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Meu objetivo neste artigo é refletir acerca da revalorização em curso 

no/do espaço urbano da metrópole Belo Horizonte, cuja expressão mais 

simbólica e visível é a construção de um empreendimento que envolve a 

reforma e ampliação do aeroporto internacional da capital; a nova sede do 

centro administrativo do governo do Estado de Minas Gerais, que deverá 

abrigar o conjunto de secretarias e sede do governo e a via de trânsito rápido 

que os liga à região centro-sul, a chamada “linha verde”.  

A concepção que fundamenta este trabalho é a de que os 

empreendimentos de infra-estrutura produzidos a partir de investimentos 

estatais, principalmente aqueles vinculados à modernização do setor viário, 

revelam o processo de revalorização, reafirmando os fundamentos históricos 

da produção do espaço urbano de Belo Horizonte. 

Estas ações inserem-se no contexto do planejamento estratégico1 da 

metrópole, cujo sentido explicitado é o de sua suposta inserção, em âmbito 

global, na disputa de investimentos, principalmente de origem estrangeira, cuja 

expressão se dá pela preparação e consubstanciação da capital para atração 

do chamado turismo de negócios. Esta preparação vem sendo feita mais 

efetivamente a partir do final dá década de 1990, por meio de ações do estado, 

em nível municipal e estadual, cujo objetivo é o de construir a imagem da 

capital mineira como possuidora de “vocação” para esta modalidade de 

turismo. Foi nesta perspectiva que se inseriu o sediamento de alguns eventos 

internacionais, momentos em que se procurou “construir” uma imagem 

condizente com os mesmos, sendo engendradas ações de  “maquiagem” dos 

locais de realização e vias de deslocamento para se chegar aos mesmo. E, 
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ainda, de retirada e/ou formação de “cordões de isolamento” de área para se 

evitar a permanência ou chegada dos “indesejáveis”, como mendigos, 

moradores de rua e/ou trabalhadores, vistos como potenciais “perturbadores da 

ordem” e da imagem “construída”. Por sua vez, a viabilização desta imagem 

integra-se à ação estratégica de venda da cidade, atraindo para ela a demanda 

solvável, para além da já existente. Neste sentido, a partir deste conjunto de 

ações do estado em simbiose com o capital privado em que se percebe a 

“elevação” a cidade ao estatuto de mercadoria, concebendo-a sob a 

racionalidade mercadológica, também é possível inferir a existência de objetivo 

não explícito de que a mesma não está para ser usufruída ou usada por todos, 

mas consumida, obviamente porque aqueles que podem pagar por ela. A meu 

ver, o projeto contemporâneo de reprodução de Belo Horizonte, nos moldes em 

que se explicita, como reprodução estratégica do espaço com o intuito de 

reproduzi-lo como mercadoria, em ampla medida, reafirma os fundamentos 

históricos da produção de seu espaço.  

Contudo, o êxito de projetos como estes em espaços urbanos que 

possuem imagem negativa (caso das metrópoles periféricas como Belo 

Horizonte, inseridas na periferia do “sistema-mundo” capitalista) dependem da 

construção (não importa o quão artificial seja) de outra imagem que suplante a 

de espaços urbanos deteriorados e inseguros2. É neste sentido que, 

tendencialmente, estes projetos que, em seus fundamentos são de 

revalorização, aparecem denominados como projetos de revitalização, 

requalificação, entre outros termos dados por planejadores.  

A meu ver, o emprego destes termos coloca para nós uma necessária 

reflexão sobre o sentido dos mesmos. Os mesmos explicitam o objetivo central 

de promoção de ações que restringem ao plano superficial. Neste sentido, os 

mesmos não contemplam ações cujo intuito seria o de transformar a gênese do 

problema que assume um aspecto fenomênico. Longe disso, o aspecto 

fenomênico negativo localizado tende a ser tratado como fim (e principalmente 

início) em si mesmo, eliminando assim seu processo histórico, ao mesmo 

tempo em que (supostamente) também se eliminaria suas conseqüências no 

devir: o espaço e as relações que este comporta (e que o produziu e foram 

reproduzidas por ele) são esvaziados de seus conteúdos, de sua memória e de 

suas possibilidades. Assim, se moradores de rua aparecem como algo que 
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compõem a imagem negativa do lugar, a questão não é situada no fato da 

habitação não ser tratada em seu processo geo-histórico, como um direito 

básico da cidadania formal e que, portanto, todo sujeito (porque não apenas 

sujeitado) tem direito a ela, mas como um problema em si mesmo, cuja solução 

é a de remoção dos mesmos das áreas que deverão receber novas vidas, com 

qualidades que julgam superior às que existiam anteriormente. Ou a violência 

urbana é reduzida às estatísticas da violência contra o patrimônio e seu 

proprietário, não sendo localizada nos fundamentos de uma urbanização 

violenta e segregadora. Nestes termos, os “indesejáveis”, possuidores de uma 

qualidade e vida inferiores, impedidos de permanecer nas áreas que, sem 

nenhum rebuço, são chamadas de espaços revitalizados e requalificados que 

não podem ser degradados com a presença deste tipo de “usuário”.  

No centro de Belo Horizonte, nas áreas integrantes do projeto de 

revalorização área central que já foram alvo de ações de reforma e 

embelezamento, moradores de rua, pedintes, vendedores ambulantes são 

impedidos de permanecer. E, segundo relatos da Pastoral de Rua da 

metrópole, policiais e guardas municipais abordam constantemente tais sujeitos 

dizendo algo que seria ironicamente engraçado, se não revelassem a forma 

perversamente trágica que a cidadania na democracia formal pode ser 

apropriada: afirmam que, quando estes sujeitos permanecem (no sentido de 

parar para descansar ou dormir) nas ruas e praças principalmente as já 

“revitalizadas” para receberem a vida que é considerada na cidade-mercadoria, 

estão infringindo o direito de ir e vir das pessoas, porque estão privatizando o 

que é público. 3 E, como forma de garantir  “a não privatização do público” o 

poder público ali representado utiliza-se de diversas formas que vai, desde 

reduzir drasticamente os espaços cimentados por canteiros de flores e 

gramados regados quase 24 horas por dia a acordar os moradores de rua 

durante a noite e tomar os poucos pertences. Um exercício interessante, ao se 

considerar a lógica utilizada, considerando também a suposta igualdade de 

direitos, seria a de se questionar o hábito socialmente aceito e instituído de se 

utilizar a rua como estacionamento, o que reduz seu aproveitamento para a sua 

(já reduzida) função de deslocamento. Considerando que o automóvel é um 

objeto-signo de privilégio, posto que a generalização do mesmo seria 

impossível, a utilização do espaço público como estacionamento deveria 
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também ser impedida, sob o argumento de privatização do público e 

impedimento da circulação em seu bom termo.  

Mas como já dito anteriormente, na medida em que se trata da 

reformulação da imagem, as ações empreendidas para o alcance da imagem 

planejada tendem a ser superficiais. Exemplos paradigmáticos da reprodução 

superficial foram os casos de Baltimore4 na década de 1970, em que, 

apropriadamente, David Harvey afirmou tratar-se de “circo, mas sem o pão” e, 

principalmente, o modelo de Barcelona que, certamente, se configura como o 

caso mais exitoso e modelo paradigmático desta produção.  

Como bem refletido e criticado por Carlos Vainer5, trata-se de uma 

reprodução fundamentada na marginalização (social e espacial) das classes 

populares não solventes e na homogeneização do espaço, que passa a ser 

produzido para ter os atributos destinados à demanda solvável, considerando o 

espaço como mercadoria a ser consumida. Ainda segundo este autor, esta 

reprodução (que não é só material, mas também simbólica) objetiva 

transformar o espaço urbano (e a Utopia da Cidade) em algo que se assemelhe 

a uma empresa e, neste sentido, que seja gerido como tal. No limite, tal 

perspectiva levaria ao empresariamento da vida urbana; ao esvaziamento da 

Política6 e morte da Cidadania7, processo em que se inscreve a reprodução do 

espaço de Belo Horizonte. É neste contexto em que se inserem os 

empreendimentos infra-estruturais executados pelo estado em Belo Horizonte 

na atualidade, como redes de tráfego, comunicação e informação; e privadas, 

como hotéis, centro de convenções etc. já que os mesmos integram os 

atributos demandados pela demanda solvável que se espera alcançar e 

atender.  

De acordo com estudos de diversos pesquisadores8, esta estratégia vem 

sendo aplicada em variadas cidades brasileiras e mesmo da América Latina, 

não sendo, portanto, Belo Horizonte um caso isolado. Processo do qual se faz 

necessário tirar algumas conseqüências que nos ajudem a compreender o que 

tem fundamentado a reprodução social do espaço, suas contradições e, se 

possível, as possibilidades outras inscritas no devir.   

Entre as contradições presentes neste processo, inscreve-se a de que 

esta reformulação imagética dos espaços deteriorados, associado aos 

empreendimentos públicos infra-estruturais visa, sob a perspectiva do 
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administrador público e do capital privado local, a revalorização do espaço 

urbano. O mesmo se torna contraditório, sob a perspectiva do que se espera 

para a cidade, diante do elevado número de espaços urbanos (re)formados de 

acordo com a demanda do capital. No limite, sob nova roupagem (ou imagem) 

trata-se da disputa entre os espaços para atrair investimentos do capital 

privado. Ocorre que, se antes a oferta de terrenos, subsídios de tarifas públicas 

e isenções fiscais eram necessárias para atração de indústrias, 

contemporaneamente, para atração do “capital tecnológico de ponta” exige-se, 

além destes incentivos, a produção da infra-estrutura produzida pelo estado e, 

ainda, a oferta, a baixo custo, das condições de instalação. Assim, corre-se o 

risco de que os elevados investimentos efetuados na produção de 

empreendimentos como ampliação de aeroportos, vias de trânsito rápido, entre 

outros, tornem-se subutilizados, não se traduzindo na atração da demanda 

solvável planejada. Sob a perspectiva do atendimento dos interesses da 

sociedade, quando a atração suposta se efetiva, os benefícios dos 

investimentos do capital privado revelam-se segmentados e restritos a uma 

pequena parcela do conjunto social, embora, na maioria dos casos, o ônus da 

produção das condições gerais para esta atração, recaia sobre todos, inclusive 

revelando-se mais pesada e perversa para aqueles que não beneficiados, 

sequer indiretamente.9  Sob a perspectiva do capital, a subutilização se reverte 

em destruição do valor. 

Outra característica desta produção é que os espaços que integram esta 

“lógica” reprodutiva são reproduzidos com o intuito de torná-los homogêneos, 

com aspecto asséptico e herméticos a outras formas de ocupação e utilização 

que não aquela formalmente instituída.  

Ocorre, porém, que este processo não se dá sobre uma “tábula rasa” ou 

“terra de ninguém” e sim sobre um espaço historicamente reproduzido, 

resultado do modo como a vida ali se reproduziu, ao mesmo tempo em que foi 

reproduzida por ele. No caso da área da Linha Verde e Centro administrativo, 

trata-se de espaços marginais (porque ficaram à margem da produção do 

espaço formal ou secundarizados) e os marginalizados no processo que, na 

produção do complexo empreendimento em curso que são destituídos, não só 

do espaço vivido em que reproduzem suas vidas, mas também da condição de 

possuidores de direitos de usufruírem do novo espaço (re)produzido. O que se 
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revela na e pela própria campanha de divulgação da via de trânsito rápido linha 

verde, em que o mote da mesma é mostrar o antes (feio, ultrapassado, 

inapropriado) e o posterior (belo, moderno, funcional).  

Ocorre que o feio, ultrapassado, inapropriado é justamente o espaço 

produzido espontaneamente, dentro das condições possíveis para aqueles 

moradores, espaço que não homogêneo é forma resultante da reprodução da 

vida e que, produzida, ajuda a reproduzir o conteúdo que a produziu. Trata-se, 

efetivamente, do espaço vivido que, por sua vez, torna-se inapropriado para o 

novo conteúdo que deverá se estabelecer.  

A meu ver, a forma contemporânea do planejamento estratégico do 

espaço reatualiza, colocando em outro patamar, o fundamento da (re)produção 

do espaço: como espaço de reprodução da vida ou espaço de reprodução do 

capital, processo em que, desnecessário dizer, aponta para a segunda opção. 

Nestes termos, embora não seja possível desenvolver mais amplamente nos 

limites deste artigo, penso ser necessário, para compreender o processo atual 

para além de seus aspectos fenomênicos, a articulação mais fina existe entre o 

que Henri Lefebvre chamou de ordem distante, mediadora e próxima, sendo 

esta última, o nível do vivido em que todas se materializam. Por sua vez, o 

sentido desta articulação é buscar apreender os fundamentos e suas 

contradições presentes, com vistas a encontrar as possibilidades mais amplas 

de realização do Urbano10.  

Entre os caminhos possíveis, o percurso aqui escolhido foi o da crítica à 

economia política do espaço, o que fez com esta reflexão iniciasse-se pela 

observação e análise dos empreendimentos em curso na metrópole produzidos 

pelo estado. É certo que, em alguma medida, tal perspectiva de análise revela-

se setorial e, neste sentido, parcial. No entanto, entende-se ser a mesma 

necessária, visto que se trata da forma da manifestação do processo. O 

objetivo, no entanto, é ser capaz de superar esta reflexão parcial fragmentada 

e situá-la na totalidade do movimento do real.  

Conforme já amplamente estudado por diversos pesquisadores, há 

muito o espaço e sua produção deixou de ser um setor secundário para a 

reprodução dos capitais; ou ainda, de ser apenas uma forma mais segura de se 

retirar da esfera da circulação o capital excedente. Henri Lefebvre, já nos anos 

de 197011, demonstrava (ao mesmo tempo em que refletia sobre as 
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contradições aí presentes) como a produção do espaço tornara-se uma esfera 

privilegiada de reprodução ampliada da riqueza por meio da produção e venda 

do espaço e, ainda, como esta forma de produção, dentro do conjunto mais 

amplo que a contém, minava as possibilidades mais amplas e libertárias de 

reprodução da vida. Mais que isso, como que o capital havia encontrado uma 

forma de se reproduzir ampliadamente, jogando para frente suas crises, por 

meio da produção desigual do espaço, situação em que o urbanismo aparecia 

como saber estratégico fundamental desta (re)produção.  

 Desde Marx é sabido que a produção do espaço se dá de maneira 

desigual (em múltiplas escalas), em que o sentido é o de garantir amplas 

possibilidades de recuperação das taxas de lucro médio, cuja tendência geral, 

devido à concorrência entre capitalistas, é de queda. Por sua vez, na produção 

do espaço constituiu-se o que se pode chamar de “áreas de reserva de valor”, 

que seriam mobilizadas em períodos subseqüentes e momentos apropriados, 

sendo esta uma das estratégias prementes de valorização do valor. E, como se 

espera aqui demonstrar fundamenta a reprodução do espaço em Belo 

Horizonte na atualidade. 

Contudo, a compreensão deste fundamento exige que o demonstre, o 

que, a meu ver, pode ser feito pela retomada do processo de formação e 

reprodução da metrópole, o que se exige como forma de avançar para além de 

mero resgate histórico, a adoção da análise histórico-genética regressivo como 

método. Isto porque, o objetivo do resgate da produção do espaço não tem 

sentido em si mesmo, justificando-se se objetivo for o de buscar - a partir da 

gênese, associado ao que se materializa contemporaneamente - indícios do 

que se inscreve no devir.  

A meu ver, a gênese da valorização do valor que se realiza na produção 

contemporânea do espaço urbano de Belo Horizonte e suas contradições é um 

dos fundamentos que podem nos ajudar a compreender as contradições que 

envolvem a reprodução social do espaço na atualidade. Reprodução esta que 

revela fundamentalmente seu sentido pela deterioração do espaço como lugar 

da reprodução da vida em suas amplas possibilidades e pela sua padronização 

que, ao eliminar e/ou reduzir diferenças e especificidades constitui-se como 

espaço privilegiado para a reprodução do capital. E onde, como parte do 

mesmo contexto, as especificidades são reduzidas à representação do que fora 
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antes efetivamente a cultura do lugar, produzindo como substituto a 

representação que é vendida no mesmo pacote em que se vende o espaço 

urbano, como “curiosidades exóticas” de cada lugar.  

Desde sua fundação Belo Horizonte teve seus eixos de crescimento 

especificamente orientados, com o objetivo de definir (e controlar) a forma geral 

de constituição e desenvolvimento da capital. Embora seja amplamente 

ressaltado por pesquisadores que estudam a capital que desde as primeiras 

décadas o planejamento fora insuficiente para enquadrar o processo urbano, é 

importante observar que alguns princípios foram mantidos e mesmo 

reafirmados pelas formas de controle adotadas pelo estado na reprodução do 

espaço de Belo Horizonte. Entre elas, destaca-se a estruturação interna do 

espaço urbano, que ainda hoje é possível de ser percebida nitidamente na 

forma como a metrópole reproduziu-se.  Dentro desta estruturação, o chamado 

eixo sul, possivelmente por sua morfologia, foi definido pelo estado como local 

que abrigaria as classes sociais mais abastadas, ao mesmo tempo em que os 

eixos oeste e norte foram definidos como aqueles destinados às classes 

pobres. A forma adotada para esta acomodação se deu, fundamentalmente por 

duas estratégias de ação: primeiro, pela regulação urbanística, que impunha 

exigências impossíveis de serem cumpridas para os pobres nas áreas 

integrantes do eixo sul e a não regulação e/ou fiscalização nas áreas 

populares; e, segundo, pela instalação dos chamados equipamentos indutores 

de urbanização. No eixo sul foi instalada toda a estrutura de gestão e 

administração pública, como o a sede do governo do estado e as secretarias e, 

posteriormente, a residência oficial do governador. Já no eixo norte foi 

instalado o conjunto de penitenciárias do estado enquanto que no eixo oeste, o 

pólo industrial. Ou seja, equipamentos que, ao serem instalados, promoveram 

valorização social diferenciada da área e, consequentemente, induziram os 

potenciais de valorização e realização do valor.  

Desde as primeiras normatizações acerca da produção do espaço em 

Belo Horizonte ficam evidentes formas de controle adotadas pelo estado para 

que no eixo sul fosse mantido determinado padrão de ocupação. Além da 

regulação, foram reiterados investimentos estatais na promoção, manutenção e 

renovação da infra-estrutura urbana. Ou seja, processos de produção e 

revalorização do valor, por meio da materialização de trabalho na 
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produção/transformação do ambiente, produzindo o padrão demandado pelas 

classes sociais de rendimentos médios e, principalmente, as classes sociais 

dominantes.  

Devido aos investimentos de recursos financeiros públicos, que 

produziram e potencializaram a realização ampliada do valor e, ainda, à 

regulação urbana que garantia relativa homogeneidade (o que não impediu o 

surgimento de favelas próximas), esta se tornou locus preferencial de 

investimentos dos loteadores urbanos e, posteriormente, da indústria da 

construção civil.  

Contudo, não significa dizer que as demais áreas da cidade não foram 

alvos da atuação do capital imobiliário. De fato, diversos estudos demonstram a 

segmentação do setor, principalmente a partir do final dos anos de 1940-50, 

período que coincide com o início dos grandes fluxos migratórios para a capital, 

que iriam se intensificar nas duas décadas seguintes. Empreendimentos que, 

possivelmente, também foram muito significativos para o setor imobiliário, 

sendo possível encontrar empreendedores que agiram tanto em 

empreendimentos destinados às classes sociais mais abastadas, quanto em 

loteamentos populares.  O que se afirma é que as indústrias da construção civil 

de maior capacidade de aporte de capital, em insidiosa relação com estado, 

produziram e resguardaram para si o eixo sul como área de investimento 

destas empresas, o que fica ainda mais explícito a partir da Lei de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de 1976, LPUOS 2662/76 e revisões 

subseqüentes. Pelas exigências e restrições impostas, bem como as áreas 

indicadas nas leis como de expansão, é possível perceber a reserva para 

atuação futura das grandes indústrias do setor.  

No entanto, com o intenso (re)investimento e concentração de capitais 

ao longo do tempo no eixo sul e, ainda, considerando o atual “conceito”12 

adotado pela indústria da construção civil, em médio prazo, poderá haver 

significativa redução de áreas de atuação para este segmento do setor. A meu 

ver, entre os objetivos que fundamentam os empreendimentos produzidos com 

investimento público atualmente em curso está inscrito o de promover novas 

áreas de atuação como “reserva de mercado” para a indústria da construção 

civil no eixo norte de expansão diante da eminência da saturação de 

possibilidades existentes no eixo sul. 13 
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Em consonância a este movimento já é notório entre administradores 

públicos de municípios do eixo norte discussões e elaborações de novas leis 

urbanísticas em “sintonia” com o novo “público” que, esperam, será atraído 

para residirem nestes espaços. Por exemplo, em áreas anteriormente 

desprovidas de maior regulação e cuja expansão tendiam a ocorrer na 

constituição de loteamentos populares, vêm sendo enquadradas com “áreas de 

preservação e expansão urbana”, com novas regras de ocupação, com 

destaque para a alteração do tamanho mínimo do lote de 360m2 para 1000m2. 

Ainda que possa efetivamente haver alguma preocupação de cunho ambiental, 

pode-se depreender que esta vem sendo utilizada como estratégia para 

dificultar a formação de loteamentos populares que, sabidamente, “desvaloriza” 

a área para empreendimentos destinados às classes sociais de rendimentos 

médios e abastadas.  

Quanto às ocupações populares já existentes, aquelas que se 

encontravam “no caminho” da linha verde e, ainda, nas proximidades do futuro 

centro administrativo foram retiradas, fossem estes bairros ou favelas (que nos 

termos do estado aparecem como “ocupações irregulares”.).14 Somente em 

cinco favelas que existiam até dois anos atrás foram, nos termos do estado, 

removidas mais de 900 famílias, sendo que muitas delas, aproximadamente um 

terço delas, tiveram como destino cidades do eixo norte da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH, que vêm alterando, também por este 

motivo, suas legislações urbanísticas no sentido de barrar este tipo de 

migrante. Outras famílias removidas foram alocadas em conjuntos 

habitacionais que vêm sendo construído nas “franjas” de diversos bairros da 

metrópole, próximo a áreas de remoção de moradores de favelas.  

Estas construções, por sua vez, aparecem como um ganho, como o 

reconhecimento da importância da permanência nas proximidades da área 

removida. Contudo, esta não é uma conquista para todos. Isto porque, muitos 

dos removidos são instalados em conjuntos construídos em outras bairros, o 

que impõe a (des)reestruração das relações sócio-espaciais na só da forma da 

residência, mas também no lugar onde se mora.15   

Também muitos moradores de bairros do entorno do futuro centro 

administrativo, como o Serra Verde, vem sendo objeto de desapropriados, 

sendo que muitos moradores têm sido obrigados a se mudarem para outras 
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localidades. Suas casas serão substituídas por um parque ecológico, processo 

de gentrificação também escamoteado pela retórica da preservação ambiental.  

É neste sentido que entendo que os empreendimentos públicos em 

curso que se materializam e, em alguma medida redefinem determinados 

fragmentos do espaço urbano, são reveladores de como o espaço, 

fragmentado, é refuncionalizado, no sentido de garantir a realização da 

economia político do/no espaço, em detrimento da realização da vida. E, na 

medida em que para a produção das condições de realização ampliada da 

economia política do espaço desestrutura o nível do vivido, este, 

obrigatoriamente, terá que se reconstituir em outros condições e em outros 

lugares.  

Nestes termos, ao serem produzidos novos empreendimentos, como o 

centro administrativo e eixos viários como a linha verde, viabiliza-se, ao 

modificar a paisagem, muitas vezes transformando-a e impondo-lhe novo 

conteúdo, uma valorização potencial, no sentido da economia política, da área 

em questão.  Obviamente, parte considerável desta valorização advém do 

movimento de procura por esta área, seja para moradia, seja para futuros 

investimentos, podendo ser explicada na esfera da circulação. No entanto, o 

fundamento da valorização não está “na oferta e na procura” como se poderia 

supor em análise superficial. O mesmo se encontra no trabalho materializado 

na forma de infra-estrutura produzida com intuito de viabilizar a reprodução da 

riqueza, ou seja, na esfera da produção. 

Por sua vez, esta valorização potencial, em termos mais significativos, 

tem-se revertido para os grandes empreendedores econômicos privados, ainda 

que a mesma, em patamares inferiores, também alcance os moradores do eixo 

norte.16 Exemplo do primeiro caso é o grupo Séculus que, tendo se tornado 

proprietário de uma gleba anterior ao lançamento do projeto linha verde, logo 

após este lançamento, loteou a gleba, sendo que, somente primeiro dia, foi 

vendido mais de 40% do condomínio Gran Royale, com elevados ganhos. 

Como este, foram realizados diversos outros condomínios e loteamentos 

destinados às classes sociais de rendimentos médios e elevados, todos com 

forte apelo da “proximidade com a natureza”, mas principalmente, com ênfase 

na “acessibilidade e agilidade” de deslocamento propiciado pela linha verde, 

antes mesmo desta estar concluída. Outro fator relevante é que a associação 
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destes empreendimentos à linha verde e/ou ao novo centro administrativo, 

permite aos empreendedores “apossarem-se” da publicidade estatal feita em 

torno destes, o que certamente contribui para a diminuição de custos de 

promoção.  

É neste sentido que entendo que tais empreendimentos públicos 

explicitam o sentido da orientação do estado, qual seja, o de (re)produzir as 

condições de reprodução do capital, submetendo (desestruturando o nível do 

vivido se necessário), as relações sociais e o espaço a esta reprodução, 

reduzindo-os a fatores desta reprodução.  

Contudo, a efetivação de tais empreendimentos impõe, para um elevado 

número de pessoas, ampla ou total desestruturação das relações sócio-

espaciais estabelecidas. Da ruptura causada pela via de trânsito rápido que 

dificulta a travessia de um lado a outro do bairro aos deslocamentos 

compulsórios, empreendimentos como a linha verde  e o centro administrativo 

desestruturam o nível do vivido. Se entre os fatores que justificam a linha verde 

se encontra a aceleração dos deslocamentos, para moradores de bairros e 

favelas do entorno a produção desta significou dobrar o tempo imposto no 

deslocamento para o trabalho devido as remoções para áreas distantes e 

limítrofes da RMBH. Para outros, a nova distância implicou a necessidade de 

mudar de emprego, escola. Para todos, a imposição de recomeçar em outros 

lugares em que pudessem estabelecer suas moradias com as parcas 

indenizações recebidas, sempre fora da capital, em cidades da RMBH cujos 

prefeitos afirmem “já terem dado sua contribuição no passado”, recebendo os 

pobres de Belo Horizonte, com o que não estão mais dispostos a contribuir.  

Outro fator interessante a ser observado e refletido é a forma como os 

meios de comunicação se referiram (e se referem) ao empreendimento linha 

verde. O mesmo foi tratado como necessário a toda a cidade e, ainda, como se 

houvesse um consenso em torno do mesmo. Sobre os movimentos populares 

de resistência, que reivindicavam o direito de ficar e/ou indenizações maiores, 

quase não houve referência.  

O silêncio sobre os movimentos contrários ao empreendimento podem 

ser enquadrados no que Carlos Vainer chamou de produção do consenso, a 

partir da construção de um sentimento generalizado de crise, no caso da linha 

verde, sobre um suposto caos no trânsito de Belo Horizonte e a linha verde 
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aparece como integrante de ações estruturais do estado, cujo objetivo seria o 

de fornecer deslocamento rápido. Obviamente que não se desconsidera o 

modelo autofágico do trânsito em Belo Horizonte que, como nas demais 

capitais brasileiras, é fortemente ancorado no transporte individual. No entanto, 

o que aqui está sendo colocado como questão é que, fosse este o problema, 

de um caos no trânsito urbano, os investimentos deveriam ser alocados em 

outras modalidades de transportes, visto que a produção de novas vias ou 

duplicação das já existentes são apenas paliativos e, ainda, explicitam o 

reforço a esta modalidade, que pode ser constatado pelos sucessivos recordes 

de venda da indústria automobilística nos últimos anos.  

Porém, mais que não refletir a realidade, argumentos como este 

explicitam como tem se dado a participação. Talvez, o termo mais apropriado 

seja como a mesma não tem se dado, considerando que tem assumido mais o 

caráter de informativos. Já o gestor público, respaldado pelo saber técnico 

aparece como portador do saber competente, portanto correto, contra o qual 

não são aceitas opiniões ou ações contrárias. Estabelecem-se os novos termos 

da relação do “cidadão” com o estado, onde ao primeiro, destituído do saber 

competente, compete apenas contribuir para a construção do espaço urbano 

competitivo, supostamente antídoto para os chamados problemas urbanos. 

Colocar-se em posição contrária, ou seja, de conflito, gênese e essência da 

Política, aparece, nos termos de Vainer, como anti-patriótico, como  mau 

cidadão, já que ao bom cidadão, cabe amar sua cidade, no caso de Belo 

Horizonte, radicalmente.  
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