anos, músico
freelancer; Carlos – 23 anos estudante de música e músico freelancer; Cyro – 27 anos,
assessor de comunicação. Os entrevistados dividem uma casa na Rua Ubá).

Questões sobre segurança pública, mencionadas na fala de João, também foram tratadas
por outros novos entrevistados que relataram suas vivências na Floresta. A paisagem construída
do bairro é somada aos seus espaços públicos e seus usuários, ao movimento intenso de veículos
e pedestres típicos de um bairro central e aos usos mistos (residencial, comercial e institucional)
para configurar o que moradoras como Cecília (19 anos, estudante de Ciências Sociais)
reconhecem como “espaço urbano seguro”. Para ela, a Floresta

É muito segura. Eu mudei do bairro João Pinheiro porque, além do preço alto, eu me
sentia insegura. E aqui eu ando em qualquer horário na rua. Tem muitos moradores
de rua que são fixos, então eu conheço eles, converso e tal. Tipo, sempre tem gente
na rua que eu conheço, assim né? Moradores mesmo. E é um bairro tão movimentado,
tem comércios, tem gente! Sempre tem alguém passando pela rua.

Esses mesmos elementos conformam, para Jacobs (2011), os requisitos básicos da
vigilância urbana, dos espaços públicos seguros. O trunfo da segurança não é dado estritamente
por vigilância policial, já que “uma rua movimentada consegue garantir a segurança; uma rua
deserta, não” (JACOBS, 2011, p. 35). Os breves encontros de que fala a entrevistada Cecília no
trecho anterior, com moradores de rua ou com outras pessoas que circulam pelas calçadas do
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bairro, são os geradores de confiança na rua. Para Jacobs (2011, p. 60), a confiança se forma
“com o tempo a partir de inúmeros pequenos contatos públicos nas calçadas” de modo que a
segurança no espaço público passa a ser percebida pelas pessoas que por ali circulam.
Ao comentar sobre os temas violência e segurança na Floresta, Lígia (22 anos, estudante
de Ciências Sociais) revela que “ouve falar de assaltos” no bairro, mas que, para ela, “a sensação
da segurança aqui é muito maior do que no bairro Cruzeiro [moradia anterior, bairro localizado
na região Centro-Sul]”. Ao comparar os dois bairros, ela pondera: “No Cruzeiro, todo mundo
era muito ‘neurado’ com segurança. Porteiros, câmeras e tentativas de superproteção...” Ela
considera que na Floresta “tem mais gente na rua. Tem vários barzinhos e comércios que são
frequentados. Então, perto da minha casa mesmo, tem sempre uns homens mais velhos
sentados, bebendo...”. A entrevistada concluiu dizendo que “essas coisas são fatores
importantes para segurança”.
A confiança e a segurança são, portanto, oriundas de contatos cotidianos, cuja soma não
é trivial, segundo a análise de Jacobs (2011). Na visão dessa autora, os contatos públicos casuais
acontecem de forma fortuita, dosada pelas pessoas envolvidas e não imposta. Juntos, resultam
na “compreensão da identidade pública das pessoas, uma rede de respeito e confiança mútuos
e um apoio eventual na dificuldade pessoal ou da vizinhança” (JACOBS, 2011, p. 60).
O movimento das calçadas, esquinas, ruas e praças cumpre, na Floresta, papel central
para a constituição dessa segurança, que também depende de espaços privados, como
estabelecimentos comerciais. Juntos, esses elementos constituem os “olhos da rua”,
estruturadores da vigilância informal (JACOBS, 2011).
Os espaços públicos da Floresta, como as praças, ganharam destaque nas narrativas dos
novos moradores entrevistados que relataram seu cotidiano no bairro. Além da Comendador
Negrão de Lima, apresentada no capítulo anterior, há três outras praças na Floresta: Alberto
Mazzoni, Zamenhoff (Figura 38) e Lions. As suas dimensões variam, mas todas elas dispõem
de áreas verdes – com gramados, canteiros com plantas e flores e/ou árvores de tamanhos
variados – e de bancos. A Praça Alberto Mazzoni dispõe ainda de um playground para crianças
e de aparelhos para prática de atividades físicas. Esses últimos foram instalados pela Prefeitura
de Belo Horizonte como parte do Programa Academia a Céu Aberto em 2013.92
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Por meio do Programa Academia a Céu Aberto são instalados aparelhos para a prática de atividades físicas em
praças, canteiros e parques. Ver o site do Programa para mais informações: https://prefeitura.pbh.gov.br/esportese-lazer/academia-ceu-aberto.
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Figura 39 - Praça Zamenroff, na Floresta

Fonte: Fotografia da autora (2017).

Os novos moradores entrevistados contam como usufruem dessas áreas públicas do
bairro. Para Luís Fernando (32 anos, jornalista freelancer) e Frida (19 anos, estudante de
Ciências Contábeis) idas às praças são eventuais ou fazem parte dos deslocamentos diários entre
casa e trabalho ou casa e serviços, como lojas e academias de ginástica. Para outros, trata-se de
uma atividade rotineira diversamente motivada. Por exemplo, pela necessidade de passear com
animais de estimação para Tarsila (32 anos, psicóloga e servidora pública) e Francisco (28 anos,
psicopedagogo e professor), bem como para prática de atividades físicas como caminhadas para
Graciliano (33 anos, designer e empresário) e Marisa (28 anos, designer gráfico e servidora
pública).
Segundo os novos moradores entrevistados, contatos com pessoas que frequentam as
praças em horários semelhantes aos seus são comuns. Esses encontros geram, segundo eles,
conversas breves e casuais sobre amenidades diversas, conforme exemplifica Caetano (43 anos,
comunicólogo, professor universitário e doutorando): “Na praça, por exemplo, eu encontro e
converso tanto com pessoas idosas quanto com pessoas novas. Outro dia eu passei lá e foi
maravilhoso: vi um pessoal lá trabalhando, as crianças, uma travesti com o namorado. Pensei:
olha, gente! Eu estou passando aqui e tem uma diversidade de pessoas”.
Para Gael (26 anos, arquiteto), a frequência nas praças do bairro está ligada ao
espairecer, pois a Praça Negrão de Lima é mais utilizada por ele para “contemplação. Chegar,
sentar e passar um tempo. Eu não acho que ela tenha outras finalidades pra mim. Então, eu acho
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que ela está ok”. Já Zélia (39 anos, profissional de marketing e autônoma), conta que faz da
balaustrada da Rua Sapucaí seu “quintal”, usufruindo da vista que a via proporciona para o
Centro da cidade, dada a diferença de topografia entre bairro e área central:

Eu uso muito o espaço público. Eu gosto muito de ficar na Sapucaí. Tenho até uma memória,
de logo depois que me mudei. Rolava uma festa de réveillon ali no Centro, na Praça da
Estação. Nesse ano eu não viajei, não fiz nada e eu tenho uma amiga que morava ali no final
da Rua Silva Jardim. Ela e o marido. A gente [a entrevistada e o marido] estava na casa deles
jantando e começaram os fogos e falamos: “vamos para a rua! Não vamos ficar em casa. Não
está chovendo nem nada.” E nós pegamos as bebidas e fomos para a mureta. Desde então eu
comecei a comprar cerveja artesanal e eu e o Julius, meu marido, começamos a beber ali.
Levamos os copos e ficamos sentados ali na mureta, conversando, apreciando a paisagem e
tomando cerveja.

Praças e calçadas na Floresta operam, segundo os trechos anteriormente citados, como
locais de circulação para atividades do dia a dia, de encontros e de sociabilidade. As falas
citadas anteriormente explicitam elementos das seleções dos estilos de vida dos entrevistados,
que optam por fazer do espaço público lugar de encontro, descanso ou de lazer, bem como de
outras práticas cotidianas. Ter um animal de estimação, por exemplo, demanda que o dono
utilize áreas públicas para passeios. Também a utilização desses espaços para a prática de
atividades físicas é parte de uma cultura de cuidados com o corpo e a saúde.
Críticas positivas e negativas integram as avaliações desses sujeitos sobre as áreas
públicas da Floresta. A Praça Comendador Negrão de Lima, na visão de Marisa (28 anos,
designer gráfico e servidora pública), está “mais viva, pois tem mais gente, mais cachorro. As
pessoas vão muito com os seus cachorros, à noite. Está mais iluminada também”. Para Ruth (34
anos, bacharel em direito e servidora pública), essa Praça “está sempre bem cuidada”,
diferentemente da Praça Zamenhoff, que “está meio abandonada”. As reclamações sobre as
praças dizem respeito a jardins descuidados e ao acúmulo de lixo jogado por passantes ou
deixados por donos de animais de estimação que não recolhem, durante os passeios, a “sujeira
de seus bichinhos” (Hilda, 58 anos, licenciada em Letras e autônoma).
Ruth (34 anos, bacharel em direito e servidora pública) vai além das observações sobre
as praças do bairro e aponta o quão estreitas são as calçadas na Floresta, em detrimento do
espaço ocupado pelas pistas de rolamento para os veículos: “Se você andar pela [Rua] Curvelo,
você vai ver o quanto há de espaço para os carros e o espacinho para quem caminha, como eu.
Tem uma parte ali na [Rua] Ponte Nova que prioriza os carros também, complicando a
circulação dos pedestres!”
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Além de Ruth, outros novos moradores entrevistados mencionam o deslocar-se a pé e
outras formas de locomoção, como a bicicleta, atribuindo importância a esses meios alternativos
de transitar pela cidade. Graciliano (33 anos, designer e empresário) disse que gosta “muito de
andar pelo bairro. Seja a pé, seja de bicicleta. Eu aprecio o passear e transitar por aqui. Pegar
um final de tarde, ir para uma praça, sentar-me e ficar conversando com alguém... Então, a
Floresta tem muitos locais assim. Eu vivo muito mais o bairro durante o dia do que à noite”.
Para Caetano (43 anos, comunicólogo, professor universitário e doutorando), os deslocamentos
no bairro são apreciados pela sua praticidade e funcionalidade:

Eu gosto! Aqui eu vou para o shopping de chinelo! Eu saio da natação, volto a pé e
tenho a sensação que eu estou num ritmo meu. Ao invés de ser o ritmo da cidade
o tempo todo. Então, eu curto mais o bairro, seus espaços. Eu acho que em outros
bairros eu não sairia de chinelo. E em alguns bairros só dá para sair de carro. E eu
não dirijo e não tenho vontade. E o bairro aqui possibilita que eu faça tudo a pé.
Tranquilo! Há bairros onde a pessoa precisa de ir de carro na padaria. Isso não é um
estilo de vida que eu gostaria. E essa coisa de ser chique, de ser gourmetizado, também
não me atrai. (Grifo meu.)

A mobilidade facilitada na Floresta, dada sua localização central, foi abordada na seção
anterior, como razão de moradores recém-chegados para escolher o bairro. Ela soma-se ao gosto
desses entrevistados pelos deslocamentos por meio de caminhadas, bicicleta e transporte
público. O andar pela cidade, que ganha destaque na fala anterior, é compreendido como
regalia, uma vantagem de quem reside no centro de uma grande cidade. O carro, ao contrário,
é motivo de aversão, tido como bem “desnecessário” pelos ganhos de localização que viver na
Floresta proporciona.
Na mesma esteira, Luís Fernando (32 anos, jornalista freelancer), volta a pé “todos os
dias do trabalho pelo fato da Floresta ser um bairro central. E eu moro bem no miolinho do
bairro e eu vivo falando isso com as pessoas. É um super privilégio você poder andar na cidade.
Eu andava 40 minutos e acho que é um tempo super razoável”.
A opção por viagens de ônibus e de metrô ou pelas caminhadas é percebida como uma
forma de apropriação e de vivência do espaço urbano, suas ruas e calçadas, pelos novos
moradores entrevistados. Essa escolha também funciona como demonstração de uma
informalidade que, no espaço conhecido e familiar da moradia, traduz-se na simplicidade de
circular pela cidade “calçando chinelos”, como me relatou Caetano, na sala de estar de seu
apartamento, cômodo onde livros sobre pop art e comunicação se misturam a fotografias e
quadros com réplicas de grandes obras modernas.
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Outra opção dos entrevistados que evidencia posições e valores se refere ao consumo
de produtos alimentícios e aos estabelecimentos comerciais para sua compra. Avaliações sobre
os serviços do bairro evidenciaram preferência pelo comércio local e por pequenos
estabelecimentos, bem como preocupações com uma alimentação saudável, incluindo produtos
frescos e orgânicos. Ademais, produtos de pequenos produtores, sobretudo aqueles oriundos do
interior do estado (ou da roça), são mais bem avaliados do que os industrializados,
comercializados em grandes redes de supermercados. A maior parte desses estabelecimentos
comerciais, citados pelos novos moradores entrevistados, funciona há anos no bairro. São
padarias, mercearias, lanchonetes, sacolões, bares e armarinhos cujas atividades comerciais se
consolidaram com o tempo. Muitas dessas lojas são citadas pelos moradores antigos, como será
visto mais adiante. Os novos comércios pequenos e locais, como uma saladeira e uma loja de
produtos lácteos, também são citados, mas são minoria.
Regimes alimentares como veganismo e vegetarianismo aparecem entre os relatos dos
interlocutores, que elogiam a infraestrutura da Floresta no atendimento das demandas inerentes
a esses estilos de comer. Fabiana (26 anos, estudante de Psicologia), por exemplo, encontra no
“supermercado pequenininho aqui do lado várias coisas. Tem mais coisas do que os grandes.
Eu sou vegana e nessa vendinha eles têm leite condensado de soja e outros produtos para
veganos”.
Tarsila (32 anos, psicóloga e servidora pública) faz “compras só na padaria, no mercado
que tem aqui e na vendinha, que é das frutas e que é muito bairrista. O açougue também. Ainda
faço tudo separado. Supermercado eu só compro o que não se vende nesses, onde são melhores
os produtos”. Sobre a vendinha, ela justifica a escolha: “lá é muito pequenininho, familiar e tem
aquele negócio de não vou oferecer tudo o que tem, mas o que eu posso e devo. Então, oferece
as coisas de qualidade. Agora, por exemplo, eu não posso comprar abacate. Eu acho que vou
ficar uns quatro meses sem comprar abacate lá porque não é época”. Luís Fernando (32 anos,
jornalista freelancer). explica sua opção de consumo dizendo que lhe “agrada esse perfil. E, de
uns tempos para cá, adotei essa coisa de comprar de pequenos produtores. São todos pequenos
produtores. Não são grandes redes assim”.
Consumir e comprar alimentos é, além da satisfação de uma necessidade básica, um ato
político que exprime opiniões e crenças dos entrevistados. Eles adotam uma postura de defesa
dos pequenos produtores, dos negócios locais e da alimentação saudável, muitas vezes
associada aos estilos de comer vegano e vegetariano e aos produtos orgânicos. Além disso,
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exprimem, por meio de suas compras e hábitos alimentares, seus gostos pelos produtos, sua
qualidade e exotismo.
A expressão consumo responsável é utilizada por Veloso Neto e Coelho (2011) para
designar atitudes de redução dos níveis de consumo, de reutilização, de restauro, de reciclagem
e de utilização de formas de produção e recursos mais saudáveis e socialmente justos. Essas
posturas intencionam desafiar a lógica da sociedade de consumo – apesar de serem por ela,
gradativamente, incorporadas –, caracterizada pela massificação, pela produção em série de
bens, inclusive de produtos alimentares, e pela homogeneização de estilos de vida e gostos.
Vida cotidiana na contemporaneidade e consumo são indissociáveis, considerando o que
autores como Baudrillard (1981) e Featherstone (1995) denominaram sociedade de consumo
ou consumista.
As formas alternativas de consumo podem refletir atitudes e comportamentos de
consumidores cientes de suas ações e papéis na sociedade. Suas opções são reações, traços
interventivos na sociedade de massas em que o consumo é um ato predominantemente cultural,
que combina materialidade e representações simbólicas para geração de sentidos
(FEATHERSTONE, 1995).
A reivindicação por modelos de consumo diferentes, que fujam da massificação e da
homogeneidade, fica explícita na atitude e na fala de Vinícius (34 anos, psicólogo e servidor
público). Durante a entrevista, ao me servir café orgânico do Sul de Minas numa pequena xícara
esmaltada, ele comentou sobre os hábitos de compra de seu núcleo familiar: “A gente gosta
dessa coisa da Floresta ser bem menos mainstream no quesito comércios e produtos. Então a
gente consegue achar não só os produtos tradicionais. Tem loja de pães, geleias e bolos
artesanais, tem uma feirinha de orgânicos e um restaurante de comidas leves e bem naturais
também...”
Sérgio (41 anos, chefe de cozinha e empresário) expôs visão semelhante ao conceder
sua entrevista na casa que funciona como local de moradia e estabelecimento comercial. Ele é
proprietário de uma loja colaborativa que comercializa plantas, flores, arranjos decorativos e
pequenos artesanatos produzidos por ele ou por pessoas que o procuram para intermediar as
vendas de suas peças. Ao falar de suas opções de consumo, ele contou que, por se enquadrar na
categoria “pequeno comerciante”, acredita que deve “consumir de outros pequenos”, o que a
oferta do bairro possibilita. Afirmou o entrevistado: “Quando eu morava em outros bairros,
noventa por cento das minhas compras eram feitas em um supermercado. Hoje, praticamente
30%”. Ele acrescentou, citando exemplos da oferta: “Tem o boteco ali na esquina, onde vendem

167

feijão, taioba, alface da roça. Tem o sacolão, onde sempre tem uma variedade de quitandas e
queijos... Eu estou comprando queijo do Serro, premiado, nessas feirinhas gourmets e tudo mais
por 37 reais o quilo!”
Três critérios resumem os principais significados que movem o que chamo de
consumidores conscientes da Floresta. O primeiro, ligado à opção por pequenos produtores e
negócios locais e/ou familiares em detrimento de grandes marcas e redes de comercialização, é
o critério da opção por produções econômicas alternativas. O segundo vincula-se à ingestão de
alimentos orgânicos, bem como aos regimes vegano e vegetariano, o que exprime, direta ou
indiretamente, preocupações com o meio ambiente. Indivíduos ponderam os desdobramentos
negativos da indústria alimentícia e dos hábitos alimentares que demandam produtos de origem
animal para a natureza. O terceiro critério é a busca e manutenção de boa saúde e bem-estar
pessoal e, assim como o segundo, baseia-se no ingerir produtos orgânicos e/ou adotar regimes
alimentares especiais. Além disso, funda-se em preocupações com a procedência e a qualidade
dos alimentos consumidos.
O consumo em pequenos estabelecimentos também é justificado pela valorização do
tipo de interação entre vendedor e cliente que neles acontece, o que é acentuado por Graciliano
(33 anos, designer e empresário): “Eu tenho pânico de supermercado, sempre que eu posso
evitar supermercado eu evito e eu acho que, quando é pequeno, você tem um outro tipo de
relação. Tem caderneta, conhece as pessoas” (Grifo meu).
A compra inclui relações pessoalizadas e cordiais. A confiança aparece como
diferencial, assim como a atenção do vendedor que, por exemplo, sabe quais produtos o
consumidor gosta e prefere, segundo o casal de entrevistados Clara e Vinícius (40 e 34 anos,
respectivamente, psicólogos e servidores públicos). Ainda que seja uma relação baseada na
economia monetária, ela não acontece como a maioria de interações automáticas e impessoais
que tem lugar no caixa dos supermercados.
Esse gosto não é exclusividade dos moradores recém-chegados, já que residentes mais
antigos entrevistados relataram hábitos de consumo semelhantes quanto aos locais preferidos
para compras, por exemplo. Não há entre os moradores mais antigos, no entanto, os apelos em
relação às dietas alimentares ou pequenos produtores e comerciantes. A comodidade de ter esses
estabelecimentos comerciais situados perto de suas casas é o principal argumento para justificar
a opção por eles. Ou seja, apesar de o consumo se dar nos mesmos lugares por parte de
moradores antigos e novos, suas motivações para a escolha são diferentes.
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Entre as crenças, preferências e práticas sociais cotidianas dos novos moradores
entrevistados tratadas nesta subseção, estão os hábitos de consumo e dos comportamentos de
consumidores conscientes; a valorização da horizontalidade da paisagem e da vida social em
espaços públicos na grande cidade; a primazia de deslocamentos a pé ou de transporte público
em detrimento da utilização de veículos particulares; e as sensações de segurança pública
geradas pela diversidade de usos e movimento do ambiente urbano do bairro.
Essas escolhas, no universo dos estilos de vida dos meus interlocutores, podem ser
interpretadas a partir da lógica bourdiana da distinção. Para Bourdieu (1983), as práticas de
consumo são sempre distintivas, de modo que o fator diferenciador se radica no reconhecimento
da singularidade. Esse autor argumenta que “os consumidores defendem a sua raridade
defendendo a raridade dos produtos que consomem, ou a maneira de os consumir”
(BOURDIEU, 1983, p. 179).
Ao conjugar os diversos capitais que possuem (econômico, social, cultural, simbólico),
os novos moradores são atores de práticas que os localizam na hierarquia social e que os
distinguem de outros sujeitos nas apropriações e aquisições dos bens de consumo. Para
Bourdieu (1983, p. 8),

Nada distingue, com efeito, mais rigorosamente as diferentes classes do que as
disposições e as competências objetivamente exigidas pelo consumo legítimo das
obras legítimas; e, mais rara do que essa capacidade relativamente comum, de adotar
um ponto de vista propriamente estético sobre objetos já constituídos esteticamente
− designados, portanto, à admiração daqueles que aprenderam a reconhecer os sinais
− é a capacidade reservada aos "criadores" de constituir esteticamente objetos
quaisquer ou mesmo "vulgares" (porque apropriados, esteticamente ou não, pelo
vulgar) ou a aptidão para engajar os princípios de uma estética "pura" nas escolhas
mais ordinárias da existência ordinária, em matéria de cozinha, de vestimenta ou
decoração, por exemplo.

No caso dos meus interlocutores e de suas narrativas sobre as formas de consumir,
perceber, vivenciar o bairro onde moram, a distinção não se dá no sentido de localização nos
estratos mais altos da sociedade. Os seus fatores de distinção refletem visões de mundo e
práticas que intencionam subverter (ou subvertem, efetivamente) a cultura de consumo de
massas (o mainstream), o consumismo e os modelos de modo de vida urbana pautados, por
exemplo, pelo individualismo e por forte sentimento de insegurança. Exemplos disso são as
compras em pequenas mercearias em detrimento de supermercados, a adoção de regimes
veganos ou vegetarianos, o consumo de alimentos orgânicos, o uso de transporte público e de
bicicleta nos deslocamentos, a visão da relação entre diversidade de usos da rua e segurança
pública.
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3.4 Transformações na Floresta e seus agentes: tradição conciliada com a novidade e
reflexões sobre hipsters, pioneiros urbanos e gentrificadores marginais

Ao final de cada entrevista com os novos moradores, perguntei se, desde que se
mudaram para o bairro, notaram mudanças em relação ao comércio, aos residentes ou a
quaisquer tópicos que considerassem relevante citar. As respostas sobre pessoas que se
mudaram para a Floresta recentemente, destacaram a chegada de jovens, casais ou solteiros. Ao
caracterizar os perfis desses indivíduos, Ruth (34 anos, bacharel em direito e servidora pública)
os classifica como “pessoas que se cansaram de morar no bairro tradicional, apesar de aqui ser
tradicional. Mas eu falo do bairro comum, ordinário”. Explicando, Ruth afirmou que

[...] os jovens vêm para a Floresta pela vida do bairro. É um bairro que tem vida! É
um bairro onde você pode encontrar uma feirinha de produtos locais. Você anda e vê
uma senhorinha que vende os biscoitinhos que ela mesma faz e um senhorzinho
sentado lá no alpendre dele, bem tranquilo. Então é isso, o bairro se renova e atrai
jovens por essas qualidades. Porque tem essas coisas, tem o idoso que tem essa
identidade com o bairro, tem esse modo de vida...

Os corretores imobiliários entrevistados confirmam a demanda de jovens, recémcasados ou solteiros, que procuram imóveis no bairro para aluguel ou compra (corretores A, B,
C e E que operam, respectivamente, há 2, 20, 10 e 35 anos na Floresta). Eles classificam essas
pessoas como de classe média, assim como fizeram os novos moradores Vinícius, Clara, Hilda,
Marielle e Graciliano, que identificam a entrada de indivíduos nesse perfil.
Os moradores antigos entrevistados veem de maneira semelhante a chegada de novos
moradores na Floresta. Roberta (40 anos, funcionária pública), que vive no bairro há 30 anos,
classifica os recém-chegados em termos etários e de classe social: “Eu acho que tem chegado
gente mais jovem no bairro, jovens de classe média. Aqui no prédio, principalmente. Eu não
sei se tem a ver com a proximidade entre o prédio e o Centro, o fato do acesso fácil tanto para
sair quanto para entrar no bairro por aqui”.
Malu, residente aposentada de 75 anos que vive há 50 anos na Floresta, reflete sobre as
mudanças no bairro ao longo do tempo. Ela aponta a chegada dos novos e ressalta o falecimento
de idosos: “Eu percebo que a Floresta já foi um bairro de pessoas mais antigas, sabe? E tem
morrido muita gente que morou a vida inteira aqui. Hoje em dia eu vejo muitos jovens. Pessoas
que vivem nos prédios mais novos. São moradores de classe média que vieram para o bairro”.
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Ao descrever a renovação da Floresta pela chegada de novos moradores, Ruth (34 anos,
bacharel em direito e servidora pública) também refletiu sobre as classes sociais e atributos dos
que, como ela, são recém-chegados:
E eu acho que a Floresta vai se renovando no bom sentido. Porque não é qualquer
pessoa que moraria aqui. Tipo, não é um bairro para onde viria uma elite porque
algumas partes aqui têm cara de centro da cidade e tem ônibus indo e vindo para todos
os lugares e tal. Eu acho que quem tem vindo para cá é um pessoal que tem uma
ligação com a cultura, com o espaço público, com o que é moderno... É um pessoal
que se identifica mais com o modo de vida daqui que é particular e diferente de
uma coisa de massas, sabe? Foge de ser tudo igual e padronizado... (Grifo meu)

Visão semelhante à de Ruth foi exposta por Sérgio, novo morador, residente de uma
casa tombada que, além de moradia, sedia a loja colaborativa gerida por ele. Homossexual e
casado com seu companheiro, Sérgio (41 anos, chefe de cozinha e empresário) afirmou que “A
Floresta representa duas coisas antagônicas”, de que ele diz gostar muito:
Existe um quê de tradicional da família de Belo Horizonte, mas essas pessoas são
muito acessíveis e calorosas. Simultaneamente, existe uma onda nova aqui, de dez
anos para cá, de pessoas mais novas, muito antenadas com o que acontece no
mundo, com a modernidade, com a aceitação, com os temas sobre luta de classes,
movimentos anti- homofobia, sejam eles quais forem, seja LGBTs ou feminismo.
Aqui na zona leste, na Floresta, tem um pessoal de cabeça aberta que tem uma
aceitação melhor. E também as pessoas que estão construindo conceitos e práticas de
sustentabilidade, de não agressão ao meio ambiente. É um pessoal que veio com uma
nova roupagem da família tradicional. Isso é muito notório. (Grifo meu.)

Sérgio (41 anos, chefe de cozinha e empresário) descreveu como sua relação com um
vizinho de 98 anos acontece de forma agradável e respeitosa, destacando o fato de ele ser
homossexual e residir com o companheiro como possível gerador de conflitos, preconceito ou
discriminação. Para Sérgio, a relação entre vizinhos que ele encontra na Floresta seria “muito
difícil em um apartamento de bairro da zona sul. Lá, ou você está nos moldes deles, de nível de
consumo e de nível de conceitos, ou você não faz parte daquela pequena comunidade do
condomínio”.93
Érico (32 anos, servidor público, psicólogo), ao falar sobre a juventude que tem buscado
a Floresta para moradia, acrescenta: “Vejo uma modernização da Floresta, apesar de muita coisa
tradicional, histórica, ser mantida. Ela tem ganhado um ar mais jovem, com a chegada e

93

Perguntei aos outros entrevistados homossexuais se eles já tiveram problemas no bairro quanto à opção sexual
e se já foram discriminados de alguma forma. Eles, como Sérgio, vivem com seus companheiros ou circulam pelo
bairro acompanhados, de mãos dadas etc. Todos afirmaram que nunca sofreram discriminação na Floresta.
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circulação de pessoas mais modernas, mais criativas, mais descoladas, que gostam da noite.
Isso dá um movimento maior ao bairro”.94
Nas visões de Sérgio, Érico e Ruth, as mudanças recentes nos perfis de pessoas que
buscam a Floresta conciliam tradição e novidade, que funcionam como atributos de atração para
o bairro. O que é compreendido por eles como tradicional pertence às esferas do comércio local
e pequeno, dos moradores antigos e suas interações, do modo de vida de bairro e de outras
referências já citadas ao longo deste capítulo. O novo é traduzido a partir dos gostos,
preferências e práticas de um grupo de pessoas que, além de recém-chegado, vincula-se tanto
às artes e cultura quanto a questões que problematizam, por exemplo, o direito à cidade, as
construções de gênero e sexualidade, os papéis sociais etc.
Já a renovação comercial na Rua Sapucaí, objeto de análise do próximo capítulo, é
citada como uma novidade representativa das mudanças pelas quais o bairro tem passado.
Novos e antigos moradores da Floresta que foram entrevistados fizeram referências ao status
de alternativo e descolado dos novos estabelecimentos comerciais da Rua e de suas clientelas.
Para os recém-chegados ao bairro, a Sapucaí é um destino para atividades de lazer e encontro
dada a proximidade entre suas moradias e os bares e restaurantes da Rua.
A novidade foi colocada, ainda, em outros termos nas falas de Luís Fernando e Érico.
Além de se identificarem diretamente como parte da mudança nos perfis de novos moradores,
eles abarcam em suas narrativas as esferas do comércio e do lazer, relacionando-as ao que
chamaram de hipster:

Eu acho que a Floresta tem uma vocação para coisas vinculadas à arte. Tem muitos
brechós aqui no bairro, muitos ateliês, muita loja especializada em vender coisas para
pintor e artista plástico. Eu acho que eles [comerciantes] estão aproveitando essa
vocação do bairro, dele ser uma coisa mais hipster... Outro dia eu fui em um local que
é meio experimental. As pessoas produzem peças de roupas na hora lá. É um galpão
onde as peças são apresentadas e depois os artistas conversam com quem está
assistindo e perguntam o que acharam. O bairro tem uma vocação para ser hipster. Eu
acho isso bem legal e me sinto parte disso (Érico, 32 anos, servidor público,
psicólogo).
Aqui na Floresta está tendo um movimento, a Floresta está ficando hipster. Isso é
nítido ali no circuito de lazer da Rua Sapucaí. Dos barzinhos e restaurantes da moda
e tudo. [...] E todo mundo me chama de hipster, né? E eu tenho mesmo alguns hábitos
hipsters [risos]. Fazer roupa com alfaiate, por exemplo. Mas não sou o hipster de ouvir
música em LP ou fita K7 (Luís Fernando, 32 anos, jornalista e freelancer).
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Os moradores antigos entrevistados compartilham da percepção dos recém-chegados sobre o que tem mudado
na Floresta. Ainda que descrevam as transformações sobre residentes com outros termos, prevalece a associação
entre novos moradores e jovens de classe média com destaque para estudantes solteiros e casais jovens.
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Questionados sobre a definição de hipster como estilo e/ou sujeito que o adota, esses
entrevistados esclareceram com significados e exemplos. Segundo Luís Fernando (32 anos,
jornalista e freelancer), trata-se de uma postura com “apreço por fugir do mainstream. Algo
assim: ‘ah, tem uma novidade, então verei o que tem ali’. O hipster é uma coisa original e
genuína”. O entrevistado continuou: “Ao mesmo tempo, acho que tem ligação com a memória,
tem um pouco de consumir nesses estabelecimentos que parecem um pouco com o interior, no
caso de Minas, ou com coisas de décadas atrás”. Érico (32 anos, servidor público, psicólogo),
com uma definição sucinta, afirmou que “Hipster é uma coisa que é tendência. Seja de moda,
ou de qualquer coisa na qual a busca é pela novidade”.
Os novos moradores entrevistados percebem as mudanças recentes na Floresta como
processos que se contrapõem à cultura de massas, em termos de seus modos de produção e de
consumo. A novidade, em seus discursos, aparece ligada ao original e inédito. Por outro lado,
também está ligada ao passado, tal como exemplificou Luís Fernando ao mencionar a memória
e os objetos antigos. A cena hipster, como característica das transformações do bairro, na visão
de seus novos moradores, inclui simultaneamente o novo e o senil.
A expressão hipster, de língua inglesa,95 surgiu nos anos 1920, quando foi utilizada nos
Estados Unidos para designar homens brancos, de classe média, inseridos no mundo do jazz e
adeptos, em suas práticas e gostos, de outros elementos da cultura negra (SAVAGE, 2009).
Anos depois, o termo hipster assumiu outros contornos de uso. De acordo com matéria
publicada pelo jornal britânico The Guardian (CUMMING, 2015), os anos 1990 representam a
retomada do hipsterismo: uma classe trabalhadora, insatisfeita com o alto custo de vida em
Nova Iorque, ocupou a região de Williamsburg, no Brooklyn, que rapidamente se valorizou
como um polo de intercâmbio cultural, um oásis dos hipsters na cidade.
Nas referências sobre o hipster e seu estilo de vida, uma das interpretações sobre seu
ethos destaca que se trata de um sujeito jovem, de classe média, inconformista, que não
compactua com hábitos sociais estabelecidos e que se recusa a curvar-se diante de forças
homogeneizadoras da sociedade de massa, prezando por um pensar crítico e autônomo. Ele
sente aversão a culturas corporativas, resistindo ao consumismo e aos estilos pré-embalados.
Embora exista um amplo espectro de estilos musicais e de vestir consumidos pelos hipsters, há
características que os unificam.96 Hipsters são considerados sujeitos de crenças e opiniões
De acordo com o Dicionário Oxford (s.d.), hipster é “uma pessoa que segue as últimas tendências e modas,
especialmente aquelas consideradas fora do mainstream cultural” e pode ser traduzido para o português pelos
termos “alternativo” e “descolado”.
96
A participação em uma subcultura geralmente tem sido caracterizada pelo consumo de tipos específicos de,
dentre outros produtos, música e roupas. Os participantes usam os produtos para mostrar sua identidade e pertença
95
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fortes, que não gostam de ser categorizados em grupos, principalmente porque eles estão
lutando pela individualidade na aparência, nas decisões e nos valores. O hipster quer ser
independente e diferenciado da massa, portanto as tendências se tornam impopulares entre eles
quando estas são consideradas comuns ou ordinárias97 (LANHAM, 2002; WILSON, 1999;
ZANG, 2004; POTTER, 2006; ALCÂNTARA, 2018).
Na literatura sobre processos de mudanças em grandes cidades, os hipsters (e
estabelecimentos com bens e serviços a eles destinados) têm sido identificados como agentes
de gentrificação, a exemplo de casos de bairros centrais de Nova Iorque e Chicago (ZUKIN,
2010; LLYOD, 2006; OCEJO, 2011). A gentrificação tem sido estudada nessas cidades globais
desde 1960 e mais amplamente a partir da década de 1980. Além do protagonismo do termo
hipster, outras categorias, como “pioneiros urbanos” e “gentrificadores marginais” são
utilizadas para nomear agentes responsáveis pelo processo de gentrificação.
Pioneiros urbanos foi o termo utilizado por Zukin (1982) em seu estudo sobre o Soho,
em Nova Iorque, para designar os primeiros gentrificadores, aqueles responsáveis pelo início
da gentrificação. Ela os caracteriza como artistas e intelectuais de rendimentos modestos que
fizeram de lofts, apropriados pelo seu tamanho e baixo custo de aluguel, seus locais de
residência, trabalho e exposição de obras. Ao se mudarem para o Soho, eles acabaram dotandoo de uma nova atmosfera, ligada a novos usos e estilos de vida.98
Nos estudos de Rose (1984), a categoria gentrificadores marginais se refere a indivíduos
subempregados ou com empregos precários e temporários que optam por morar em áreas
centrais da cidade, tornando-se gentrificadores pioneiros. Eles são atraídos por estilos de vida
não conformista e pelo ambiente urbano social e etnicamente misto dos bairros do centro da
ao grupo (WILLIAMS, 2006). Quanto à música, destaca-se, ainda que não exclusivamente, o consumo de
produções independentes ou alternativas, de gêneros variados. Já o estilo de roupas é uma característica mais
aparente dos hipsters, pois são pessoas que tentam se distinguir vestindo-se criativamente e reforçando sua
individualidade, ainda que, ao final, elas se pareçam (LANHAM, 2002; WILSON, 1999; ZANG, 2004; POTTER,
2006).
97
Na moda, processo de transformação incessante e de tendência cíclica na sociedade, quando um componente ou
estilo deixa de ser algo de distinção de uma classe ou de um grupo, ela muda.
98
O loft living, como um estilo de morar, começou a ser anunciado pelo governo americano e pela grande mídia
como parte de um processo mais geral de renascimento do centro urbano em meados da década de 1970. Com
isso, grupos de classe média alta começaram a se interessar por esses imóveis, utilizando-os exclusivamente para
moradia e, muitas vezes, pagando arquitetos e designers para realizar neles grandes e dispendiosas reformas. A
divulgação do loft living atraiu investidores, construtoras e agentes do mercado imobiliário. A partir daí, emergiu
e cresceu um mercado imobiliário de lofts, transformando-os em habitações chiques, elegantes e caras. A geração
de artistas e intelectuais que se mudou para essas moradias foi afetada por essa onda de revalorização financeira e
parcialmente substituída pelos novos residentes de maior poder aquisitivo, capazes de arcar com custos mais altos.
Assim, os pioneiros urbanos foram progressivamente substituídos por outra categoria de gentrificadores, os
yuppies, isto é, grupo de jovens com altos salários, inseridos em atividades de ponta do setor terciário superior
metropolitano, identificados como agentes da gentrificação em cidades de economia globalizada (ZUKIN, 1982).
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cidade. Ademais, rejeitam a normatividade convencional do planejamento urbano moderno.
Entre eles, Rose (1984) destacou mulheres, estudantes, artistas, casais jovens e famílias
monoparentais. Trata-se de um grupo que aprecia a urbanidade, o que resulta na valorização do
centro da cidade em oposição à ideia de massificação social e homogeneidade dos
empreendimentos suburbanos, sobretudo no caso das cidades norte-americanas (ROSE, 1984).
Mais recentemente, em seu estudo sobre bairros centrais de Bruxelas, na Bélgica, Van
Criekingen (2003; 2006) utilizou o termo gentrificadores marginais para descrever sujeitos mais
ricos em capital cultural do que em capital econômico. São jovens profissionais de salários mais
baixos, empregados principalmente nos setores público, cultural, artístico ou de comunicação.
Eles se encontram, muitas vezes, numa posição transitória entre, de um lado, a moradia com os
pais e, de outro, a formação de uma nova estrutura familiar e/ou a garantia de renda e
estabilidade no mercado de trabalho. A moradia em áreas centrais da cidade é atrativa porque
os preços de aluguel ou compra são acessíveis e devido a sua localização estratégica, com
facilidade de mobilidade urbana e ampla oferta de comércio e serviços (VAN CRIEKINGEN,
2003; 2006).
Ambas as categorias de agentes destacadas, os pioneiros urbanos e os gentrificadores
marginais, assemelham-se a alguns dos atributos dos hipsters mencionados anteriormente. No
entanto as primeiras categorias têm sua origem em estudos sociológicos e salientam
características sociodemográficas dos agentes. São pessoas com alto capital cultural, com
ocupações nos setores de arte, comunicação, mídia e cultura. Elas são atraídas para áreas
centrais da cidade devido a sua diversidade social e cultural e a sua localização privilegiada
para acesso a bens e serviços, sobretudo aqueles de vanguarda. O custo das moradias centrais
também funciona como fator de atração. Esses sujeitos caracterizam-se por uma perspectiva
mais cosmopolita e progressista da cidade e de suas dinâmicas.
A noção de hipster, por outro lado, incorpora mais os aspectos da moda, de
comportamentos e de estilos de consumo. É um termo que tem sido apropriado pela mídia e
utilizado como objeto de caricaturas e visões estereotipadas. Elas enfatizam, por exemplo,
certas peças de vestuário – camisas de flanela e boinas – e determinados estilos de cabelo e
barba que funcionam como condições para atribuição da qualidade de hipster aos sujeitos. O
termo passou, inclusive, a ter conotação pejorativa.99

99

Para exemplificar, posso citar a reportagem do jornal The Guardian (FERRIER, 2014) sobre o estilo hipster de
vestir e ser (https://www.theguardian.com/fashion/2014/jun/22/end-of-the-hipster-flat-caps-and-beards). O jornal
britânico The Sun (CAMBRIDGE, 2016) noticiou a inauguração de um café que comercializa cereais matinais em
Londres e é gerido por hipsters (https://www.thesun.co.uk/news/2365544/cereal-killer-cafe-run-by-two-hipster-
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Como mostrado acima, a noção de hipster aparece nas falas de alguns entrevistados
como referência para autoidentificação e/ou como parte das mudanças no bairro Floresta. Como
também já foi discutido, trata-se de um termo utilizado para caracterizar grupos de
gentrificadores, assim como pioneiros urbanos e gentrificadores marginais. Alguns aspectos
unem essas classificações, que dialogam e estão em paralelo, como se pôde ver ao longo deste
capítulo, com os perfis e estilos de vida dos novos moradores entrevistados quando tratei das
preferências, posturas, práticas e visões desse grupo.

twins-is-to-open-three-branches-in-the-middle-east/). Além dos veículos de comunicação em massa, memes de
conteúdo jocoso fazem uso da categoria hipster na internet.
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4 A SAPUCAÍ É COOL: LAZER E GENTRIFICAÇÃO COMERCIAL E EFÊMERA
EM UMA RUA DO BAIRRO FLORESTA
Com a cerveja apoiada na mureta, eu esperava pelo pôr do sol mais
praiano da cidade que não tem mar. A Rua Sapucaí – uma das mais
antigas de Belo Horizonte – faz a divisão entre o centro e o bairro
Floresta. Localizada acima do nível das linhas de trem, do canalizado
Ribeirão Arrudas e da enorme Praça da Estação, a Sapucaí foi durante
muito tempo um local de passagem e nada mais. Até ser redescoberta
como um mirante para a capital mineira. E não qualquer mirante. Da
Sapucaí, o skyline de BH enche o mundo – dos prédios do baixo centro
até os edifícios do outro lado da metrópole. A Serra do Curral também
está presente, emoldurando a cidade, assim como o Parque Municipal
e suas milhares de árvores e o Viaduto de Santa Tereza e seus arcos de
concreto.
(Rafael Câmara Sette. Blog 360 Meridianos).
A Sapucaí é uma rua de 600 metros de comprimento que limita o bairro Floresta e o
centro da cidade de Belo Horizonte. Conforme expressa a epígrafe anterior, seus usos se
restringiam, sobretudo, à passagem de veículos e transeuntes e ao comércio local e de escritórios
de empresas e à residência em apartamentos, em prédios multifamiliares. Sua recente
“redescoberta como um mirante para a capital mineira” aconteceu a partir de 2012 e está
atrelada ao surgimento de atividades de lazer noturno e eventos culturais promovidos por bares
e restaurantes que ali iniciaram suas atividades, bem como pelo poder público em parceria com
organizações empresariais. O objetivo deste capítulo é analisar a renovação do comércio na Rua
Sapucaí.
Este capítulo está dividido em cinco partes principais. Na primeira, trato da pesquisa de
campo realizada na Sapucaí. Em seguida, apresento a rua, suas dinâmicas rotineiras e
transformações recentes. Na terceira e quarta partes, apresento os estabelecimentos comerciais
da Sapucaí e analiso sua renovação comercial com base em dois suportes empíricos principais.
O primeiro consiste nos espaços físicos dos bares, restaurantes e cafés, com suas decorações,
designs e oferta de bens e serviços, e o segundo são as narrativas dos seus proprietários,
funcionários e frequentadores.
A terceira parte tem como foco a questão da gentrificação comercial na Rua Sapucaí,
comparando esse fenômeno com outros tipos de gentrificação a fim de identificar semelhanças
e diferenças. Ademais, a terceira parte trata da relação entre a renovação do comércio na Rua e
seu patrimônio arquitetônico. A quarta parte traz interpretações sobre a estética dos
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fornecedores de entretenimento da Sapucaí enfatizando discussões sobre o gosto e a cultura de
consumo nas grandes cidades. Na quinta parte, algumas considerações ponderam
transformações ainda mais recentes da rua, que aconteceram entre meados de 2017 e início de
2019, quando da fase final de coleta de dados na Rua Sapucaí para esta pesquisa.

4.1 O trabalho de campo na Rua Sapucaí

Os dados analisados neste capítulo foram coletados por meio de observação participante
e entrevistas. O trabalho de campo na Rua Sapucaí foi dividido em três fases principais: de
setembro a dezembro de 2016; de novembro de 2017 a julho de 2018; e de março a maio de
2019. A frequência das visitas a Rua foi de três a quatro vezes por semana, em dias e turnos
variados e com duração de duas a quatro horas.
A observação participante se deu nos novos bares, restaurantes e cafés da Sapucaí, isto
é, nos estabelecimentos comerciais inaugurados a partir de 2012, durante suas atividades
rotineiras e no decorrer de eventos esporádicos que eles promovem aos finais de semana.
Observei comportamentos dos clientes e funcionários a fim de conhecer as dinâmicas de
funcionamento dos bares e restaurantes, registrando as informações em cadernos de campo.
Não obstante, minha observação abarcou o movimento da Sapucaí nos diversos períodos do
dia, bem como os usos e agentes do espaço público de suas calçadas e pistas de tráfego de
veículos.
Foi dada atenção especial à decoração desses estabelecimentos e aos produtos e serviços
que oferecem à clientela, dados para análise da estética desses bares e restaurantes do ponto de
vista da cultura de consumo, que preza o valor-signo dos objetos em detrimento de seus valores
de uso. Essas informações foram registradas por meio de fotografias, além de notas escritas.
A observação participante incluiu conversas com clientes e funcionários. Nas conversas
com a clientela, procurei conhecer suas preferências e motivações para ir à Rua Sapucaí, bem
como suas representações sobre ela. Foram coletadas informações sobre escolaridade, ocupação
e local de residência da clientela. Os funcionários dos estabelecimentos comerciais falaram
sobre os clientes em termos de idade, classe social e local de residência. Eles também
descreveram as atividades e dinâmicas de funcionamento dos seus locais de trabalho e as
impressões sobre o incremento ou a diminuição de clientela ao longo do tempo.
Foram realizadas nove entrevistas com os proprietários dos estabelecimentos comerciais
abertos a partir de 2012 na Sapucaí a fim de abordar a origem e a motivação da escolha do local
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para seus negócios. Além disso, objetivei conhecer as inspirações e referências para o estilo de
negócio que gerenciam e suas representações sobre a clientela. Essas entrevistas foram
agendadas previamente, gravadas e transcritas. O roteiro utilizado está no Apêndice G.

4.2 Rua Sapucaí: paisagens, dinâmicas e transformações de uma via urbana

A Sapucaí se localiza no limite entre o bairro Floresta e o Centro da cidade de Belo
Horizonte. Esse limite, além dos propósitos político-administrativos da gestão da cidade, é
fisicamente evidente através de uma descontinuidade da topografia – os níveis da rua e do bairro
são mais altos que o do Centro – e da linha férrea. No Mapa 5, à esquerda, está o Centro, e, à
direita, a Floresta. Abaixo da Sapucaí, assinalada pela linha em vermelho, e paralela a ela, estão
a linha férrea e a estação ferroviária central. Elas foram construídas como parte do
desenvolvimento inicial da cidade e são adjacentes à Praça Rui Barbosa, popularmente
conhecida como Praça da Estação.

Mapa 5 - Localização da Rua Sapucaí

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

A diferença topográfica natural é somada ao plano da Praça da Estação e à
horizontalidade das construções em seu entorno. Juntos, eles transformam a Rua Sapucaí em
um mirante para avistar parte do Centro de Belo Horizonte, com sua skyline de prédios e
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avenidas e ruas movimentadas. Dependendo da localização do observador na extensão da
Sapucaí, é possível ver um dos dois viadutos que ligam o Centro à Floresta. Eles estão
localizados nas extremidades da via e são o caminho para inúmeros veículos particulares e
linhas de ônibus, responsáveis pelo intenso tráfego diário. O Viaduto de Santa Tereza opera
como via de acesso do Centro para o bairro, e o Viaduto da Floresta permite a rota inversa. Uma
escada localizada na calçada que fica ao lado da estação ferroviária permite que transeuntes se
desloquem da Floresta para o Centro e vice-versa. Nessa calçada, uma balaustrada ao longo de
toda extensão da Sapucaí protege os pedestres do desnível topográfico (Figuras 39 e 40).

Figura 40 - Arcos do Viaduto Santa Tereza e prédios do centro vistos a partir da
escadaria que liga a Rua Sapucaí à estação Central de metrô

Fonte: Fotografia da autora (2017).

180

Figura 41 - Prédios do Centro de Belo Horizonte vistos da Rua Sapucaí e calçadabalaustrada (à esquerda)

Fonte: Fotografia da autora (2017).

Da Rua Sapucaí veem-se edifícios e monumentos protegidos como patrimônio pelos
conselhos municipal e estadual. Da porção central de sua extensão, vê-se a Praça da Estação e
o edifício eclético da estação ferroviária central, que atualmente abriga o Museu de Artes e
Ofícios, instituição público-privada inaugurada em 2005 (Figura 41).

Figura 42 - Praça da Estação, linha férrea e prédios do Centro vistos da Rua Sapucaí

Fonte: Fotografia da autora (2017).
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A trajetória histórica da Rua Sapucaí guarda relações com essa vista. Os cartões postais
de Belo Horizonte, vistos nas Figuras 42 e 43, são da década de 1950. Eles mostram, a partir
de pontos diferentes da extensão da Sapucaí, combinações de paisagens que incluem o Viaduto
Santa Tereza e seus arcos, prédios do Centro da cidade e a balaustrada.

Figura 43 - Cartão postal com vista para o Viaduto Santa Tereza (década de 1950)

Fonte: Acervo do Arquivo Público da Cidade (s.d.).
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Figura 44: Cartão postal com vista parcial do Centro a partir da Rua Sapucaí
(década de 1950)

Fonte: Acervo do Arquivo Público da Cidade (s.d.).

A outra calçada da Rua Sapucaí, oposta à calçada-balaustrada, é uma mistura de usos e
paisagens. O uso residencial é pequeno em comparação aos de comércio e serviços. Além das
instalações e atividades de entretenimento que abordarei mais adiante, postos de gasolina,
escritórios de empresas, lanchonetes, entre outros negócios, estão localizados nesse outro lado
da rua. Edifícios médios e altos de escritórios e residências multifamiliares se misturam a
prédios de pequeno porte e casas.
Há casas modestas e outras mais imponentes. O primeiro grupo é representado pela Vila
Bracarense (Figura 44), um conjunto de moradias simples, onde vivem gerações de uma família
homônima desde o início do século XX.
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Figura 45 - Vila Bracarense na Rua Sapucaí

Fonte: Jornal da Floresta (2013).

Por outro lado, os imóveis de números 127 e 383 são, respectivamente, um sobrado e o
casarão sede da Rede Ferroviária Federal (RFFSA). De estilo eclético de influência neoclássica,
essas edificações foram erguidas entre 1910 e 1930 e tombadas como patrimônio de Belo
Horizonte. Ambas começaram a ser reformados para desempenhar novas funções a partir de
2016, na esteira das mudanças que aconteceram na Sapucaí e que serão apresentadas mais
adiante. A primeira, para abrigar atividades administrativas do Instituto Cultural Flávio
Gutierrez, da construtora Andrade Gutierrez100 (Figura 45), e a segunda, que permaneceu
fechado por mais de 10 anos antes do início das reformas (Figura 46), para sediar a Casa Cor –
mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo – em 2017 e 2018.101

100

Empresa mineira fundada na década de 1940, com atuação nos ramos de construção, engenharia
telecomunicações, energia, rodovias, saneamento e aeroportos. O Instituto Cultural Flávio Gutierrez (ICFG) é uma
entidade cultural do terceiro setor fundado em 1998. Ele surgiu como uma extensão natural das atividades da
colecionadora Ângela Gutierrez. Seu objetivo é criar e promover espaços que gerem intercâmbio de ideias,
reflexão, formação de novos públicos e ampliação do acesso à memória nacional. Ver https://icfg.org.br/oinstituto/.
101
Realizado anualmente, o evento reúne arquitetos, decoradores e paisagistas. A realização da Casa Cor na
Sapucaí será abordada mais adiante.
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Figura 46 - Casarão que sedia o instituto Cultural Flávio Gutierrez, na Rua Sapucaí,
durante as obras de reforma e restauro

Fonte: Jornal Hoje em Dia (2016).

Figura 47 - Reforma do prédio da Rede Ferroviária Federal na Rua Sapucaí 383

Fonte: Fotografia da autora (2019).

A paisagem construída da Rua Sapucaí contrasta com o fluxo intenso das pistas para
veículos e calçadas durante os dias de semana, principalmente na hora do rush. Veículos
públicos e privados dirigem em alta velocidade e em grande número. Dois pontos de ônibus
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permitem que as pessoas entrem e saiam de 17 linhas de transporte coletivo.102 Nas calçadas,
um número substancial de pedestres vai e vem, principalmente na rota que envolve a escadaria
que liga a estação ferroviária central ao bairro Floresta.
Se a rua pode ser definida como uma via de passagem, a partir de 2012, outros tipos de
atividades e ocupações surgiram com a chegada de novos estabelecimentos comerciais. Nas
noites e fins de semana, bares, restaurantes, boates, centros culturais e cafés começaram a atrair
clientes jovens e adultos. A Rua Sapucaí tornou-se um centro urbano de cultura e
entretenimento da moda.
Nos imóveis hoje ocupados por esses estabelecimentos comerciais, havia negócios
locais e pequenas empresas. O que era uma vidraçaria agora é um bar. Uma boate era um
restaurante modesto, onde eram servidas refeições simples e baratas no estilo “prato feito”.
Copiadora e papelaria se transformaram em um resto-bar. No lugar de uma loja de molduras,
um restaurante requintado de frutos do mar que, após fechado, foi substituído por um bar que
serve chopes artesanais e fish and chips. Um galpão, que funcionava como lava-jato, passou a
sediar um centro cultural e bar e, posteriormente, um restaurante vegano. Uma pequena oficina
de automóveis é hoje um pub e hamburgueria. Uma mansão desocupada, que abrigara uma
escola para crianças com deficiência, foi alugada por um grupo de investidores que a
transformaram em coworking e espaço multifuncional para cursos e eventos, criando a Casa
Sapucaí.103
Muitos dos empresários responsáveis por esses empreendimentos pertencem ao cenário
das artes e da cultura e buscaram criar estabelecimentos inusitados e modernos. Embora essas
instalações sejam diferentes em termos de serviços, bens oferecidos e clientela, existem
semelhanças entre elas, tais como a decoração vintage, eventos que são classificados de
alternativos e menus de comidas e bebidas que tentam fugir do convencional, conforme se verá
mais adiante.
Em seus discursos, os donos de bares e restaurantes atrelam esse novo interesse pela
Rua Sapucaí aos processos de revitalização e de ocupação do Centro de Belo Horizonte, que
aconteceram, sobretudo, a partir da década de 1990 e ao longo da década de 2000. A
administração da cidade foi responsável pela renovação de vários espaços públicos e
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Os ônibus são de linhas que, vindas do Centro, passam pelo Viaduto Santa Tereza e incluem a Sapucaí no
trajeto para os bairros da porção Norte e Nordeste da cidade.
103
Entre 2012 e 2019, quando foram finalizadas as atividades de campo desta pesquisa, acompanhei o início e o
encerramento das atividades de estabelecimentos comerciais da Rua Sapucaí. O Apêndice H apresenta uma linha
do tempo que inclui, além dessas informações, datas de eventos realizados na Sapucaí e outros acontecimentos
relevantes para análise das mudanças na Rua, como mostrarei mais adiante.
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monumentos, bem como pela abertura de espaços culturais. Entre essas ações estão: a reforma
da Praça da Estação, com o resgate do projeto paisagístico original e a criação de uma
esplanada; a restauração de prédios antigos, antes depósitos ou locais de atividades industriais,
para sua utilização como espaços para festas, feiras e convenções; a inauguração do Museu de
Artes e Ofícios e de outros centros culturais; obras viárias, como o tamponamento do ribeirão
Arrudas, com a criação do Boulevard Arrudas (JAYME; TREVISAN, 2012).104
No contexto da expansão da produção e consumo de cultura nas cidades pós-industriais
no século XXI, Clark e Lloyd (2000) apontam que as cidades funcionam como máquinas de
entretenimento, que vão além do aumento quantitativo de restaurantes, lojas e outras ofertas
culturais. Elementos da cidade, como antigos armazéns e instalações industriais, cujas funções
eram instrumentais (valor de uso), tornam-se valorizados por suas qualidades estéticas (valorsigno). Essas estratégias “não tratam os elementos anacrônicos da cidade como um empecilho
para o novo desenvolvimento, mas como recursos potenciais para aumentar o significado
estético dos bens urbanos”,105 de acordo com Clark e Lloyd (2000, p. 11).
As mudanças na Rua Sapucaí também estão relacionadas a movimentos sociais e
culturais que ocorreram no Centro da cidade reivindicando usos mais democráticos e inclusivos
dos espaços públicos e atraindo públicos. Essas ações foram precedidas pelo Duelo de MCs,
um movimento de rap criado por jovens da periferia e realizado esporadicamente no baixio do
Viaduto Santa Tereza. Uma vez iniciado em 2007, o Duelo logo atraiu jovens da classe média
(BERQUÓ, 2015).
Além dos movimentos sociais e culturais, a revitalização do Centro abarcou a
inauguração de equipamentos culturais e estabelecimentos comerciais para lazer noturno. O
primeiro deles foi o bar Nelson Bordello, que funcionou de 2010 a 2014, numa loja do andar
térreo de um edifício. Situado no largo formado pelo encontro entre a Rua Aarão Reis e o baixio
do Viaduto Santa Tereza, o Bordello (como era chamado pelos seus frequentadores) atraía para
a área um público majoritariamente jovem, interessado em música alternativa e em
experimentações artísticas. O bar ultrapassava em muito os limites da loja que ocupava,
contribuindo para a consolidação da calçada a ele lindeira como espaço de encontro.

104

A Praça da Estação e outros 16 equipamentos urbanos integram o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da
Praça da Estação, que foi tombado em 1988 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
(IEPHA/MG). A porção do bairro Floresta que abrange a Rua Sapucaí e seus arredores tornou-se parte da Zona
Cultural Praça da Estação (ou Corredor Cultural Praça da Estação), área de interesse cultural instituída pela
prefeitura de Belo Horizonte em junho de 2014 (BELO HORIZONTE, 2014).
105
“These strategies do not treat anachronistic elements of the city as a drag on new development, but as potential
resources to heighten the aesthetic significance of urban fortunes.” (CLARK; LLOYD, 2000, p. 11, tradução
minha).
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Rapidamente ele tornou-se uma importante referência na cena cultural underground da cidade
(BERQUÓ, 2015). O Bordello foi uma das motivações para que os sócios da Salumeria,
pioneira da renovação do comércio Sapucaí, abrissem o estabelecimento (sócio da Salumeria
Central, entrevista realizada no dia 26 de abril de 2019).
Berquó (2015) realizou o mapeamento dessas manifestações sociais e culturais e dos
estabelecimentos comerciais. Para além do Duelo de MCs e do bar Nelson Bordello, estavam
ativos à época da sua pesquisa: o encontro Domingo Nove e Meia para atividades diversas como
debates e apresentações musicais; a manifestação política Praia da Estação; os bares e
danceterias Espaço Cultural Nelson Bordello e Baixo Centro Cultural, que ocuparam, em
temporalidades distintas, um mesmo imóvel; o cinema, galeria e café Centoequatro; a sede do
grupo de teatro Espanca; o bar Pajubar; os movimentos culturais e políticos BAixo BAhia
Futebol Social (ou BABA), Sarau Vira-lata, Pop Nique, LavAção, Samba da Meia Noite,
Cidade Eletrónika, Rolê Fotográfico, Invasão das Sombrinhas, Carnaval de Rua, Marcha das
Vadias e Parada Gay.106
Juntos, o processo de revitalização promovido pela prefeitura e a ascensão dos
estabelecimentos comerciais e dos movimentos sociais e culturais tiveram um papel nas
mudanças da dinâmica do centro da cidade. Eles ajudaram a renovar o interesse de grupos de
classe média por aqueles espaços, especialmente de pessoas com alto capital cultural formado
por artistas, profissionais com diploma universitário e estudantes universitários. A oferta de
vida noturna e de entretenimento na área central, antes pouco frequentada por esses grupos para
esses fins, tornou-a um contraponto aos espaços de lazer tidos como comuns, considerados
exemplos de consumo de massa ou padronizados e localizados principalmente na região Sul de
Belo Horizonte (JAYME; TREVISAN, 2012; BERQUÓ, 2015).
Além da revitalização e ressignificação do centro, o início da vida noturna na Rua
Sapucaí fortaleceu uma tendência de diversificação da localização da oferta de lazer na cidade.
Antes concentrada na porção Sul, a oferta de bares, restaurantes, boates e outros
estabelecimentos de lazer chegou à região Leste, de ocupação mais antiga e habitada
principalmente por grupos de classe média e média baixa.
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Para informações sobre período de realização, objetivos, participantes e atividades dos movimentos, ver Berquó
(2015).
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4.3 A Rua Sapucaí como reduto de lazer: a trajetória do entretenimento, gentrificação
comercial e diálogos entre renovação do comércio e patrimônio arquitetônico

Ao chegar à Rua Sapucaí por volta das cinco da tarde de uma sexta-feira, fica evidente
que a principal característica da via é o intenso tráfego de ônibus, carros e pedestres, que fazem
dela um espaço de passagem e de transitoriedade. Os sinais do lazer noturno que acontece ali
se explicitam aos sentidos com o fim da tarde, na medida em que os fornecedores de
entretenimento ao longo da rua iniciam suas atividades. As portas abertas de bares e restaurantes
permitem observar o ir e vir de funcionários em suas atividades finais para receber a clientela.
Mesas e cadeiras são dispostas, por vezes, na calçada. Sobre as mesas, talheres, copos,
guardanapos e outros utensílios.
Gradualmente, os ruídos das buzinas e motores dos carros são misturados a sons mais
agradáveis, como breves ensaios de músicos que se preparam para suas apresentações mais
tarde ou pela música ambiente reproduzida por caixas de som. Os clientes começam a chegar
por volta das seis horas e ocupam os espaços interno e externo dos estabelecimentos. Alguns
deles optam por ficar na calçada-balaustrada da rua, apreciando a cidade ao pôr do sol.
Essa vista está entre os motivos para a transformação da Rua Sapucaí. A Salumeria
Central, pioneira entre os novos estabelecimentos, foi inaugurada em 2012 sob a administração
de seis parceiros de negócios. Segundo um deles, o restaurante foi inspirado pelas salumerias
italianas, locais de produção artesanal de embutidos e lácteos (sócio da Salumeria Central,
entrevista realizada no dia 26 de abril de 2019). Produtos como salsichas, massas e queijos
compõem o cardápio, que também conta com vinhos, cervejas artesanais e outros produtos de
delicatéssen.
Do estabelecimento, vê-se parte do Centro de Belo Horizonte e o icônico Viaduto Santa
Tereza, que foi charmoso o suficiente para influenciar a seleção desse local, de acordo com um
dos seus sócios (entrevista realizada no dia 26 de abril de 2019). Um ano após criar a Salumeria,
os mesmos parceiros abriram um segundo estabelecimento, ao lado do primeiro: Pecatore, um
restaurante de frutos do mar.
Cerca de dois anos após a inauguração da Salumeria e do Pecatore, a Benfeitoria (ou
Benfs) foi o terceiro agente das mudanças na Sapucaí. Idealizada por três parceiros que atuam
como artistas e profissionais de marketing, ela foi definida como um "coletivo de arte e cultura":
um espaço aberto para promover e realizar oficinas, feiras, exposições, exibições de filmes e
shows (idealizadora da Benfeitoria, entrevista realizada no dia 23 de maio de 2018).
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A Benfeitoria foi criada em um galpão de aproximadamente 100m2 por meio de
financiamento coletivo e funcionou entre novembro de 2014 e agosto de 2018. Além das
atividades e eventos culturais, ela abrigou um bar e funcionava nas noites de quarta a sexta e
nas tardes e noites de sábado. Nessas ocasiões, ela se expandia para além do galpão que a
abrigava: o parklet instalado na calçada-balaustrada e seus arredores concentravam, muitas
vezes, mais pessoas que o interior do estabelecimento.
Ao falar sobre as motivações para a localização de Benfeitoria, uma de suas fundadoras
expressa admiração pela Sapucaí, suas características e paisagem:
A Rua Sapucaí é este intermediário no centro da cidade. Há muitos prédios por aqui,
mas também há uma sensação de espaço livre e aberto, porque os edifícios estão
distantes. É diferente de quando você olha em volta e tudo o que você vê são vários
prédios, um ao lado do outro, initerruptamente. Então aqui [na Rua Sapucaí] eu posso
sentir a cidade movimentada, mas simultaneamente sinto que tenho espaço suficiente
para ver o céu, para ver a cidade... Então aqui na Rua eu não sou assolada pelo
concreto 100% do tempo, como acontece em certas áreas da cidade.' (Idealizadora da
Benfeitoria, entrevista realizada no dia 23 de maio de 2018).

Após a criação da Benfeitoria, foram abertos os restaurantes Dorsé e Gruê, entre o final
de 2015 e de 2016, período em que também foram inauguradas a loja Xspray Grafitti, o Café
Américo e a loja colaborativa Taba Colab. No caso do Dorsé, restro-bar inspirado na capital
francesa, a motivação para a escolha da Sapucaí pelos proprietários foi baseada na vista e em
outros motivos, conforme o trecho que se segue:

Nós [ele e seu parceiro de negócios] escolhemos o local para o restaurante por causa
da vista que você tem daqui para o Centro. Nós gostamos muito disso quando
chegamos aqui. Estávamos procurando um lugar na zona sul da cidade, mas quando
o descobrimos aqui gostamos muito da rua. A rua era comercial e movimentada
apenas durante o horário comercial, ou seja, durante o dia. Havia menos movimento
à noite e nos fins de semana, mas ainda assim resolvemos enfrentar o desafio de trazer
a clientela para cá. Deu certo! (Parceiro de negócios do Dorsé, entrevista realizada em
22 de maio de 2018)

Vizinho da Salumeria, o Botequim Sapucaí é um restaurante que começou suas
atividades em 2017, quando também foram inaugurados a hamburgueria Burgers Club, o Mero
Café e o bar e boate Mi Corazón. O Botequim pertence a dois arquitetos já experientes no ramo
de bares e restaurantes. Em sua entrevista, eles explicaram por que escolheram a rua para abrir
um negócio:

Nós conhecíamos a tendência de renovação do Centro de Belo Horizonte, seu
processo de valorização e assim por diante. Depois, quando passamos pela Rua
Sapucaí, pensamos: “Oh, que coisa! A rua é maravilhosa”. E sempre tivemos o sonho
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de deixar o Coração Eucarístico [bairro onde a dupla geria um restaurante e onde se
localiza a PUC Minas], abrindo um espaço maior que nos permitiu desenvolver pratos
diferentes e trabalhar com cervejas especiais e artesanais. Queríamos ampliar nossa
empresa. Funcionou aqui! (Parceiros de negócios de Botequim Sapucaí, entrevista
realizada no dia18 de maio de 2018.)

As conversas com clientes dos bares e restaurantes reforçam a visão da Sapucaí como
uma nova opção de lazer para os estratos médios em Belo Horizonte, uma possibilidade de
entretenimento além daqueles tradicionalmente localizados na parte sul da cidade. Entre os
clientes habituais, há um reconhecimento da Rua como moderna e pitoresca. Ademais, uma
forte admiração por suas características, com notável atenção ao seu papel como ponto de
observação de onde é possível “apreciar o pôr do sol e o horizonte da cidade”, conforme um
entrevistado que às vezes vai aos bares da Rua depois do trabalho para encontrar amigos e tomar
cerveja.
De acordo com os dados coletados por meio da observação participante, os clientes
regulares compartilham algumas características gerais. Aqueles que se dispuseram a conversar,
eram jovens adultos altamente educados, com graduação em andamento ou concluída e/ou
títulos de pós-graduação. A maioria deles reside em bairros localizados na região Sul de Belo
Horizonte, habitados principalmente por famílias de classes média e alta (ANDRADE et al.,
2015), seguidos por uma parcela menor de pessoas que moram na Floresta, em Santa Tereza e
em outros bairros da região Leste.
Os clientes regulares descrevem sua satisfação de “fazer parte da vocação para diversão
e lazer da Sapucaí”, segundo apontou um cliente do Botequim Sapucaí, que o frequenta às
quintas-feiras para ouvir chorinho. Uma consumidora da Salumeria comentou, fazendo uma
retrospectiva no tempo, que “a Sapucaí era um perigo! Eu só passava por aqui de carro ou de
ônibus. Era tudo tão escuro e vazio. Hoje em dia está tão diferente. E isso é muito bom para a
cidade, quanto às opções de diversão”.
Ir à Rua tem um significado cultural e de estilo de vida para os sujeitos que a frequentam,
principalmente para os jovens que buscam formas menos padronizadas de lazer. A renovação
da Sapucaí resultou das intervenções que mudaram o aspecto de abandono de algumas das
propriedades antigas da via e o perfil do comércio, antes pequeno e local, conforme descrito na
subseção anterior.107 Essas mudanças, concentradas em uma única via urbana, permitiram sua
descoberta por grupos da classe média que buscam lugares mais autênticos para o consumo de
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Esse fenômeno observado na Rua Sapucaí também é percebido com a abertura de outros estabelecimentos
comerciais com propostas similares em bairros da zona Leste da cidade, como Horto, Santa Tereza e Sagrada
Família, ainda que, nesses bairros, os estabelecimentos não estejam concentrados em uma única via urbana.
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lazer. As categorias cult, alternativa, hipster e descolado foram utilizadas pelos frequentadores
para definir as atividades de lazer e diversão na Sapucaí, comparando-as ou não ao
entretenimento em outras partes da cidade, classificadas como tradicionais e convencionais.
Apesar da predominância de grupos de classe média entre os clientes dos
estabelecimentos comerciais da Sapucaí, a observação participante revelou que essa clientela
não é homogênea, assim como variam as propostas dos bares e restaurantes. Na Benfeitoria e
no Mi Corazón, por exemplo, pessoas mais jovens, principalmente estudantes universitários e
recém-formados, são atraídos por programações que incluem apresentações musicais e de DJs
e menus que oferecem, além das de bebidas alcoólicas, presentes em todos os bares, lanches e
petiscos, em detrimento de refeições mais elaboradas.
Bares e restaurantes, como Dorsé, Salumeria e Botequim Sapucaí, têm clientes de
diferentes faixas etárias, mas principalmente adultos e moradores de bairros da região CentroSul da cidade.108 A decoração desses bares foi cuidadosamente planejada quanto aos detalhes
da iluminação, dos móveis e dos ornamentos. A apresentação dos pratos tende a ser mais
elaborada. Os menus incluem cervejas artesanais de pequenas cervejarias, vinhos e opções de
refeições mais sofisticadas.
A Benfeitoria, diferentemente dos outros estabelecimentos, desempenhou um papel de
centro cultural. Nos programas semanais, havia apresentações musicais, exibição de filmes,
palestras, mesas redondas, exposições, pequenas feiras de produtores locais, eventos para
lançamento de livros e assim por diante. A versatilidade do galpão que sediou a Benfs condiz
com essa variedade de atividades. Nas noites de quarta-feira, era o dia de cinema, com fileiras
de assentos dispostos em frente à tela de projeção do filme. Às sextas e sábados, os móveis
colocados em um pequeno mezanino ou arrastados para os cantos criavam uma pista de dança
com um palco em uma das extremidades do espaço.
Segundo uma das fundadoras, uma definição da Benfeitoria a associava estritamente ao
bar e às apresentações musicais, o que se trata de um equívoco. Os principais objetivos, ao criar
o espaço, eram permitir a disseminação e expressão de manifestações culturais e artísticas e
promover discussões e debates sobre diversos e contraditórios temas como o direito à cidade,
espaços públicos e seus usos e conflitos. O bar para comercialização de cervejas, bebidas e
lanches foi criado como uma estratégia para apoiar a Benfeitoria financeiramente, mas acabou
108

Clientes com quem conversei durante a observação participante mencionaram os bairros onde moram ao
dizerem que a Sapucaí representa uma novidade de lazer quando comparada aos bares e restaurantes das
proximidades de seus locais de residência. Reforçando esses dados, os proprietários dos estabelecimentos, em suas
representações sobre a clientela, afirmaram que os frequentadores de seus negócios são majoritariamente pessoas
que residem na região Centro-Sul.
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ganhando destaque quando os eventos de lazer às quintas, sextas e sábados começaram a atrair
muitas pessoas (idealizadora da Benfeitoria, entrevista realizada em 23 de maio de 2018).
Apesar disso, os objetivos de Benfeitoria como espaço cultural que almejava e nutria o
ativismo jovem eram conciliados com seu papel como local de lazer e vida noturna. Para um
funcionário, freelancer no bar e turismólogo, o perfil dos consumidores dependia do tipo de
programação. Segundo ele,

[...] as noites de quinta-feira e sexta-feira são mais confusas. Se houver uma festa, um
show ou um evento de carnaval, por exemplo, há pessoas flertando e bebendo muito.
Se não, um público mais específico chega. Pessoas mais politizadas e conectadas com
as questões da cidade, eu diria. Também temos alguns clientes fiéis que moram no
bairro, mas, no geral, acho que há muita gente da região Sul de Belo Horizonte, muitos
gays e lésbicas e muitas pessoas interessadas na Benfeitoria como um projeto, um
lugar para compartilhar conhecimentos e experiências. (Funcionário da Benfeitoria,
comunicação pessoal, 17 de novembro de 2016.)

As opiniões dos frequentadores reforçam a visão da Benfs como um lugar para pessoas
não convencionais. Em seus discursos, a Benfeitoria é caracterizada como um “ambiente
amigável, onde a pluralidade da sociedade é bem-vinda” e como uma maneira de “ocupar os
espaços públicos da cidade e discutir suas questões”.
Juntas, as especificidades e generalidades descritas aqui permitem interpretar o processo
de transformação da Rua Sapucaí em polo de entretenimento a partir do conceito de
gentrificação comercial. Ligado a mudanças nos setores de turismo, lazer e comércio de bens e
serviços, esse fenômeno foi reconhecido na literatura da década de 1980, quando os analistas
desenvolveram um conceito mais amplo de gentrificação, inicialmente ligada apenas à moradia
(LEES et al., 2008). Nesse sentido, a gentrificação residencial pode estar intimamente ligada à
reconstrução de frentes de água para funções recreativas, à diminuição das instalações
industriais no centro da cidade, à ascensão de complexos hoteleiros e centros de convenções, à
criação de escritórios, bem como ao surgimento de lojas, bares, cafés e restaurantes (SMITH;
WILLIAMS, 1986).
A gentrificação comercial induz aos mesmos tipos de prática que a gentrificação
residencial, que provoca a expulsão da população tradicional e sua substituição por grupos de
renda mais alta. No entanto a gentrificação comercial não envolve, pelo menos com a mesma
intensidade, a população que reside em uma região específica, mas sim clientes de
estabelecimentos comerciais e os tipos de atividades econômicas realizadas no estoque
imobiliário local. Quando submetidos a esse tipo de gentrificação, os pequenos negócios locais
tendem a diminuir e os novos estabelecimentos são destinados a uma clientela que possui capital

193

econômico e cultural para se apropriar dos novos espaços, bens e serviços oferecidos ali
(CERQUEIRA, 2014; DIAS, 2011; CONTRERAS GATICA, 2011; KEATINGE; MARTIN,
2016; LEES et al., 2016).
Na Rua Sapucaí, as antigas empresas locais, antes frequentadas por residentes e por
pessoas que trabalham na região, foram substituídas por provedores de entretenimento mais
sofisticados, focados em uma parcela das camadas sociais médias com maior capital econômico
e cultural. A presença desses novos agentes ocorre mais intensamente em algumas horas ou
períodos do dia. No caso apresentado, à noite e durante eventos de finais de semana que são
esporadicamente realizados na via, conforme mostra a Figura 47.

Figura 48 - Festa Junina na Rua Sapucaí

Fonte: Fotografia da autora (2018).

A gentrificação comercial pode ser uma extensão da gentrificação residencial e/ou
turística. No primeiro caso, os novos moradores demandam serviços e comércio mais
sofisticados, o que inviabiliza que lojas e estabelecimentos antigos e acessíveis continuem suas
atividades quando aumentam os preços dos aluguéis. Assim, a gentrificação comercial,
juntamente com a residencial, contribui para impedir a permanência de residentes antigos de
estratos sociais mais baixos nos espaços gentrificados (CONTREGAS GATICA, 2011; LEES
et al., 2016; ZUKIN, 1989).
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Na gentrificação turística, além dos serviços turísticos, há um aumento no número de
lojas, bares e restaurantes. Mais recentemente, há também uma maior oferta de aluguel
temporário de moradias, por meio de plataformas como o AirBnb (COCOLA-GANT, 2015;
2016; NIEUWLAND; VAN MELIK, 2018), o que causa a diminuição do estoque de imóveis
para os moradores e um consequente aumento nos preços dos aluguéis. A população residente
é impactada pelo aumento do custo de vida, resultante do comércio e dos serviços mais
sofisticados, bem como da menor oferta de moradias e de mudanças no modo de vida dos
residentes, causados pelo uso turístico das habitações e do bairro (BAPTISTA et al., 2018).
Também há outros casos nos quais a gentrificação comercial tem como principal motivo a
chegada de negócios com pouco efeito sobre a dinâmica residencial porque atividades
comerciais como bares e restaurantes, principalmente se em excesso, podem entrar em conflito
com as demandas residenciais dos moradores da classe média (BAPTISTA et al., 2018;
COCOLA-GANT, 2016).
O caso da Sapucaí está nessa última categoria, na qual a gentrificação comercial não
influencia as dinâmicas residenciais e se diferencia da gentrificação turística, já que Belo
Horizonte não é uma cidade que atrai muitos turistas. No entanto a cidade é conhecida por sua
intensa vida boêmia (TICLE, 2016). As estatísticas locais indicam que ela é considerada a
"capital dos bares", com uma média de 28 bares ou pubs por km2 (O TEMPO, 2017).
Diferentemente dos processos de gentrificação apoiados por um comércio muito sofisticado,
voltado para consumidores de alto padrão econômico, o processo da Rua Sapucaí tem sido mais
fluido e orgânico, isto é, ele se diferencia dos grandes projetos de revitalização urbana que são
planejados e executados por iniciativas públicas e privadas nas cidades globais (SMITH, 2006).
Os donos das ofertas de vida noturna e cultural da Sapucaí são pequenos e médios empresários.
Alguns deles têm ocupações nos setores de artes e cultura, como os proprietários da Salumeria,
da Benfeitoria, do Mi Corazón e do Botequim Sapucaí, conforme os dados coletados nas
entrevistas. A Benfeitoria, por exemplo, foi criada por meios de recursos obtidos via
financiamento coletivo (ou crowdfunding).
O caso aqui estudado difere de outros, em outras cidades brasileiras 109 onde foram
criados e executados projetos urbanos voltados para o consumo cultural, promovidos
principalmente pelo governo em parceria com grandes empresas e incorporadoras, com
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Exemplos de casos são o Recife Antigo (LEITE, 2007), o Pelourinho, em Salvador (PINHO, 1996), a região
da Luz, no centro de São Paulo (SKLAIR; FRÚGOLI JR., 2009) e o centro histórico do Rio de Janeiro (PIO, 2001;
VIEIRA, 2006).
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orçamentos e planos ambiciosos para atração de investidores, consumidores e turistas para essas
localidades (BETANCUR, 2014; JANOSCHKA et al., 2014; LEITE, 2007).
Embora as mudanças na Sapucaí estejam relacionadas à revitalização do centro de Belo
Horizonte, a Rua se localiza em um bairro fronteiriço, e seu processo de transformação foi
iniciado por pequenos e médios investidores, sem a presença do Estado como indutor. Parte dos
empresários dos bares e restaurantes pioneiros integram grupos com tradição nas áreas
gastronômica e cultural da cidade, como é o caso de sócios da Salumeria e do Dorsé, mas não
são investidores de grandes corporações. Alguns deles abriram seus negócios por motivos
culturais e/ou políticos, escolhendo a Rua Sapucaí por suas características.
A transformação da Rua Sapucaí dialoga com a onda de processos de revitalização que
mudaram simbolicamente os centros urbanos e que usam a proteção do patrimônio e a cultura
como seus principais instrumentos (HIERNAUX; GONZÁLEZ, 2014). No entanto a
transformação da Rua Sapucaí em um polo moderno de vida noturna e entretenimento não se
baseia na utilização do patrimônio arquitetônico monumental de centros históricos como
recursos. Os imóveis nos quais os provedores de entretenimento estão instalados na Rua
Sapucaí são modestos e não monumentais. Antes das mudanças na Rua, neles funcionavam
pequenos negócios locais.
Ainda assim, o patrimônio arquitetônico e as mudanças na Sapucaí estão interrelacionados. Os usuários do lazer na Rua usufruem do ambiente do centro histórico – que foi
revitalizado e influenciou indiretamente a mudança do valor simbólico da rua – na medida em
que a Sapucaí funciona como um mirante de onde se pode ver o patrimônio arquitetônico e
cultural da cidade, conforme descrito anteriormente. Ao longo da extensão da Sapucaí, também
é possível encontrar patrimônio arquitetônico. De fato, quatro dos edifícios da Rua são
tombados pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Belo Horizonte (CDPCM-BH),
ainda que nenhum deles seja ocupado por bares e restaurantes. Por outro lado, desde que a
transformação da Rua Sapucaí começou, em 2012, três dos quatro edifícios tombados tiveram
suas reformas iniciadas e dois deles desempenharam funções ligadas ao lazer e à cultura.
Nesse sentido, a transformação da Rua Sapucaí não abrange os dois tipos de paisagens
de poder pós-modernas apontadas por Zukin (2000), isto é, não são ordens espaciais impostas
ao meio ambiente, construídas e ordenadas por instituições sociais. A renovação da Rua não
enseja uma apreciação monumental e histórica do patrimônio, tampouco se trata de construções
espetaculares e totalmente novas nas grandes cidades, como arranha-céus, shoppings ou
edifícios assinados por arquitetos modernos e conhecidos.
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Mais uma vez, a Rua se localiza em um espaço intermediário, entre a política oficial que
torna o Centro mais atraente e os movimentos populares que politizam seus usos. Isso se reflete
nos novos estabelecimentos comerciais da rua e em seus designs de interiores. Carregada de
elementos da cultura contemporânea, como grafitti, exibição de vídeos, móveis antigos e
materiais reciclados, essa estética do lazer na Sapucaí será abordada a seguir.

4.4 A estética do novo reduto de lazer: design interior e apresentação de produtos como
elementos simbólicos para a distinção e como expressão da cultura de consumo
O lazer e a diversão da Sapucaí acontece em bares e restaurantes instalados em edifícios
modestos, com decorações interiores que tendem a ser discretas e despojadas. Não obstante,
esses designs interiores e a apresentação dos produtos comercializados revelam traços artísticos
e repletos de elementos que dialogam com preferências e posições dos estilos de vida dos seus
consumidores.
Um dos parceiros da Salumeria Central, cuja principal ocupação é a produção
audiovisual, foi o responsável pela decoração do estabelecimento (Figuras 48 e 49). A luz baixa,
com tons amarelos, azuis e avermelhados, é acompanhada por luminárias ao longo das paredes
e alguns quadros. Gradis colocados na entrada criam um ambiente intimista, separando a
calçada do espaço interno do restaurante. As mesas e cadeiras de madeira, ao longo dos dois
salões de pé direito alto, não chamam tanta atenção quanto os vários monitores espalhados no
ambiente. Eles exibem em suas telas, em modo contínuo, vídeos produzidos por um dos sócios.
Um balcão, na extremidade de um dos salões, remete ao ambiente de pequenas mercearias
antigas. Na estufa, estão dispostos queijos, embutidos, carnes e antepastos. Apoiada nela, um
grande rolo de papel Kraft rosa. No teto, suportes de metal com ganchos, onde ficam
dependurados salames, carnes defumadas e afins.
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Figura 49 - Interior da Salumeria

Fonte: Salumeria Central (s.d.).

Figura 50 - Balcão da Salumeria Central

Fonte: Salumeria Central (s.d.).

Vizinho da Salumeria, o Botequim Sapucaí pertence a dois arquitetos, responsáveis pelo
projeto do bar. Na mesma esteira da Salumeria, a decoração integra elementos artísticos e
despojados. Mesas e cadeiras de madeira e ferro ao longo do salão, vasos com samambaias
dependurados por ganchos numa estrutura metálica e, ao longo das paredes, quadros que
mostram releituras gráficas de prédios simbólicos de Belo Horizonte, como a Igreja São José,
a Serraria Souza Pinto e a Estação Ferroviária Central. O piso de ladrilhos hidráulicos verdes e
pequenos cobre todo o salão do estabelecimento, que termina com uma parede parcialmente
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revestida de vidro. Dali, o cliente vê parte da cozinha industrial do Botequim, sendo possível
espreitar o preparo dos pratos do seu cardápio.
Já na antiga Benfeitoria, substituída pelo restaurante vegano Sabático no final de 2018,
o galpão-sede mistura móveis usados de estilos variados, plantas em latões coloridos e outros
objetos, como tonéis com função de mesa e ripas de madeira transformadas em prateleiras. As
paredes descascadas do interior do estabelecimento dividem espaço com luminárias produzidas
por um dos seus idealizadores, um artista plástico. Na fachada exterior, por sua vez, o grafitti e
as pichações, como mostrado nas Figuras 50, 51 e 52.

Figura 51 - Fachada externa da Benfeitoria

Fonte: Fotografia da autora (2017).
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Figura 52 - Interior da Benfeitoria

Fonte: Fotografia da autora (2017).

Figura 53 - Paredes e Mero Café no interior da Benfeitoria

Fonte: Fotografia da autora (2017).

Inaugurados mais recentemente, em novembro de 2018 e fevereiro de 2019,
respectivamente, o Trip Food e a Pizzaria Panorama abriram quando a Sapucaí já alcançara
maior visibilidade como reduto de diversão noturna em Belo Horizonte. As motivações dos
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proprietários repetem as narrativas destacadas anteriormente e acrescentam o fato de a Rua ter
se consolidado como destino de lazer em bares e restaurantes (entrevistas realizadas em 20 de
março de 2019 e 14 de março de 2019). No caso da Pizzaria, os proprietários são os mesmos
arquitetos do Botequim Sapucaí. Um deles, que leva no antebraço tatuagem que reproduz os
arcos do Viaduto Santa Tereza, contou que “a ideia de abrir a pizzaria era antiga, mas não
aconteceu antes devido a dificuldades para alugar o imóvel” (proprietário do Botequim Sapucaí
e da Pizzaria Panorama, comunicação pessoal em 14 de março de 2019).
A Panorama ocupa um apartamento que foi reformado para receber o empreendimento
e que se localiza no segundo andar do edifício que também sedia, no andar térreo, a Salumeria
Central. Foram mantidos vários dos elementos decorativos originais do imóvel da Pizzaria,
como o piso de tacos de madeira no salão principal, os gradis nas janelas e varanda, o assoalho
e as paredes de ladrilho nos banheiros, suas cubas e vasos sanitários. Outros foram a estes
acrescentados: desenhos nas paredes, a antiga máquina registradora sobre o balcão do bar e um
binóculo instalado na varanda, à disposição dos clientes afeitos a apreciar a visão panorâmica
do estabelecimento (Figuras 53 e 54).

Figura 54 - Balcão do bar na Pizzaria Panorama

Fonte: Fotografia da autora (2017).
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Figura 55 - Salão principal da Pizzaria Panorama

Fonte: Pizzaria Panorama (s.d.).

O Trip Food foi idealizado por dois sócios que, após uma viagem de mochilão para a
Europa, decidiram abrir um negócio que oferecesse comidas inspiradas na culinária de outros
países (gerente do Trip Food, entrevista realizada em 20 de março de 2019). O espaço inclui
uma casa que abriga a cozinha, além de áreas coberta e aberta onde mesas e cadeiras não
padronizadas dividem espaço com palco para apresentações musicais, objetos decorativos e um
container onde são vendidos chopes artesanais. Nas paredes, desenhos que fazem menção à
temática do bar: viagens (Figura 55).

Figura 56 - Área aberta do Trip Food Comida Mochileira

Fonte: Fotografia da autora (2017).
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Na Casa Sapucaí, espaço de coworking que também funciona para realização de eventos
culturais, oficinas e festas, as artes visuais decoram corredores e salas, como mostra a Figura
56.

Figura 57 - Corredor da Casa Sapucaí

Fonte: Fotografia da autora (2019).

Dorsé, Botequim Sapucaí, Panorama, Trip Food, Salumeria Central e Casa Sapucaí
compõem, em conjunto, a cena do lazer e entretenimento da Sapucaí. Apesar de diferentes, eles
compartilham de alguns atributos quanto à estética de ambientes e decorações e aos serviços
ofertados, que permitem análises de duas ordens: a partir da noção de mania de memória e em
diálogo com teorizações sobre consumo cultural e gosto.
A apresentação dos pratos servidos nesses estabelecimentos, por exemplo, dispensa o
requinte que caracteriza restaurantes e bares caros, sem deixar de ser cuidada. Louças utilizadas
incluem pratos e tigelas esmaltadas, em que são servidos petiscos. Potes de vidro, antes
recipientes para alimentos como condimentos e molhos, são reutilizados como copos para
coquetéis.
As fachadas e os interiores dos estabelecimentos incluem paredes pintadas de branco ou
coloridas e superfícies onde a tinta encontra-se propositalmente descascada. Em alguns deles,
painéis de grafitti e desenho. Cadeiras, mesas e outras mobílias não padronizadas são comuns.
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Muitas das peças, segundo relatam os proprietários dos estabelecimentos, são de segunda mão
e foram adquiridas em antiquários e brechós ou reaproveitadas, depois de descartadas por seus
antigos donos. Também são encontrados entre os ornamentos objetos cuja função não
corresponde ao contexto em que se encontram ou mesmo itens em desuso na
contemporaneidade. Exemplos disso são uma banheira vitoriana utilizada como canteiro para
plantas no Trip Food, um filtro de cerâmica na antiga Benfeitoria e uma caixa registradora
antiga no balcão do bar da pizzaria Panorama.
A valorização do passado e da memória é, segundo Huyssen (2000), uma tendência da
época contemporânea. A mania de memória é uma característica da transição do século XIX
para o século XX. As práticas de memória – como a musealização, patrimonialização e
valorização de estilos retrô e vintage, explícita na estética dos bares e restaurantes da Sapucaí
– atuam para construir uma proteção contra a obsolescência e o desaparecimento e ajudam a
combater a profunda ansiedade de que sofre a sociedade com a velocidade de mudança e o
contínuo encolhimento dos horizontes de tempo e de espaço (HUYSSEN, 2000).
As estéticas do ambiente dos estabelecimentos e dos produtos que ofertam revelam, à
primeira vista, simplicidade e desprendimento. Eles foram planejados para criar, em conjunto,
uma cena cool – no sentido de descolada ou alternativa – e artística. Ela dialoga com uma
estética traduzida pelo termo gritty que, no inglês, remete a ambientes não refinados, sem falsas
distorções, estilizações ou idealizações. O gritty é, ainda, frequentemente usado para descrever
um conteúdo criativo que é realista e bruto, isto é, em seu estado natural (LLOYD, 2006). Essa
estética é facilmente percebida pelos clientes de classes médias com capital cultural e por eles
glamourizada.
A oferta de lazer da Sapucaí se diferencia da cultura de massas e seus produtos
padronizados e homogeneizados, que têm expressão máxima nas lojas de grandes redes. O
entretenimento na Rua também não dialoga com códigos culturais eruditos ou de elite, pautados
pela sofisticação e pelo requinte e acessados, sobretudo, pelas parcelas mais abastadas e restritas
da sociedade (BOURDIEU, 1983).
Na Sapucaí, onde consumidores pertencem a grupos socioeconômicos médios e altos, o
lazer é reconhecido por eles como alternativo. Ir à Sapucaí tem um significado cultural e de
estilo de vida para os grupos de classe média, principalmente jovens que buscam formas menos
tradicionais de entretenimento e vida noturna. Apesar de residirem na região Centro-Sul, eles
diferenciam a Sapucaí dos bares próximos de seus locais de moradia, seja por uma maior
padronização desses últimos, seja porque os seus símbolos de distinção social são mais visíveis.
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Na Sapucaí, a distinção não se dá via ostentação ou apegada ao valor financeiro dos produtos e
serviços. Na Rua prepondera uma distinção via consumo cultural de determinados elementos e
daquilo que eles comunicam no universo simbólico.
Os significados dos objetos e das práticas vão além de sua utilidade prática – valor de
uso – pois lhes é conferido um valo-signo. O consumo dos produtos na Rua inclui suas
embalagens e outras dimensões estéticas na medida em que elas representam, em conjunto, a
identificação com um estilo de vida (RODRIGUES, 1996). O consumo de bens e práticas
engloba concordância com moralidades e/ou ideologias de ordens diversas às quais marcas e
produtos são associados. Em consonância com essa estilização da vida, a cultura – aqui no
sentido mais imediato das formas, objetos e manifestações artísticas – torna-se
progressivamente objeto de consumo mais abrangente, social e culturalmente, e mais presente
na rotina das pessoas que estilizam suas vidas nas grandes cidades (FEATHERSTONE, 1995;
BAUDRILLARD, 1981).
O café servido no Mero Café da Rua Sapucaí explicita a junção de valores de uso e de
signo aos produtos do cotidiano, como mostra a Figura 57.

Figura 58 - Copo do Mero Café

Fonte: Fotografia da autora (2019).
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Estampadas no copo, a luminária e a balaustrada da Rua Sapucaí comunicam aos
consumidores do produto (o café) a valorização simbólica daquela parte da cidade e de seus
traços estéticos. A Rua Sapucaí, seu parapeito e a vista que ela proporciona da skyline de prédios
do Centro, da Praça da Estação e do Viaduto Santa Tereza também viraram estampa para blusas,
bolsas, marca-páginas, cadernos e outros objetos criados por uma marca belo-horizontina.
Nesse sentido, os atos de vestir, ler, escrever e tomar café excedem seu caráter corriqueiro e
adquirem nova dimensão, ligada ao consumo cultural de um espaço da cidade, de seus
contornos físicos e do que ele simboliza no contexto da renovação comercial de uma via urbana
antes não apropriada por esse grupo de novos consumidores.
Lloyd (2006) argumenta que, progressivamente, os produtos e serviços da cultura
alternativa (ou o hip) vão se tornando comodidades do urbano, exportáveis pelos circuitos dos
meios de comunicação de massa e das indústrias da moda. Situadas numa escala global de
leitura dos fenômenos e das transformações urbanas na contemporaneidade, a estética do lazer
na Rua Sapucaí não é idiossincrática e revela tendências de consumo cultural que se repetem
em vários lugares, com progressiva estetização da economia (FEATHERSTONE, 1995;
JAMESON, 1991).

4.5 Aumento de visibilidade e a efemeridade da gentrificação comercial na Rua Sapucaí
Se os atributos de localização da Sapucaí foram motivação para criação da Salumeria,
do Dorsé, da Benfeitoria e dos outros fornecedores de entretenimento pioneiros, o lazer na Rua
foi além das atividades desses estabelecimentos e de seus consumidores a partir de meados de
2017. A Rua ganhou mais visibilidade ao ser palco de grandes eventos, apresentados a seguir,
e atraiu novos investidores privados e públicos, atentos ao crescimento do lazer naquela parte
da cidade. Ademais, o aumento de público e o surgimento de novos usos e usuários interferiram
nos rumos da renovação via gentrificação comercial.
O Circuito de Arte Urbana (CURA)110 transformou a Sapucaí em mirante para
observação de obras de grafitti, pintadas em fachadas cegas de prédios localizados no Centro
de Belo Horizonte. Ele aconteceu em duas edições – entre agosto e julho de 2017 e em
novembro de 2018 – e foi patrocinado por empresas privadas em parceria com a Prefeitura de
Belo Horizonte. Embora os murais pintados durante o festival não estejam na Sapucaí, mas no
Centro, a maior parte deles pode ser vista da Rua. Daí a seleção de certos edifícios para as
110

Ver https://cura.art.
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intervenções artísticas, dado o objetivo do festival de transformar a Sapucaí em mirante de arte
urbana. Em agosto de 2017, enquanto acontecia a pintura dos edifícios da primeira edição do
CURA, foram instaladas estruturas na Rua Sapucaí para apreciação das obras de arte, como
mostra a Figura 58.
Em ambas as edições do CURA, a estrutura de mirante instalada na Sapucaí foi ocupada
por jovens, principalmente estudantes. Eles chegavam no fim da tarde, durante os dias de
semana, e a partir de meio-dia dos sábados e domingos para acompanhar a execução dos
grafittis enquanto conversavam e bebiam. O evento foi noticiado pela mídia, tornando-se objeto
de matérias em revistas e jornais de ampla circulação, bem como em sites sobre arte e eventos
e em blogs.111

Figura 59 - Cadeiras na Rua Sapucaí durante primeira edição do CURA

Fonte: Fotografia da autora (2017).

A Casa Cor é uma exposição de arquitetura e design que acontece em 26 cidades, 20
delas no Brasil e 6 na América Latina e na América do Norte.112 Promovida pela Editora Abril,
111

A título de exemplo, posso citar a matéria do jornal Hoje em Dia (BUZATTI, 2017), que noticiou a realização
da primeira edição do CURA (https://www.hojeemdia.com.br/almanaque/festival-cura-realiza-pintura-de-quatroempenas-e-discute-a-arte-urbana-em-bh-1.545490/mirante-da-rua-sapuca%C3%AD-1.545493).
Na
mesma
esteira,
o
site
Feira
Cultural
(CRUZ,
2018)
publicou
matéria
sobre
o
festival
(https://www.feiracultural.art.br/2018/11/27/festival-cura-transforma-rua-sapucai-no-primeiro-mirante-de-arteurbana-do-mundo/). A reportagem do Estado de Minas (RONAN, 2018) trata da instalação de lunetas na Rua
Sapucaí para observação dos painéis do CURA quando realizada a sua segunda edição
(https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2018/12/10/interna_gerais,1011886/lunetas-instaladas-na-ruasapucai-revelam-aos-visitantes-uma-nova-bh.shtml).
112
Sua 30ª edição aconteceu em 2016 na capital paulista, com 20 franquias nacionais (Alagoas, Bahia, Brasília,
Campinas, Ceará, Espírito Santo, Franca, Goiás, Interior de São Paulo, Litoral de São Paulo, Mato Grosso, Mato
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a mostra foi realizada em duas edições, entre agosto e setembro de 2017 e de 2018, no edifício
da Rede Ferroviária Federal (RFFSA). O edifício é tombado como patrimônio pelo Instituto
Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e foi reformado e restaurado
para receber o evento.
Assim como o CURA, a realização da Casa Cor foi divulgada por meios de comunicação
impressos e online, em sites, revistas e jornais. A reportagem do jornal O Tempo (ABRITTA,
2017), por exemplo, anunciou a realização da mostra na Sapucaí, denominada polo cultural e
gastronômico de Belo Horizonte. O trecho da matéria reproduzido a seguir ilustra o status de
reduto de cultura e lazer que, aos poucos, a Rua consolidou:

Há alguns anos, iniciou-se em Belo Horizonte um movimento espontâneo de
reocupação e ressignificação da região central da cidade. Seja por meio da cultura, da
arte ou da gastronomia, o fato é que aos poucos o belo-horizontino voltou a frequentar
a área onde teve início a história da capital. Muitos espaços e eventos contribuíram
para isso: Museu de Artes e Ofícios, Duelo de MC’s, Baixo Centro Cultural, Praia da
Estação, Espaço 104, Serraria Souza Pinto, Centro de Referência da Juventude, Teatro
Espanca!, Benfeitoria e os demais estabelecimentos que preenchem a rua Sapucaí, no
bairro Floresta, são alguns exemplos. E é exatamente essa rua – onde a
gastronomia, a história e a arte pulsam – que sediará a edição 2017 da maior mostra
de decoração do Estado, a CasaCor Minas Gerais (ABRITTA, 2017, grifo meu).

Além dos eventos, a partir de meados de 2017, a trajetória da Sapucaí foi marcada pelo
surgimento de outros estabelecimentos comerciais para além dos pioneiros, como a boate Mi
Corazón e a hamburgueria Burgers Club e, mais tarde, o bar Trip Food, o restaurante Sabático
e a pizzaria Panorama, inaugurados a partir de 2018. Eles incrementaram a oferta do lazer já
existente na Rua, fator de atração para os proprietários desses novos negócios segundo seus
proprietários (proprietário do Mi Corazón e gerente do Trip Food, entrevistas realizadas,
respectivamente, nos dias 16 de maio de 2018 e 20 de março de 2019).
Nesse ínterim, a Sapucaí viu o encerramento das atividades de dois de seus
estabelecimentos pioneiros, bem como um aumento descontrolado de público e diversificação
de usos e usuários. Assim, dois períodos do lazer na Rua podem ser identificados. O primeiro
deles, entre 2012 e meados de 2017, compreende o surgimento das atividades de lazer e vida
noturna na Rua, conforme os dados e análises apresentados na subseção 3.3 deste capítulo. O
segundo período se refere às mudanças das atividades que serão analisadas a seguir a partir de
comparações entre esses dois momentos.

Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina) e seis internacionais (Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e EUA).
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Conforme observei em diversas ocasiões durante o trabalho de campo, a partir de
meados de 2017, o número de pessoas que buscava lazer na Sapucaí excedeu a capacidade de
acomodação dos estabelecimentos comerciais. Não havia multidões no início da transformação
da Rua. As calçadas funcionavam como uma extensão dos bares e restaurantes, mas sem ocupar
toda a rua. Era comum ver alguns clientes do lado de fora, conversando e/ou fumando. Além
disso, esses locais eram frequentados por um grupo social e culturalmente homogêneo, apesar
das diferenças apontadas anteriormente. Com o aumento da visibilidade e do número de
frequentadores, além de novas atividades e novos estabelecimentos, outros grupos começaram
a frequentar a rua, principalmente às sextas-feiras e sábados à noite.
O aumento de frequentadores era evidente em alguns lugares. Multidões passaram a se
reunir em frente à Benfeitoria e ao Mi Corazón, atraídos por apresentações de bandas e DJs. As
pessoas ocupavam, além das calçadas, as pistas de tráfego de veículos, bloqueando parcial ou
completamente o trânsito de carros e ônibus, como mostra a Figura 59. Estabelecimentos com
objetivos estritamente lucrativos, que carecem do tom artístico e alternativo dos negócios
pioneiros, começaram a operar. A pequena loja Déjà Vu, por exemplo, foi aberta ao lado da
boate Mi Corazón para comercialização de cerveja e cigarro a preços atraentes.

Figura 60 - Multidão nos arredores da boate
Mi Corazón em dezembro de 2018

Fonte: Fotografia cedida por sócio da Salumeria Central (2018).
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O fato do Mi Corazón e da Déjà Vu atraírem multidões de jovens durante a noite foi um
dos motivos que levou o restaurante vizinho, Pecatore, a fechar em maio de 2018. O Pecatore
foi o segundo restaurante inaugurado na Sapucaí, em 2012, quando a vida noturna surgiu na
Rua. Também era o restaurante mais sofisticado e caro, se comparado aos outros. Uma vez que
a rua ficou lotada demais, o Pecatore teve suas atividades prejudicadas devido a problemas
como falta de estacionamento para os seus clientes, de acordo com comunicações pessoais dos
bares e restaurantes vizinhos.
Além do aumento do número de frequentadores regulares, os grupos de classe média
deixaram de ser os estratos sociais principais da Sapucaí. A chegada de outros grupos de classe
média e de novos usuários e usos levaram a uma vida noturna mais diversificada socialmente
na Sapucaí. Durante as noites dos dias de semana e aos sábados e domingos à tarde, grupos de
adolescentes de classe média baixa começaram a se reunir ao longo da calçada-balaustrada para
ouvir hip-hop e rap e para consumir bebidas que eles traziam em coolers. Vendedores
ambulantes que comercializam bebidas e lanches também começaram a vender seus produtos
na Sapucaí atraídos pelas multidões, alterando a atmosfera da Rua.
Essa diversidade e o aumento do número de clientes e de práticas causaram alguns
conflitos. A diversidade inerente aos espaços públicos é também uma fonte de conflitos.
Quando o número de frequentadores da Rua Sapucaí aumentou, as atividades noturnas
começaram a entrar noite adentro e a quantidade de lixo produzida aumentou. De acordo com
os donos dos estabelecimentos comerciais e seus frequentadores regulares entrevistados, isso
desdobrou em reclamações de moradores sobre barulho e lixo. Além disso, a chegada de
vendedores ambulantes causou insatisfação por parte de alguns proprietários de bares, devido
à concorrência. Questões sobre barulho, lixo e comércio informal demandaram ação pública da
cidade para negociações e regulamentações sobre as atividades na Rua Sapucaí. Foi
estabelecido um horário limite para o encerramento das atividades noturnas, o esquema de
coleta de lixo na Rua foi redefinido e mecanismos de fiscalização e policiamento foram
reforçados durante a noite e nos finais de semana.
A diversificação de públicos e usos levou, ainda, a questionamentos e ponderações sobre
os rumos e significados do lazer na Sapucaí. Consumidores dos bares e restaurantes que
frequentam a Rua desde 2012 apontaram a “progressiva perda de status alternativo da Rua, que
está se tornando um local de diversão de massas” (comunicação oral de cliente). Ainda assim,
com atenção especial à popularização da Sapucaí, clientes argumentaram que o lazer na Rua
ficara “mais misturado, em termos sociais. Mas novos lugares estão surgindo e as coisas aqui
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ainda têm um tom alternativo e original, diferente de outros lugares da cidade” (comunicação
oral de cliente). Juntos, multidões de pessoas e novos usuários e usos ameaçaram tirar a
atmosfera não convencional e exclusiva do lazer na Sapucaí, algo que combina com o gosto
dos grupos de jovens de classe média com capital cultural, que afirmam ter descoberto a
vocação da Sapucaí para a diversão e contribuído para sua efetivação, como demonstrado
anteriormente.
Após o fechamento do restaurante Pecatore, a Benfeitoria, outro pioneiro, também
anunciou o fim de suas atividades. Esses dois negócios foram muito relevantes no processo de
construção do lazer na Rua, facilitando os negócios que se seguiram. Por outro lado, num
movimento contrário ao encerramento de negócios e às mudanças descritas acima, novidades
surgiram na Rua. A Casa Sapucaí, por exemplo, foi inaugurada em dezembro de 2017. As
empresas que ocupam a Casa atuam nos ramos de empreendedorismo e negócios criativos em
web design, marketing, produção audiovisual e design de roupas. Festas promovidas no jardim
frontal da Casa aos finais de semana contam com apresentações de DJs. Elas atraem públicos
jovens, principalmente estudantes, que adquirem ingressos para participar desses eventos. Além
da Casa Sapucaí, surgiram o Trip Food Comida Mochileira e a Pizzaria Panorama, apresentados
anteriormente, bem como o restaurante vegano Sabático e a loja de fish and chips Sirene.
No final de 2018, após um episódio de violência física que envolveu agentes da guarda
municipal de Belo Horizonte e jovens de periferia que promoveram um evento de funk na
Sapucaí, a fiscalização e a vigilância foram reforçadas. O funcionamento de um posto policial
em uma das extremidades da Rua e visitas constantes de fiscais de comércio informal têm
colaborado para a regulação e ordenação das atividades na Rua, o que é reforçado pelos
proprietários do Botequim Sapucaí e da Pizzaria Panorama (comunicação pessoal, em 14 de
março de 2019).
A variedade de transformações recentes no curso do lazer na Sapucaí mostra que ainda
é cedo para interpretá-las, pois as mudanças ainda estão em andamento. No entanto elas
apontam para algumas reflexões. Quando os processos de gentrificação residencial e comercial
são comparados, nota-se que a primeira forma do fenômeno pode ser um processo que leva
décadas, como no caso da gentrificação no Brooklyn Heights, em Nova York (LEES, 2003) e
em Barnsbury, em Londres (BUTLER; LEES, 2006). A gentrificação residencial é um processo
que tende a ser mais estável e duradouro, além de estar associado a maiores investimentos
imobiliários, bem como à propriedade do capital daqueles que compram imóveis para habitação
ou como investimento.
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As últimas mudanças que aconteceram na Rua Sapucaí apontam para uma característica
efêmera da gentrificação comercial, que vai além de sua ocorrência em períodos específicos do
dia e/ou da semana. O fenômeno da gentrificação comercial, a partir do caso aqui analisado,
revela-se como frágil, instável e não duradouro, pois está sujeito a transformações repentinas –
como o aumento descontrolado do número de pessoas, a chegada de vendedores ambulantes e
o fechamento de alguns fornecedores de entretenimento. Essas transformações podem (ou não)
levar à perda do status da Rua Sapucaí de centro urbano de diversão atraente para os
consumidores de classe média. Ademais, o caso da Sapucaí demonstra como a gentrificação
comercial pode acontecer em micro espaços, isto é, situada em uma parte do bairro Floresta e
sem conexão com a ocupação residencial e comercial em outras porções. A gentrificação
comercial na Sapucaí revela-se como fenômeno que abarca um público externo ao bairro e,
sobretudo, noturno.
O encerramento das atividades de estabelecimentos pioneiros como o Pecatore e a
Benfeitoria e o crescimento da visibilidade da Rua, com atração de multidões e diversificação
dos públicos e usos são indicativos da fragilidade da gentrificação comercial. Por outro lado, a
inauguração de outros estabelecimentos, como a Casa Sapucaí e a Pizzaria Panorama, reforçam
o fenômeno, assim como o aumento de controle social dos usos da Sapucaí via fiscalização de
vendedores ambulantes e policiamento.
Dependendo da direção que essas mudanças tomarem, o significado da Rua como um
lugar diferente e único na cidade pode mudar. A Sapucaí pode concretizar-se como lócus de
lazer alternativo, representativo dos gostos e práticas de uma parcela da classe média e por ela
expressa como tal. Por outro lado, assim como a moda e seu caráter passageiro, o lazer urbano
é mais fluido e sujeito a mudanças mais rápidas nos espaços e nas paisagens do meio urbano.
Os grupos sociais e estabelecimentos comerciais que fizeram da Rua um lugar para negócios e
públicos alternativos podem surgir em outras partes da cidade ou para elas se deslocarem,
fazendo da Sapucaí um lugar comum.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta tese objetivou analisar as dinâmicas residenciais e comerciais da Floresta, bairro
protegido como Conjunto Urbano de valor patrimonial pelo Conselho Deliberativo do
Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte (CDPCM/BH) desde 1996, relacionandoas aos processos urbanos em curso na cidade. A análise, portanto, abarcou a proteção
patrimonial, via criação do Conjunto Urbano Bairro Floresta, e o que ela foi e é capaz de manter
e preservar, mas também de criar, em termos de paisagem construída, de vida social e do
universo de representações sobre os espaços físico e social da Floresta.
Na esfera das dinâmicas residenciais, busquei compreender como a composição social
da Floresta mudou ao longo do tempo. Os documentos históricos indicaram que o bairro foi se
transformando, aos poucos, de um espaço habitados por classes sociais variadas para um local
mais homogêneo em termos de estratos sociais dos residentes. Se inicialmente a Floresta foi
ocupada por grupos mais diversos da hierarquia social, nos dias de hoje a predominância é de
moradores de estratos médios, segundo demonstraram os dados dos censos de 2000 e de 2010.
A criação do Conjunto Urbano em 1996 me levou a questionar se (e como) esse status
tem afetado a paisagem urbana e a dinâmica residencial da Floresta nos últimos 23 anos. A
partir de dados do IPTU da Prefeitura de Belo Horizonte, analisei o estoque de imóveis do
bairro, comparando momentos anteriores e posteriores à proteção do patrimônio. A criação do
Conjunto Urbano Bairro Floresta tem colaborado para a manutenção da paisagem construída
do bairro, tanto por possibilitar a conservação das edificações horizontais pelo tombamento
quanto por não permitir a verticalização por meio da construção de prédios multifamiliares.
Observou-se também a manutenção do padrão de construção do estoque imobiliário do bairro.
O padrão das novas moradias construídas reforça a atração de grupos médios para a Floresta e
a predominância desse estrato entre os residentes do bairro.
Ainda no que diz respeito às dinâmicas residenciais, busquei compreender quem são os
novos moradores da Floresta, isto é, aqueles que se mudaram para o bairro após sua proteção
patrimonial. Analisei as relações entre seus estilos de vida e suas opções de moradia,
enfatizando os perfis desses moradores, suas motivações para morar no bairro, suas
representações sobre ele e suas experiências no espaço urbano. A análise dos estilos de vida
dos recém-chegados à Floresta incluiu a análise das crenças, preferências e práticas desses
sujeitos como expressões de seu modo de vida na cidade e de como usam ou consomem seus
espaços urbanos. Os estilos de vida urbanos, as representações, os valores e os hábitos de
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consumo desses sujeitos, considerando-os como agentes ativos dos processos urbanos em curso,
dialogam com questões da esfera da produção em uma relação dupla que aponta a importância
da agência e da estrutura na análise sociológica.
As motivações para escolher a Floresta e os sentimentos de pertencimento ao bairro
foram abordados a partir de seis esferas interligadas: constrangimentos materiais; localização
central e infraestrutura em termos de bens e serviços; clima interiorano; modo de vida de bairro,
com interações próximas e pessoais entre vizinhos; e patrimônio arquitetônico, que é suporte
para formas de ocupação e apropriação do bairro, isto é, para sua vida social.
O perfil dos novos residentes da Floresta foi associado à literatura sobre gentrificadores
e gentrificação. Especificamente, aos agentes que, de acordo com outros estudos de bairro,
foram nomeados pioneiros urbanos e gentrificadores marginais (ZUKIN, 1982; ROSE, 1984;
VAN CRIEKINGEN, 2003; 2006). Meu grupo de entrevistados incluiu jovens adultos que
recentemente deixaram a casa dos seus pais e entraram no mercado de trabalho. Eles optaram
pela vida em áreas centrais da cidade devido à relação entre a escolha residencial e a facilidade
de acesso ao trabalho e aos serviços urbanos, sem a necessidade de ter um carro para se deslocar
ou se locomover. Suas atitudes e gostos incluem, além do uso do transporte público e da
bicicleta, fazer compras em negócios locais, como mercearias, sacolões e padarias, em
detrimento da opção por lojas de grandes redes e supermercados. O veganismo, o
vegetarianismo e outras dietas fazem parte de seus hábitos, assim como a valorização do
patrimônio arquitetônico e histórico e o uso de espaços públicos para se exercitar, para relaxar
e conhecer outras pessoas.
A Floresta, portanto, tem atraído um grupo de moradores de classe média com perfis e
estilos de vida muito próximos aos grupos que parte da literatura identificou como
gentrificadores. No entanto não foi possível, a partir dos dados disponíveis, verificar se essa
entrada provoca a expulsão de outros grupos de classes sociais mais baixas. O mais plausível é
que se trata de uma mudança que não chega a alterar a composição social do bairro.
Os novos moradores aqui analisados são parecidos, em termos de classe social, com
aqueles que já residiam na Floresta. As diferenças são mais em termos culturais, relativas aos
gostos e estilos de vida e não às posições em estratos sociais. É possível se tratar, portanto, de
uma gentrificação cultural, mas não em termos de classes. As falas dos novos moradores
diferenciam a Floresta dos bairros de classes médias e altas da Zona Sul, mostrando que os
valores e as preferências que orientaram a sua escolha residencial se relacionam às
características culturais, dos modos de vida e patrimoniais da Floresta.
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A abordagem das dinâmicas comerciais da Floresta se concentrou nas transformações
da Rua Sapucaí onde, desde 2012, estabelecimentos de lazer, como bares, cafés e restaurantes,
foram instalados e têm atraído principalmente jovens clientes. O caso da Rua Sapucaí
demonstrou um tipo de gentrificação comercial, com a substituição do comércio pequeno e
local por negócios voltados para o lazer e a diversão, que atraíram consumidores com maior
capital econômico e cultural. Predominam na Sapucaí pequenas empresas e clientes de classe
média que buscam locais alternativos à vida noturna e de entretenimento tradicionais da cidade,
situados na porção Sul.
A pesquisa de campo na Rua incluiu observação participante e entrevistas com
frequentadores, funcionários e proprietários dos bares e restaurantes. Ela revelou que, em pouco
tempo, ocorreram mudanças em relação aos novos estabelecimentos comerciais e seus clientes
que alteraram o curso da Rua Sapucaí como um centro de entretenimento, como previsto pelos
bares, restaurantes e ofertas culturais. Entre as transformações que foram observadas estão o
aumento da visibilidade da Rua como lugar de atividades culturais e de lazer; o aumento de
público frequentador; a diversificação da clientela em termos de classes sociais, com atração de
frequentadores de grupos sociais mais baixos. Atrelado a essas mudanças, o surgimento de
problemas e conflitos ligados ao barulho, ao lixo, ao comércio informal, questões essas que
demandaram ação pública da cidade para negociações e regulamentações sobre as atividades
na Rua Sapucaí, bem como reações por parte da polícia e de parcela dos comerciantes.
O caso da Sapucaí demonstra que o fenômeno pode ocorrer em micro espaços, numa
parte do bairro e sem conexão com a sua ocupação residencial ou mesmo com dinâmicas
comerciais de outras porções de seu território. Mais voltada para público externo e noturno. As
descobertas a partir da Sapucaí também reforçam a interpretação da gentrificação comercial
como um fenômeno volátil e efêmero. Essa volatilidade se dá duplamente. Primeiro porque a
gentrificação comercial acontece em períodos do dia e da semana específicos, consoantes as
atividades culturais e o funcionamento dos estabelecimentos comerciais.
Em segundo lugar, porque o fenômeno da gentrificação comercial, a partir do caso da
Rua Sapucaí, também é frágil e instável por estar sujeito a transformações repentinas, como o
aumento descontrolado do número de pessoas, a chegada de vendedores ambulantes e o
encerramento das atividades de alguns dos bares e restaurantes pioneiros no processo de
renovação comercial da Rua. Conforme foi mostrado no capítulo 4, essas transformações
podem levar à perda do status da Rua Sapucaí de centro urbano alternativo de diversão atraente
para os consumidores de classe média.
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Este estudo, no campo de pesquisas sobre a gentrificação em suas diversas formas,
compreende-a como um fenômeno amplo e multifacetado que pode ser encontrado e
interpretado de maneiras diferentes, com atenção às especificidades locais e aos contextos
históricos dos espaços urbanos estudados. Parte da falta de estudos sobre gentrificação
residencial no Brasil liga-se ao desafio de se trabalhar com dados sobre mobilidade residencial
intraurbana na escala em que a gentrificação ocorre, no bairro ou em regiões menores.
Esta investigação mostrou a manutenção de condições sociais, urbanas e de
representação da Floresta, como reivindicaram os moradores quando se mobilizaram pela
preservação do bairro para que o poder público implementasse a política do Conjunto Urbano,
freando a atuação dos interesses imobiliários. Isso não se desdobrou, no entanto, no
“congelamento” do bairro. A manutenção de parte da paisagem construída, a permanência de
residentes antigos e das suas interações sociais, tidas como representativas do bairro, convivem
com transformações, como a chegada de novos moradores e de novas atividades comerciais.
No contexto de proteção patrimonial os bens sujeitos a tombamento foram objeto de conflitos,
conforme explicitado no capítulo 1. Passados pouco mais de 20 anos após a criação do Conjunto
Urbano, a questão do patrimônio tombado no bairro apresenta acomodação e estabilidade,
funcionando como fator de atração de novos moradores e de atividades comerciais.
Seja pela localização central da Floresta, pela vida social de espaços urbanos centenários
e/ou porque o histórico e o antigo são apreciados, o bairro desperta o interesse de novos grupos,
tanto de moradores quanto de investidores e consumidores de bens e serviços, engendrando um
processo incipiente de gentrificação simbólica do bairro. A Floresta se constitui como um bem
cultural da cidade via criação do Conjunto Urbano, onde mudanças e permanências convivem
num espaço urbano de valor patrimonial.
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APÊNDICE A

Roteiro para entrevista com novos moradores do bairro Floresta

Entrevista com novos moradores do bairro Floresta
Apresentação:
Bom dia / Boa tarde / Boa noite. Meu nome é Clarissa e sou doutoranda na PUC Minas. O trabalho que estou
desenvolvendo tem o objetivo de analisar dinâmicas residenciais e comerciais recentes no seu bairro. As
informações coletadas serão utilizadas apenas para uma pesquisa de doutorado na PUC e nenhuma informação
prestada pelo(a) senhor(a) será divulgada isoladamente, o que impedirá que aspectos específicos da intimidade no
domicílio e das famílias sejam revelados. Eu e a PUC Minas agradecemos sua colaboração.
Número da entrevista: ________ Data: ___/____/____ Horário: ______________
Endereço: ____________________________________________________________________________
I – Caracterização:
Moradores

Sexo

Idade

Local de
nascimento

Nível
educacional

Profissão

Moradia
própria
ou
alugada

Renda
familiar

Religião

1
2
3
4
Obs.: perguntar ao final da entrevista e utilizar a tabela de renda, pedindo que o entrevistado indique a sua
faixa de renda.
*Se mora de aluguel, nota subida dos preços?
II – Relação com o bairro e vizinhança
1) Qual a relação com o bairro:
- Desde quando vive aqui?
- Por que se mudou?
- Onde morava antes?
- Já frequentava o bairro antes? Se sim, que lugares?
2) O que acha do bairro:
- Em relação a outros bairros da cidade?
- Em relação a bairros onde morou antes?
- Quanto à localização?
- Quanto aos vizinhos? Como é sua relação com eles?
- Desde que se mudou, nota a chegada de novos residentes? Quais as características deles (nível social,
escolaridade etc.)?
- O bairro é seguro? É perigoso? Já teve problemas nesse sentido?
III – Serviços do bairro
Como você avalia o bairro em relação aos seguintes serviços?
1) Meios de transporte e locomoção no bairro?
Usa o transporte público ou privado?
Como é a rotina de locomoção?
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2) Comércio e serviços – o que usa do bairro? O que precisa comprar/fazer fora? O que acha dos preços?
3) Lazer – O que usa do bairro? O que precisa fazer fora? O que acha dos espaços públicos do bairro?
IV – Associativismo e Proteção do Conjunto Urbano
1) Conhece pessoas / movimentos do bairro? Lideranças ou associações de moradores?
2) Participa ou já participou de alguma atividade associativa do bairro? O que acha desse movimento?
3) Tem conhecimento sobre a proteção do Conjunto Urbano do Bairro Floresta? Se sim, o que acha?
4) Acha que é preciso ''preservar'' o bairro? Em que sentido? O que é preciso fazer para preservar?
Você colabora de alguma forma? Como?
V – Outros
1) Tem mais alguma coisa que você acha relevante dizer sobre o bairro que o distingue, positiva ou
negativamente em relação a outros bairros da cidade ou menos em relação à outras cidades?
2) Percebe alguma mudança no bairro? Se sim, qual?
3) Poderia me indicar pessoas que conhece e que, como você, mudaram-se para o bairro recentemente/há poucos
anos?
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APÊNDICE B

Roteiro para entrevista com agentes do mercado imobiliário
Entrevista com agentes do mercado imobiliário do bairro Floresta
Apresentação:
Bom dia / Boa tarde / Boa noite. Meu nome é Clarissa e sou doutoranda na PUC Minas. O trabalho que estou
desenvolvendo tem o objetivo de avaliar dinâmicas residenciais e comerciais recentes na Floresta. As informações
coletadas serão utilizadas apenas para uma pesquisa de doutorado na PUC e nenhuma informação prestada pelo(a)
senhor(a) será divulgada isoladamente, o que impedirá que aspectos específicos da sua fala durante esta conversa
sejam revelados para outros fins. Eu e a PUC Minas agradecemos sua colaboração.
Número da entrevista: ________ Data:___/____/____ Horário: ______________
Endereço: ____________________________________________________________________________
I – Caracterização (sempre ao final da entrevista)
Idade: ________________
Sexo: ________________
Escolaridade: ________________
Bairro onde reside: ________________
Ocupação: ________________
II – Mercado imobiliário
1) Há quanto tempo você trabalha no mercado imobiliário?
2) Como é o mercado aqui? Imagino que existam diferentes perfis de pessoas interessadas em morar de aluguel ou
comprar casas e apartamentos e diferentes tipos de imóveis. Poderia falar um pouco sobre as pessoas e os tipos de
imóveis?
3) Você nota alguma mudança recente no tipo de imóvel e de pessoas que buscam o bairro?
4) E as pessoas que estão vendendo e alugando os seus imóveis? Vocês sabem por que fazem isso?
5) Qual o perfil dos proprietários? São pessoas do bairro ou há muitos investidores que não necessariamente são
moradores do bairro? Há pessoas que investiram em imóveis para aluguel? Residenciais? Comerciais?
6) E o aluguel de barracos nos fundos das casas, como funciona? O contrato é feitos com os proprietários ou
envolve também as imobiliárias?
7) Comparando com outros bairros próximos, como é o mercado imobiliário da Floresta?
8) A proteção do Conjunto Urbano interferiu no valor dos imóveis? Como?
9) As pessoas que procuram imóveis sabem sobre o Conjunto?
10) Há outros fatores que interferiram ultimamente no mercado imobiliário do bairro ou ele segue as tendências
mais gerais do mercado? Quais são essas tendências?
11) Há áreas específicas do bairro onde o volume de aluguéis vendas é menor/maior? E a procura por imóveis?
Valor dos imóveis? Quais essas áreas e por quê?
12) Você identifica alguma mudança no perfil dos moradores do bairro? Se sim, quais?
13) Quem investe na construção de novos imóveis no bairro? Quais são as construtoras? Tem pessoas do bairro?
14) E os imóveis comerciais?
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APÊNDICE C

Roteiro para entrevista com moradores antigos da Floresta

Entrevista com moradores antigos do bairro Floresta
Apresentação:
Bom dia / Boa tarde / Boa noite. Meu nome é Clarissa e sou doutoranda na PUC Minas. O trabalho que estou
desenvolvendo tem o objetivo de analisar dinâmicas residenciais e comerciais recentes no seu bairro. As
informações coletadas serão utilizadas apenas para uma pesquisa de doutorado na PUC e nenhuma informação
prestada pelo(a) senhor(a) será divulgada isoladamente, o que impedirá que aspectos específicos da intimidade no
domicílio e das famílias sejam revelados. Eu e a PUC Minas agradecemos sua colaboração.
Número da entrevista: ________

Data: ___/____/____ Horário: ______________

Endereço: ____________________________________________________________________________
I – Caracterização:
Moradores
Sexo

Idade

Local
de
nascimento

Nível
educacional

Profissão

Moradia
própria
ou
alugada

Renda
familiar

Religião

1
2
3
4
Obs.: perguntar ao final da entrevista e utilizar a tabela de renda, pedindo que o entrevistado indique a sua
faixa de renda.
*Se mora de aluguel, nota subida dos preços?
II – Percepção do bairro
1. Há quanto tempo você mora na Floresta? Sempre nesse endereço?
2. Na época que se mudou pra cá, por que veio morar no bairro?
3. Você gosta do bairro? Por quê?
4. Como você descreveria/falaria sobre a Floresta em algumas palavras?
5. Há aspectos negativos de morar aqui? Quais?
6. E na sua casa, o que você mais gosta/menos gosta? (Obs.: Sobre a localização da casa, seu espaço, visadas,
tamanho, cômodos, etc.)
7. Como é sua relação com seus vizinhos, tanto com outros moradores quanto com comerciantes/prestadores de
serviços?
III – Serviços e estrutura do bairro
1. Você usa comércio e serviços do bairro? Onde você costuma ir? O que acha da oferta? E dos preços?
2. Você usa transporte público? O que você acha do serviço?
3. Avaliação dos espaços públicos no bairro.
4. Avaliação da segurança no bairro.
5. Avaliação do lazer no bairro.
IV – Percepção sobre mudanças
- Fazendo uma espécie de retrospectiva, refletindo sobre todo esse tempo em que você mora aqui, o bairro tem
mudado?
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Se sim, em qual(is) sentido(s)? Moradores? Comércio? Paisagem constituída? Segurança pública? Trânsito?
Explorar detalhes a partir das respostas, aprofundado sobre perfis de pessoas, lojas, comparações entre
passado/presente, etc.
V – Patrimônio e Associativismo
1. Você sabe que a Floresta é protegida como conjunto urbano (casas tombadas, restrições para novas
construções etc.)? O que acha da política urbana?
2. Na época do tombamento, você chegou a se envolver/participar? Como foi esse processo?
3. Conhece a associação de moradores do bairro? Já participou/ participa?
4. Morou em outros bairros de Belo Horizonte? Se sim, o que diferencia a Floresta desse(s) bairro(s)?
VI – Indicação
1. Poderia me indicar pessoas que, como você, moram no bairro há muito tempo?
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APÊNDICE D
Dados demográficos de moradores antigos da Floresta

As informações das tabelas abaixo são dos questionários aplicados em 2009 pela pesquisa
Bairros históricos de Belo Horizonte: patrimônio cultural e modos de vida e foram cedidas
para esta investigação pela Profa. Luciana Teixeira de Andrade. Os 93 questionários da
investigação Bairros históricos de Belo Horizonte: patrimônio cultural e modos de vida foram
tabulados para esta pesquisa. Eles foram realizados dentro da área do Conjunto Urbano Bairro
Floresta com moradores cujo tempo de moradia variava de 13 a 81 anos, ou seja, todos eles já
residiam no bairro quando ele foi protegido como patrimônio municipal pelo CDPCM-BH.

Tabela 13 - Sexo
Sexo

N

%

Feminino

61

65.59

Masculino

32

34.41

Total
93
100
Fonte: Elaborada pela autora.

Tabela 14 - Idade
Faixa etária

N

%

Até 24 anos

3

3.23

25 a 29 anos

1

1.08

30 a 39 anos

6

6.45

40 a 49 anos

17

18.28

50 a 59 anos

14

15.05

60 a 69 anos

16

17.20

70 a 79 anos

19

20.43

80 a 89 anos

11

11.83

90 anos ou mais

5

5.38

NR

1

1.08

Total
93
Fonte: Elaborada pela autora.

100
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Tabela 15 - Escolaridade
Escolaridade

N

%

Curso Técnico

2

2.15

Ensino Fundamental Completo

17

18.28

Ensino Fundamental Incompleto

4

4.30

Ensino Médio

19

20.43

Ensino Médio Incompleto

2

2.15

Ensino Superior

34

36.56

Ensino Superior Incompleto

14

15.05

NR

1

1.08

Total

93
Fonte: Elaborada pela autora.

100

Tabela 16 - Naturalidade
Naturalidade

N

%

Belo Horizonte

52

55.91

Interior de Minas Gerais

34

36.56

Outras cidades brasileiras

6

6.45

Outro país

1

1.08

Total

93
Fonte: Elaborada pela autora.

100

Tabela 17 - Condição da moradia
Condição da moradia

N

%

Alugada

13

13.98

Própria

76

81.72

Cedida

4

4.30

Total
93
Fonte: Elaborada pela autora.

100
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APÊNDICE E
Informações e dados demográficos sobre os novos moradores entrevistados

N

Nome

1

Fabiana

Há
quantos
anos mora
na
Floresta?
4 anos

2

Frida

14 anos

Cachoeirinha

F

19

Belo
Horizonte

3

Tarsila

5 anos

Cidade Nova

F

32

Belo
Horizonte

4

Anita

2 anos

Santa Inês

F

28

5

Aluísio

1 ano ou
menos

Santo
Agostinho

M

6

Adélia

2 anos

Castelo

7

Érico

1 ano ou
menos

8

Dandara

9

Zélia

Moradia
anterior

Cidade
natal

Sexo

Idade

Funcionários

F

26

Belo
Horizonte

Escolaridade

Curso

Ocupação

Ensino
Superior (em
andamento)
Ensino
Superior (em
andamento)
Ensino
Superior

Psicologia

Estudante

Ciências
Contábeis

Estudante

Psicologia

Servidor
Público

Varginha

Mestrado (em
andamento)

Ciências
Sociais

Estudante

35

Belo
Horizonte

Ensino
Superior

Design
gráfico

Fotógrafo e
Professor

F

35

São Paulo

Mestrado

Arquitetura

Arquiteta

Dom Bosco

M

32

Belo
Horizonte

Ensino
Superior

Psicologia

Servidor
Público

2 anos

Gutierrez

F

25

Belo
Horizonte

Relações
Internac.

Empresária

2 anos

Colégio
Batista

F

39

Rio
Piracicaba

Ensino
Superior
Especialização
Ensino
Superior
Especialização

Marketing

Pesquisadora
marketing

Renda
familiar
(em
reais)

Condição
moradia

Moradores
no
domicílio

Entre
10.000 e
19.999
Entre
10.000 e
19.999
Entre
10.000 e
19.999
Mais de
20.000

Alugada

4

Própria

4

Própria

4

Alugada

5

Entre
5.000 e
9.999
Até
1.999
Entre
2.000 e
4.999
Entre
5.000 e
9.999
Entre
10.000 e
19.999

Alugada

3

Alugada

1

Própria

2

Alugada

3

Alugada

4
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10

Francisco

12 anos

Lavras (MG)

M

28

Lavras

Ensino
Superior
Especialização
Ensino
Superior

Pedagogia

Professor e
pedagogo

11

Marielle

8 anos

Sagrada
Família

F

30

Belo
Horizonte

Comunic.
Social

Comunicação

12

Pierre

4 anos

Centro

M

27

Boa
Esperança

Doutorado
(em
andamento)
Ensino
Superior

Matemática

Estudante

13

Luís
Fernando

5 anos

Cruzeiro

M

32

Itambacuri

Comunic.
Social

Jornalista
freelancer

14

Marisa

3 anos

Santa Tereza

F

28

Andradas

Ensino
Superior

Design
gráfico

Servidor
Público

15

Ruth

5 anos

Barroca

F

34

Goiânia

Direito

Servidor
Público

F

58

Belo
Horizonte

Ensino
Superior
Especialização
Ensino
Superior

16

Hilda

2 anos

Ana Lúcia

Letras

Autônoma

17

Vinícius

7 anos

Santo
Antônio

M

34

Belo
Horizonte

Mestrado

Psicologia

Servidor
Público

18

Clara

7 anos

Contagem

F

40

Belo
Horizonte

Psicologia

Servidor
Público

Graciliano

2 anos

Alípio de
Melo

M

33

Belo
Horizonte

Ensino
Superior
Especialização
Ensino
Superior

19

Design
gráfico

Empresário e
designer

20

Gael

1 ano ou
menos

Sagrada
Família

M

26

Cordisburgo

Arquitetura

Arquiteto

21

Elis

2 anos

Santa
Mônica

F

28

Belo
Horizonte

Ensino
Superior
Especialização
Ensino
Superior

Arquitetura

Arquiteta

Entre
2.000 e
4.999
Entre
5.000 e
9.999
Entre
2.000 e
4.999
Entre
2.000 e
4.999
Entre
2.000 e
4.999
Entre
5.000 e
9.999
Entre
5.000 e
9.999
Entre
5.000 e
9.999
Entre
5.000 e
9.999
Entre
5.000 e
9.999
Até
1.999
Entre
2.000 e
4.999

Própria

2

Própria

3

Alugada

2

Alugada

2

Alugada

2

Própria

3

Própria

3

Alugada

3

Alugada

3

Alugada

3

Alugada

1

Alugada

2
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22

Clarice

8 anos

Silveira

F

40

Belo
Horizonte

Mestrado

Eng.
Computação

Autônoma

23

Sérgio

1 ano ou
menos

Serra

M

41

Paracatu

Ensino
Superior

Gastronomia

Chef/empresário

24

João

1 ano ou
menos

Sagrada
Família

M

27

Belo
Horizonte

Ensino
Superior

Música

25

Carlos

1 ano ou
menos

Pampulha

M

23

Vila Velha

Música

26

Cyro

1 ano ou
menos

Sete Lagoas
(MG)

M

27

Sete Lagoas

Ensino
Superior (em
andamento)
Ensino
Superior

Professor de
música e
músico
Freelancer
Músico
Freelancer

27

Caetano

3 anos

Santa
Efigênia

M

43

Belo
Horizonte

28

Gilberto

1 ano ou
menos

Caiçara

M

33

Belo
Horizonte

29

Lígia

1 ano ou
menos

Cruzeiro

F

22

Argentina

30

Djanira

20 anos

Ribeirão das
Neves (MG)

F

52

Itabira

31

Hélia

17 anos

Salgado
Filho

F

68

Entre Rios
de Minas

32

Jorge

1 ano ou
menos

Rio de
Janeiro (RJ)

M

47

33

Cecília

1 ano ou
menos

Manaus
(AM)

F

34

Pedro

1 ano ou
menos

Céu Azul

M

Entre
2.000 e
4.999
Entre
2.000 e
4.999
Até
1.999
reais

Própria

2

Alugada

2

Alugada

1

Até
1.999

Alugada

1

Comunic.
Social

Acessor de
comunicação

Até
1.999

Alugada

1

Doutorado
(em
andamento)
Ens. Sup / Pós

Comunic.
Social

Professor
universitário

Alugada

3

Direito

Advogado

Alugada

3

Ensino
Superior (em
andamento)
Ensino
Superior

Ciências
Sociais

Estudante

Entre
5.000 e
9.999
Entre
5.000 e
9.999
Até
1.999

Alugada

1

Matemática

Aposentada

Própria

2

Ensino
Superior

Direito

Aposentada

Própria

2

Rio de
Janeiro

Mestrado

NR

Militar

Alugada

3

19

Belo
Horizonte

Enfermagem

Estudante

Alugada

2

18

Minas
Novas

Ensino
Superior (em
andamento)
Ensino Médio

NA

Estudante

Entre
2.000 e
4.999
Entre
2.000 e
4.999
Entre
5.000 e
9.999
Entre
2.000 e
4.999
NR

Alugada

NR
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35

Gregório

15 anos

Minas Novas
(MG)

M

88

Martinho
Campos

Ensino Médio

NA

PM

36

Adriana

2 anos

Nova
Floresta

F

22

Sorocaba

Ciências
Sociais

Estudante

37

Maria

1 ano ou
menos

João
Pinheiro

F

22

Santa Luzia

Ensino
Superior (em
andamento)
Ens. Técnico

NR

Professora

Fonte: Elaborado pela autora.

Entre
10.000 e
19.999
Até
1.999
Até
1.999

Própria

4

Alugada

1

Alugada

1
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APÊNDICE F
Informações e dados demográficos sobre antigos moradores entrevistados

N

Nome

Sexo

Idade

Há quantos
anos mora na
Floresta?

Naturalidade

Escolaridade

Ocupação

Renda
Familiar

Religião

Condição
da
moradia

1

Maria Rita

F

31

31

Belo Horizonte

Ens. Superior
Completo

Engenheira

Entre
5.000 e
9.999

Umbanda

Própria

2

Lia Sophia

F

90

50

Belo Horizonte

Ens. Médio /
Magistério

Aposentada

Entre
10.000 e
19.999

Católica

Própria

3

Roberta

F

40

30

Vitória da
Conquista / BA

Ens. Superior
Completo

Funcionária
Pública

Entre
5.000 e
9.999

Católica

Própria

4

Rita

F

74

30

Vitória / ES

Ens. Médio /
Magistério

Aposentada

Entre
5.000 e
9.999

Católica

Própria

5

Malu

F

75

50

Água Boa / MG

Ens. Médio /
Magistério

Aposentada

Entre
2.000 e
4.999

Católica

Própria

6

Nara

F

77

77

Belo Horizonte

Ens. Superior
Completo

Aposentada

Entre
5.000 e
9.999

Católica

Própria

Belo Horizonte

Ens. Superior
Completo

Diretor de
teatro;
produtor;
escritor

Entre
5.000 e
9.999

Espírita

Própria

7

Ney

M

58

58
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8

Gonzaga

M

36

36

Belo Horizonte

Doutorado

Funcionário
Público

Entre
10.000 e
19.999

-

Própria

9

Maju

F

68

68

Belo Horizonte

Ens. Médio
Completo

Aposentada

Entre
5.000 e
9.999

Católica

Própria

Fonte: Elaborado pela autora.
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APÊNDICE G
Roteiro para entrevista com proprietários de negócios na Rua Sapucaí

Entrevista com proprietários / funcionários de bares e restaurantes da rua Sapucaí e entorno

Apresentação:
Bom dia / Boa tarde / Boa noite. Meu nome é Clarissa e sou doutoranda em Ciências Sociais pela PUC Minas. O trabalho que
estou desenvolvendo tem o objetivo de avaliar dinâmicas comerciais recentes na Rua Sapucaí. As informações coletadas serão
utilizadas apenas para uma pesquisa de doutorado na PUC e nenhuma informação prestada pelo(a) senhor(a) será divulgada
isoladamente, o que impedirá que aspectos específicos da intimidade sejam revelados. Eu e a PUC Minas agradecemos sua
colaboração.

Número da entrevista: ________ Data: ___/____/____ Horário: ______________

Estabelecimento: _________________________________________________________________
I – Caracterização (ao final)
1) Profissão / Ocupação: ________________________
2) Funcionário / Proprietário / Outro: ________________________
3) Há quanto tempo tem o comércio / trabalha aqui? ________________________
4) Este imóvel é próprio / alugado / em quitação: ______________________
5) É morador(a) do bairro? Se sim, por que mudou para a Floresta?
II – Clientela e atividades noturnas na Floresta
1) Por que decidiu abrir o negócio aqui?
2) Quem são os clientes daqui? Como você caracterizaria sua clientela (se não falar espontaneamente,
exemplificar: em termos de idade, sexo, escolaridade, classe etc.). Você nota alguma tendência?
3) Saberia dizer se os moradores do bairro frequentam seu estabelecimento?
4) Como é o movimento aqui? Quais os dias/horários de pico?
5) Você tem uma relação pessoal e mais próxima com os clientes?
6) A rua é segura ou perigosa durante o dia? E durante a noite? Por quê? Já teve experiências ruins quanto à
segurança pública aqui?
7) Conhece outros proprietários de estabelecimentos na rua? Se sim, como é essa relação entre vocês?
III – Sobre o bairro Floresta
8) O que acha do bairro?
9) Sabe que o bairro é protegido como Conjunto Urbano? O que acha dessa política de proteção patrimonial?
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IV – Outros
10) Na sua opinião, por que a rua Sapucaí despontou como local que concentra bares, restaurantes e eventos?
11) Como é a relação/diálogo de vocês, dos estabelecimentos, com o poder público (PBH)? Como funciona a
realização de eventos?
12) E quando são realizados eventos na Praça da Estação, Viaduto e entorno, sejam eles privados, promovidos
pelo poder público ou ligados a movimentos sociais? Vocês têm ligação com movimentos sociais? Quais, por que
e como funciona?
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APÊNDICE H

Linha do tempo da renovação comercial da Rua Sapucaí: 2012 a julho de 2019

fev. de 2012
jun. de 2013
nov. de 2014
dez. de 2015
fev. a jun. de 2016
jun. de 2016
dez de 2016
2017
jun. de 2017
ago. e jul. de 2017
ago. a set. de 2017
dez de 2017
jan. de 2018
ago. a set. de 2018
ago. e set. de 2018
nov. de 2018
nov. de 2018
dez de 2018
jan. de 2019
fev. de 2019
jul. de 2019

Início do Programa de Recuperação da Praça da Estação
Programa Centro Vivo e Inauguração da Praça Revitalizada
Inauguração do Museu de Artes e Ofícios
Reabilitação do Hipercentro de BH / Implantação do Boulevard Arrudas
Inauguração do Bar Nelson Bordello na Rua Aarão Reis
Abertura do Teatro Espanca na Rua Aarão Reis
Inauguração da Salumeria Central
Inauguração do Pecatore
Inauguração da Benfeitoria (Benfs)
Inauguração do Dorsè
Inauguração do Gruê, Xspray Grafitti e Café Américo
Festa Rota Junina
Inauguração do Taba Colab
Inauguração do Botequim Sapucaí, Burguers Club, Mero Café e Mi Corazón
Festa Rota Junina
1ª Edição do Circuito Urbano de Arte (CURA) na Rua Sapucaí
I CasaCor Minas (23ª edição) no edifício que abrigou a Rede Ferroviária
Inauguração da Casa Sapucaí
Inauguração do Déjà Vu e do Pocket Bar Sátira (localizado na loja Xspray)
II CasaCor Minas (24ª edição) no edifício que abrigou a Rede Ferroviária
Encerramento das atividades da Benfeitoria, do Mero Café e do Pecatore
2ª Edição do Circuito Urbano de Arte (CURA) na rua Sapucaí
Inauguração do Restaurante Sabático (antigo galpão da Benfs)
Inauguração do TripFood Comida Mochileira
Inauguração da Pizzaria Panorama
Episódio de violência policial na Rua envolvendo jovens e Guarda Municipal
Inauguração do La Sirene Fish N Chips
Fonte: Elaborado pela autora.

Local

Centro

1995
2004
2006
2007
2010
2011

Acontecimentos

Rua Sapucaí

Data

