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A concepção da Cidade de Belo Horizonte. 

Cidade planejada, Belo Horizonte é concebida na transição dos séculos XIX e XX 

para ser a nova capital do Estado de Minas Gerais. Mais que isso, deveria ser um marco de 

progresso e desenvolvimento, dentro da racionalidade dominante no período de sua 

concepção. A nova capital trouxe assim, já em seu planejamento, o caráter segregador do 

espaço, o que iria se confirmar e fortalecer com o crescimento espacial da cidade no século 

seguinte. 

Deste modo, nos primeiros anos da nova capital, o Estado garante, pelo critério da 

renda por meio de leilões públicos, a seleção dos habitantes da zona urbana, espaço interno 

à Av. Contorno1. Os habitantes deste espaço deveriam ser condizentes com a imagem que 

a cidade desejava irradiar e consolidar: “saudável”, “higiênica”, “agradável”. Ficava claro a 

quem se destinava o novo espaço: não o era para os trabalhadores construtores de Belo 

Horizonte e menos ainda, para os migrantes pobres oriundos do interior do Estado em 

busca de oportunidades. É interessante observar que não havia espaços destinados às 

classes populares na área planejada. Se este fato é interessante não se pode dizer que o 

mesmo era estranho. De fato, tal procedimento era condizente com a racionalidade do 

momento da concepção da cidade de Belo Horizonte: tratava-se da nova república, 

momento de associação das classes populares às classes perigosas: portadoras de 

doenças, de hábitos imorais, foco de criminalidade e ainda, perigosamente desordeiros2. 

Margareth Rago mostra, como a questão das classes populares e seus espaços 

  Sofre um deslocamento conceitual através de operações em 

que as imagens e representações imaginárias se acoplam ou 

se opõe, criando todo um campo de dimensão simbólica do 

real. (...) passa-se a discutir a questão da saúde dos 

incivilizados, no sentido de diagnosticar as doenças para 

previni-las ou extirpá-las. Da questão da doença e do perigo da 

emergência de focos de contágio, desloca-se para o problema 

moral: a degenerescência da raça, a degradação do espírito, a 

corrupção do trabalhador. Finalmente, a ameaça política. 

(RAGO, 1985:190)3. 
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Diante deste imaginário que tinha (e que deixou seus traços arraigados na sociedade 

brasileira), era primordial que o urbanismo garantisse à nova capital a separação espacial 

das classes “saudáveis” das “insalubres e perigosas”. É esta a racionalidade que permeia e 

dá sentido à segregação espacial da cidade concebida, prática, aliás, aplicada às grandes 

cidades brasileiras que já se encontravam em momento de crescimento onde houve a 

remoção das classes populares das áreas centrais4 e cuja inspiração vem das práticas 

urbanísticas das grandes cidades industriais européias, como Paris e Londres5. Assim, o 

espaço urbano belohorizontino é concebido em sua origem já totalmente permeado pela 

racionalidade de Estado, onde este se colocava como capaz de controlar e normatizar a 

produção deste espaço. 

 Porém, esta tentativa de controle se constituiu ilusória ou, nas palavras de Henri 

Lefebvre, em uma ilusão estatista6, visto que, ainda que planejada, Belo Horizonte em sua 

concepção também era (e ainda o é) espaço privado, o que abria amplas possibilidades de 

atuação daqueles que constituem o chamado mercado imobiliário para lidar com a 

propriedade imobiliária no sentido de auferir desta a renda fundiária. Neste sentido, diante 

de uma sociedade de classes, o espaço já no limiar de Belo Horizonte é colocado como 

mercadoria que deveria ser consumida. Junto com o Estado, o mercado imobiliário exercera, 

já nos anos iniciais, influência na produção do espaço belohorizontino. 

Com efeito, nos primeiros anos, na chamada zona urbana, a propriedade imobiliária 

e seu comércio eram controlados pela ação do Estado. Porém, as chamadas zonas 

suburbanas e rurais já nestes anos iniciais tornaram-se espaço privilegiado para atuação 

privada do mercado imobiliário. Inicialmente, esse “mercado” era controlado por corretores 

imobiliários individuais que incorporavam ao espaço urbano glebas destinadas à expansão 

urbana e glebas rurais onde, devido a ausência de equipamentos públicos de urbanização, 

não era possível extrair ainda, a renda diferencial, o que os tornava espaços de consumo 

voltados para uma segmento das classes populares que detinham condições de consumi-

lo7. 

Com a chegada de novos migrantes e a própria reprodução social, tem-se um 

amplo crescimento espacial da capital na primeira metade do século XX. As classes 

populares, como era fundamental para estas, naquele momento, morar próximo aos locais 

de trabalho, esse crescimento se dá nas proximidades da zona urbana, dentro das 

possibilidades de acesso aos locais de trabalho que se constituíam, em sua maioria, 

dentro da zona urbana. Com o advento da implementação da cidade industrial no sentido 

oeste de Belo Horizonte na da década de 1940 e a instalação das indústrias nas décadas 

seguintes de 1950, 1960 e 1970, este se torna, junto com o sentido norte8, um dos 

principais “vetores” de expansão dos espaços voltados para as classes populares. Com a 
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intensificação desta expansão, o “vetor” noroeste também se torna campo de atuação 

daqueles que atuam na produção de “loteamentos populares”. 

 Neste momento, dois novos elementos extremamente relevantes se colocam para 

a expansão da capital mineira. O primeiro momento refere-se à indústria comandando, 

efetivamente, o processo de urbanização de Belo Horizonte, como ocorreu em outras 

cidades, ou seja, a expansão urbana acompanhava de perto a expansão da indústria. O 

segundo momento, refere se à complexificação do “mercado imobiliário” de Belo Horizonte 

que se fragmenta e se especializa para atender os estratos de classes sociais existentes, 

o que levou ao empresariamento do setor imobiliário, constituindo-se assim, as indústrias 

que passaram a atuar na esfera da construção civil9. Mas como a “urbanização nasce com 

a industrialização e a sucede”10, o primeiro momento referido, ou seja onde a urbanização 

acompanha a expansão da indústria, se é de fundamental importância para se explicar e 

entender esta expansão, ele é, entretanto, insuficiente para explicar o momento seguinte, 

onde o próprio espaço se torna produto, condição e meio para reprodução do capital. 

Noutros termos, no momento que o espaço foi inscrito nos processos de atuação para 

formação e acumulação de capitais, no lidar com a propriedade da terra, os elementos 

teóricos de explicação baseados na urbanização como produto da industrialização não 

lograram alcançar o entendimento desta nova forma de atuação dos capitais. 

De fato, para entender este nova fase de atuação do capital imobiliário, torna-se 

necessário então, considerar as ações das quais se utilizam os promotores imobiliários 

que atuam neste setor do capital e suas estratégias de produção, promoção e venda do 

espaço social, no busca da reprodução ampliada e acumulação do capital. Isso, por tratar-

se de um momento em que a produção do espaço começa a se autonomizar e não mais 

vem “a reboque” do processo de industrialização. É neste contexto que o empreendimento 

imobiliário Belvedere, principalmente em sua “fase” III ganha sentido e se torna locus 

privilegiado para se observar este novo patamar da (re)produção do espaço, onde este é 

construído simbolicamente juntamente com um “modo de vida” outro que o existente na 

metrópole. Antes de passar a análise deste empreendimento imobiliário, é preciso deter-se 

na reprodução de Belo Horizonte, onde esta se constituiu em metrópole. 

A reprodução da cidade de Belo Horizonte 

Quando o empreendimento Belvedere se insere no espaço urbano de Belo Horizonte 

esta já se constitui em uma metrópole. Esta inserção data de meados da década de 1970 

quando já se observava o processo de conurbação de Belo Horizonte com as cidades 

vizinhas e as relações de interdependência entre estas e ainda, após já ter-se dado a 

implementação, pela União, da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 
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Como observa VILLAÇA, nem sempre o que as classes de alta renda privilegiam nas 

áreas que ocupam são os sítios mais atrativos, mas sim 

“a teia de inter-relações espaciais que se desenvolve, acentuando 

cada vez mais uma ‘amarração’ entre os diversos bairros (os da 

burguesia, no caso) e outros elementos vitais definidores dos 

deslocamentos espaciais, especialmente os locais de compra, serviços 

e empregos”11. (VILLAÇA, 1998: 202). 

 Ele observa ainda que, também são elas “a força intra-urbana que mais poderosamente 

influencia a estruturação do espaço metropolitano”12. Pode-se dizer assim, em acordo com o 

autor citado, que a reprodução da cidade no processo em que esta se transforma em 

metrópole, se dá em função da estruturação destas classes no espaço. 

 No caso de Belo Horizonte, estas condições foram estabelecidas na concepção da 

cidade. Mesmo não se constituindo como sítio mais privilegiado no que se refere à 

topografia, devido ao planejamento inicial, à porção sul do território de Belo Horizonte, 

coube abrigar as classes de alta renda. Observando a área destinada às elites, nota-se que, 

mesmo tendo se constituído em áreas de alta declividade, estas áreas, como eram as mais 

elevadas constituíam-se também nas mais distantes da calha do Rio Arrudas, que receberia, 

pelo planejamento da comissão construtora, a rede de esgotos da cidade. Considerando as 

idéias higienistas reinantes na época da concepção da capital, este, possivelmente, foi um 

dos motivos que fez com que a comissão organizadora destinasse como área de residência 

das classes de alta a zona sul de Belo Horizonte13. Devido a “teia de inter-relações” 

anteriormente referidas, a expansão posterior das áreas de moradia das elites de Belo 

Horizonte acompanharam o planejamento inicial e se constituiu no sentido sul da cidade. É o 

caso das glebas onde foram implantados os empreendimentos Belvedere, espaços 

destinados as elites, que encontram-se na zona de expansão imediata destes espaços e, 

devido a isso tornaram-se área de interesse de atuação dos promotores imobiliários 

voltados a atender a “clientela” elitizada, a quem se destinava estes espaços, nas quais se 

deterá mais adiante nesta reflexão. 

 Já os espaços destinados às classes populares continuaram sendo produzidos nos 

sentido oeste e norte da capital14. Se num primeiro momento prevaleceu o fato de terem 

sido as áreas que “restaram” e no momento seguinte esta expansão ter sido induzida pela 

necessidade da proximidade residência/trabalho (foram estas áreas as reservadas 

indústria), posteriormente, o que induziu/induz este crescimento tem a ver com algo que, 

também foi forte definidor nos momentos anteriores: o preço da terra. De fato, em Belo 

Horizonte, como espaço inscrito na reprodução capitalista "a disponibilidade de um fluxo 

permanente do solo urbanizável que é uma condição da acumulação ampliada na esfera da 
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construção civil”15 é uma exigência do capital, o que implica na reprodução do próprio 

espaço urbano. A disponibilidade destes solos urbanizáveis estava nas glebas rurais do 

entorno da cidade que foram sendo inseridas ao seu tecido. 

Entretanto o espaço como produto social materializa a própria sociedade e, sendo 

esta uma sociedade de classes onde as clivagens são dadas pelo critério da renda, o que a 

fragmenta em classes baixas, médias e de altas rendas, os espaços produtos também 

seguem este “padrão”. Como estes últimos são campo de atuação do chamado “mercado” 

imobiliário, estes se “especializam” em atender toda a “clientela” solvável. É assim que se dá 

a produção do espaço em Belo Horizonte: fragmentado e segregado, cujo principal meio 

para esta segregação é a renda. 

Como o espaço para poder ser consumido tem que estar em perfeita sintonia com as 

condições dos consumidores aos quais se destinam, a produção dos espaços voltados para 

as classes populares tem características radicalmente diferentes dos espaços voltados para 

as classes de média e alta renda. Assim, ao serem inseridos no espaço urbano estas glebas 

tem que permitir ao seu proprietário extrair a renda fundiária e, ao mesmo tempo, que os 

consumidores destes espaços possam pagar por eles. É necessário então, que os 

promotores imobiliários e/ou proprietários fundiários engendrem algumas estratégias que 

lhes permitam atingir seus objetivos. Entre estas, destacam-se a produção de lotes em 

áreas desprovidas de equipamentos públicos de urbanização e o fracionamento da gleba 

em lotes na menor fração permitida pelo poder público. Estes procedimentos associados a 

outros, permitem ao promotor imobiliário e/o proprietário fundiário auferir renda nos mesmos 

patamares que os que atuam nos espaços voltados para as classes médias e altas. Raquel 

Rolnik, analisando a produção do espaço na cidade de São Paulo comparou a alta 

rentabilidade extraída dos espaços exclusivos pela possibilidade de verticalização com a 

extraída nas áreas cuja expansão se dá em áreas não regularizadas da zona rural, que são 

áreas onde se consubstanciam estes possibilidades e observou que, este outro “extremo, 

[que são os loteamentos populares] às vezes era mais lucrativo que os que os próprios 

empreendimentos ricos”16 (ROLNIK,1999:129). No caso específico de Belo Horizonte, 

embora não se possa afirmar essa eqüidade ou proximidade dela na produção destes 

espaços, (COSTA,1994:62) afirma que “num determinado momento [década de 1970], o 

[capital imobiliário] vislumbra as condições favoráveis para um produto específico: o lote 

popular”17. Se for considerado que a atuação do capital se pauta no sentido de uma 

reprodução ampliada, as “condições favoráveis” vislumbradas referem-se a uma 

rentabilidade que alcance, ao menos, a taxa média de lucro, visto que esta é uma das 

condições para que o capitalista, dentro do processo de reprodução capitalista, mantenha-

se nesta condição18. 
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Assim, a ação daqueles que fizeram da produção dos chamados loteamentos 

populares seu campo de atuação se pautou pela produção das condições de consumo 

destes consumidores específicos. Entretanto, a produção destas condições não seriam (ou 

não são possíveis) sem uma estreita relação com o Estado, ainda que pela sua não atuação 

e a conseqüente fiscalização se estas estão sendo ocupadas. Isto porque, é nesta esfera 

que são produzidas e estabelecidas as leis que regulam, o uso, o parcelamento e a 

ocupação do solo dentro do espaço urbano e a conseqüente fiscalização se estas estão 

sendo ocupadas. Como é sabido, a moradia constitui um dos elementos da reprodução das 

condições de existência das classes populares que são as classes trabalhadoras. Já as 

condições de acesso à moradia, como já foi afirmado, tem relação direta com a renda que, 

por sua vez tem relação direta com a atuação do Estado nos circuitos mais amplos da 

reprodução do capital em uma sociedade capitalista periférica. Além disso, em momentos 

diferentes da história brasileira, como no Estado Novo de Vargas, as classes populares se 

constituíram como uma das bases de sustentação do governo. Como “moeda de troca” 

muitos destes espaços antes irregulares por não se enquadravam dentro das normas 

urbanísticas, foram legalizados como uma “benesse” do Estado. Isto engendrou, no espaço 

urbano, uma continuação das relações populistas/clientelistas que colocavam as classes 

populares como devedoras de favores, inclusive no campo da moralidade ao governante 

“protetor”19. Assim, o Estado tinha (tem) interesse direto manter sob controle (ainda que não 

consiga) a questão das habitações das classes populares. É nestes sentido que as normas 

de uso, parcelamento e ocupação destes espaços são bem menos rígidas que as que 

normatizam os espaços “homogêneos” das classes de alta renda e mesmo estas, quando 

são cumpridas, muitas vezes o Estado deixa passar “desapercebido”. Não se quer dizer 

aqui, que as classes médias e de alta renda sejam “penalizadas” pelo estabelecimento das 

normas mais rígidas. Aliás, cabe observar, que estas classes tem uma dúbia relação com 

essas normas rígidas: se por um lado as solicitam como um dos meios de garantir a 

homogeneidade da vizinhança, por outro, as burlam para obter vantagens, utilizando-se de 

artifícios e procedimentos vários. É o que se pode observar nas fases I e II a partir de uma 

publicidade da fase III: nesta aparece um indivíduo usufruindo da bela vista que a cidade-

cenário oferece. Além da “bela vista”, é possível observar também as irregularidades 

protegidas pelos muros elevados, tais como anexos de construção que utilizam o muro 

como paredes, o que não é permitido pela lei de uso e ocupação de Belo Horizonte. Mas 

voltando aos espaços populares, o Estado, muitas vezes, “desconsidera” ou “ignora” as 

ações irregulares dos promotores imobiliários e/ou proprietários fundiários que atuam nestes 

espaço. Deste modo, a relação Estado/capital constitui-se a principal condicionante da 

(re)produção do espaço, onde o segundo controla o processo, muito embora o primeiro 

tenha a ilusão de ser ele o controlador. 
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Assim, nas primeiras décadas da segunda metade do século XX, Belo Horizonte 

passa por um intenso crescimento demográfico e espacial, estendendo a cidade para além 

da seus limites, ancorado na consolidação da “vocação industrial” da nova capital, a ponto 

desta transformar-se de cidade em metrópole. 

As transformações sócio-espaciais vivenciadas Belo Horizonte na transição 
dos anos 60-70: a expansão dos espaços das classes de alta renda. 

 A partir dos últimos anos da década de 1960, Belo Horizonte experimenta intensas e 

importantes mudanças na sociedade e, consequentemente, no espaço, visto que este é um 

produto social. De fato, houve uma intensa reconfiguração, onde esta transforma-se em 

metrópole e, consequentemente, reconfigurou-se a própria sociedade, inclusive as noções 

que a norteavam. 

 É sabido que a reprodução social é sempre mais ampla que a reprodução do capital. 

Entretanto, este busca formas de subordiná-la e assim inscrevê-la em seus circuitos de 

valorização. Sendo a produção do espaço, enquanto mercadoria, uma das áreas 

privilegiadas de atuação do capital, este momento de reconfiguração social é especialmente 

interessante para os interesses de reprodução dos capitais que atuam no chamado “setor 

imobiliário.” Neste período (o que, aliás, vê-se com freqüência atualmente) há todo um 

incentivo publicitário no sentido de reconfigurar as noções de status da sociedade, no 

sentido de fazê-la - os estratos desta que dispõem de condições - consumir novos produtos 

que são colocados à disposição dos consumidores. Entre estes produtos, certamente, o 

automóvel privado é o que é colocado como o que mais simboliza status, fato que tem 

relação direta com a via de desenvolvimento pela qual o país optou na segunda metade do 

século XX20. 

Certamente, aqueles capitais que atuam no setor imobiliário encontram-se entre os 

que melhor aproveitaram esta redefinição sócio-espacial, onde se é possível visualizar uma 

clara subordinação de aspectos da reprodução social aos circuitos de valorização do capital. 

É o que ocorre com a noção acessibilidade. Se esta, anteriormente, estava diretamente 

ligada à noção de proximidade, a partir daí, há uma desvinculação entre ambas. E ainda, se 

antes do advento do automóvel os espaços voltados para as classes de alta renda se 

restringiam aos que encontravam-se próximos espacialmente dos centros de comércio, 

elitizado devido à teia de inter-relações, após este, também os que apresentavam condições 

de acessibilidade rápida também se tornavam objeto de atuação dos promotores imobiliários 

que atuam na produção de espaços voltados para as elites. Para se perceber como esta 

redefinição é apropriada pelo capital imobiliário, basta observar como a relação espaço-

tempo, agora reconfigurada, é amplamente destacada nos materiais publicitários de 

divulgação destes novos espaços. Como aparece em encartes publicitários de edifícios 
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cujas localizações não se dão no entorno imediato área central ou dos subcentros de 

“comércio nobre”, a relação é destacada pelo tempo gasto no deslocamento casa/centros de 

comércio, lazer e trabalho. É o caso do edifício “Boulevard Saint Michel” que seu informe 

publicitário diz localizar-se a “apenas cinco minutos da Savassi”21. 

Outro aspecto desta reconfiguração social, qual seja, a ampliação do automóvel 

como objeto de consumo das classes médias e de alta renda, apropriada e amplamente 

utilizado como meio de induzir ao consumo de novos empreendimentos mais distantes do 

centro é o destaque dado à intensificação do volume de veículos nas ruas. Como as classes 

de alta renda optam, na maioria das vezes, por espaços cujas ruas não sejam tão 

movimentadas, o fato de áreas “nobres” entre os subcentros e estes novos 

empreendimentos se constituírem em “corredores de ligação” entre estes é destacado como 

pontos negativos dos primeiros de forma a induzir o consumo dos últimos. Pode-se destacar 

também outro elemento ligado à inserção do automóvel como item de consumo de massa, 

que refere-se à própria estrutura das mercadorias imóveis que denotam que estes são de 

“tempos anteriores”: o fato de não terem ou terem apenas uma vaga de garagem. muitas 

famílias passaram a possuir dois ou mais veículos, o que demandou mais espaços para esta 

mercadoria. Assim, um maior número de vagas de garagem, algo dispensável até o início 

dos anos de 1970 em Belo Horizonte, tendo-se em conta que este não se constituía em um 

item de consumo tão disseminado nas classes de média e alta renda, torna-se item 

obrigatório nos novos empreendimentos voltados para estas classes, o que é amplamente 

apropriado e utilizado pelos promotores imobiliários dos novos empreendimentos. Basta 

observar os anúncios que sempre destacam o fato dos novos empreendimentos terem duas, 

três, quatro ou mais vagas de garagem. Pode-se perceber assim, como uma prática fruto da 

reprodução social é apropriada pelos capitais que atuam no setor imobiliário e utilizado 

enquanto meio de valorização e acumulação deste capital. 

 Outra mudança fruto da própria reprodução social é o intenso crescimento 

populacional, que implicou em uma maior número de pessoas fazendo uso e/ou utilizando a 

área central da cidade, fosse como lugar de passeio ou local de trabalho e passagem o que, 

aos olhos das elites, contribuía para “deteriorá-la”. Assim, a área central que já era 

“especializada”, onde o comércio “elitizado” localizava-se nas proximidades dos “bairros 

nobres” tende a fragmentar-se e este comércio “elitizado” “transborda” sobre estes e 

começou a “disputar” o espaço destas localidades “nobres” com as residências das classes 

de alta renda. Novamente, é possível perceber a apropriação do capital da reprodução 

social: mesmo antes deste processo se materializar, onde ainda era incipiente, ele já era 

amplamente destacado pelo capital imobiliário no intuito de “destruir” simbolicamente estes 

espaços para produzir a demanda solvável para consumir os novos “lançamentos” 

imobiliários e assim garantir o sucesso destes. Como será destacado posteriormente, ver-
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se-á que a produção desta demanda solvável é condição essencial para garantir a 

rentabilidade dos capitais atuantes no setor imobiliário. 

 É no bojo destas transformações vivenciadas pela metrópole de Belo Horizonte que 

um empreendimento como o Belvedere, especialmente sua “fase” ganha sentido. Trata-se, 

de fato, de novo patamar da produção do espaço: já não se trata simplesmente da simples 

produção da habitação como mercadoria é o próprio espaço que é “alçado” a esta condição. 

Mas se para se compreender este momento é necessário que se enverede nos postulados 

da economia política do espaço, não se pode prescindir das noções da economia clássica. 

Isto porque o capital não dispensa, no seu movimento de reprodução ampliada, velhas 

formas de acumulação, como a alta composição orgânica do capital. Assim, é em meio a 

novas estratégias (e outras não tão novas), que outro espaço é concebido, cerca de noventa 

anos depois, em Belo Horizonte, tendo como suporte a utopia (ou ideologia) do 

planejamento. Porém, este já investido das “novas raridades” produzidas e incorporadas ao 

espaço. Trata-se do empreendimento Belvedere, em sua “fase” III, que, pelas motivos que 

serão desenvolvidos em seguida, tornou-se o mais emblemático empreendimento imobiliário 

de Belo Horizonte e locus privilegiado de atuação da indústria da construção civil, além de 

locus para se apreender as estratégias destas (re)produção do espaço. 

O Empreendimento Belvedere em suas “fases” I e II. 

O loteamento de parte da gleba da “Harpa”, que deu origem às “fases” I e II do 

Belvedere, data do início da década de 1970, sendo que as primeiras residências foram 

instaladas no ano de 197322. Uma área de 519.354,33m² permaneceu indivisa, onde se 

constituíria, posteriormente, a “fase” III do empreendimento23. 

Este loteamento se caracterizava por ser área exclusiva de residência unifamiliar, 

conforme estabelecido pela Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do solo de 1976. A gleba 

onde se estabelecia o loteamento era de propriedade de duas famílias, sendo a maior área 

pertencente à família Pentagna Guimarães, também detentora da área que permaneceu 

indivisa. O fracionamento foi em lotes de 450 a 650m² e havia rígidas normas de construção, 

para que as residências não obstruíssem a vista da linha da Serra do Curral, patrimônio 

natural, tombada pelo município. Devido ao caráter unifamiliar, foi garantido, em alguma 

medida, uma “exclusividade” aos moradores. 

A distinção em “fases” I e II refere-se a uma das estratégias muito utilizadas pelos 

promotores imobiliários: disponibilizar a mercadoria imóvel aos poucos, para que a 

ocupação dos primeiros lotes contribuíssem na valorização dos próximos pela formação da 

vizinhança. Também influenciou o fato de que, aumentar muito a oferta ocasionaria uma 

queda nos valores dos lotes, significando menos rentabilidade para o proprietário fundiário, 

já que ele poderia ofertar mais mercadoria do que a demanda solvável existente. Outra 
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característica destas “fases” anteriores diz respeito ao fato destas terem sido voltadas para 

o consumidor individual, o que difere radicalmente da “fase” III, cuja “clientela” foi constituída 

pelas construtoras. 

Assim, por pouco mais de quinze anos, os moradores das “fases” I e II, puderam 

acreditar nas promessas feitas quando consumiram aquele espaço: que o local teria sempre 

uma baixa ocupação demográfica, pois o uso era residencial e unifamiliar, teriam vista 

definitiva para a Serra da Curral, acessibilidade fácil pelo baixo número de veículos 

trafegando nas vias de acesso ao Belvedere e que o único espaço para comércio seria o 

Shopping elitizado nos limites da área onde viria a se constituir a “fase” III do 

empreendimento. Essa crença era respaldada na ilusão que o Estado dispunha de meios (e 

intenções) de frear os interesses da construção civil. Se enganaram, ou melhor, se iludiram. 

Por meio do decreto municipal de 05/12/1998, que normatizou a ocupação e uso da gleba 

indivisa, alterando-a em relação às “fases” anteriores, descobriram os limites e as 

(im)possibilidades da ação do Estado, ao mesmo tempo em que ficou nítido a força do 

capital imobiliário. 

Assim, a partir do final da década de 1980, Belo Horizonte experencia uma batalha 

judicial, onde o pano de fundo que norteou toda a discussão foi o direito à propriedade e sua 

defesa, versus a função social da propriedade. Como poderá ser observado abaixo, ver-se-á 

que a primeira leva larga vantagem sobre a segunda. Deste modo, entre tudo que se diz que 

o Belvedere III representa, certamente é verdadeiro que ele é um claro exemplo do limite 

das possibilidades de ação do Estado no controle da produção do Espaço Urbano. 

A “fase” III do empreendimento Belvedere: as diversas produções do espaço 
pela indústria da construção civil. 

O momento em que a “fase” III do empreendimento se inscreve nos circuitos de 

reprodução do capital, este já não tem com produto simplesmente a mercadoria-imóvel. 

Trata-se, de fato, de um outro patamar de atuação do capital imobiliário, onde o produto a 

ser promovido e comercializado é próprio espaço. 

Frente a este novo patamar, são exigidas produções de novas estratégias que 

permitam a realização da reprodução do capital de modo que este aufira a rentabilidade 

buscada. Mas se novas estratégias são construídas, não se prescinde das que se pode 

chamar de estratégias clássicas. Assim, no movimento de produção e reprodução de 

estratégias de promoção imobiliária, o espaço concernente ao empreendimento Belvedere 

III é construído: como espaço simbólico, como espaço abstrato e como espaço funcional. 

Todos eles associados para viabilizar que o capital ali investido se realize, se reproduza e se 

acumule ampliadamente. Mas para chegar no patamar de atuação almejado, onde o espaço 
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social é a mercadoria, os capitais que atuam no setor imobiliário, voltado para as classes de 

alta renda, tiveram que lidar com as contradições inerentes à propriedade da terra. 

Entre estas contradições, encontram-se a produção jurídica-institucional das 

possibilidades de produção daquele espaço nos moldes em que se deu, o que contribuiu 

para elevar a renda fundiária aos patamares máximos com os quais o capital imobiliário 

poderia arcar, sem comprometer sua rentabilidade. Um dos fatores que possibilitou essa 

elevação foi o estabelecimento do zoneamento existente . De fato, de acordo com a Lei de 

Uso e Ocupação de Solo de Belo Horizonte de 1976, toda zona de expansão urbana (ZEU) 

para ser inserida no espaço urbano da metrópole, teria que ter seu uso, ocupação e 

parcelamento votado e aprovado nas instâncias do setor legislativo municipal. Era a 

condição em que se encontrava inserida a ZEU da Gleba da Foca, nome que designava o 

restante da Gleba da Harpa não loteada. Foi apresentada à câmara municipal, no fim da 

década de 1970 um projeto de lei alterando a competência do estabelecimento do uso, 

ocupação e parcelamento das ZEUs, que sairia da instância do legislativo e passaria para o 

poder do executivo, que deveria estabelecê-lo, após ouvir técnicos competentes. Este 

projeto de lei foi rejeitado e, aparentemente, esquecido. Diante da necessidade de se 

adequar à lei federal de n° 6766/1979, que estabelecia novas regras de parcelamento, no 

início dos anos 80 discute-se em Belo Horizonte a alteração da Lei de Uso, Ocupação e 

Parcelamento do Solo vigente. Foi no bojo da formulação das alterações visando a 

adequação da lei de uso, ocupação e parcelamento do solo que a medida anteriormente 

rejeitada volta, agora incorporada ao corpo da lei de n.° 4035/85, nova lei de uso, ocupação 

e parcelamento do solo, sancionada em março de 1985, fruto do lobby da indústria da 

construção civil24. 

Assim, em 05/12/1988, por meio de um decreto de lei, o então prefeito de Belo 

Horizonte, Sérgio Mário Ferrara, aprova, na própria planta apresentada pelos promotores 

imobiliários, o zoneamento estabelecido para a “Gleba da Foca”. Contrariamente ao que se 

esperava (principalmente pelos moradores das “fases” I e II do Belvedere), o zoneamento 

estabelecido não foi ZR2, que permitia apenas o estabelecimento residências unifamiliares e 

somente uso residencial, que se encontra entre os mais restritivos. Ao contrário, o 

zoneamento da “fase” III do empreendimento Belvedere enquadrou-se entre os mais 

permissivos: permite a construção de residências unifamiliares a prédios de até 40 andares 

(ZR4B) e uso comercial que vai desde comércio local, passando por comércio de bairro a 

instalação de indústrias de médio porte (ZC3)25. Assim, a “fase” III do Belvedere tem sua 

primeira produção: no campo jurídico-institucional. 

Devido a esse enquadramento, a propriedade fundiária teve seus valores alçados a 

patamares extremamente elevados o que, contraditoriamente, se colocou como um 

empecilho a ser removido com o qual teriam que lidar os capitais que iriam atuar naquela 
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área, embora tenha sido eles mesmos, ao lado dos proprietários fundiários, que tenham 

capitaneado todo o processo de estabelecimento do zoneamento nos moldes em que se 

deu. Mesmo sendo paradoxal, a ação do capital imobiliário tem como “efeito colateral”, a 

valorização das áreas no entorno de onde eles já atuam ou de áreas, como é caso do 

Belvedere III, onde eles criam estas condições favoráveis, muitas vezes por relações infra-

políticas com o Estado. A base desta contradição está no fato da terra ser propriedade 

privada e, como tal, seus proprietários terem condições de reter parte da mais-valia global, 

como condição para remoção deste empecilho e, assim, disponibilizar a área para atuação 

do capital imobiliário. Se a propriedade privada se coloca como este dificuldade para todos 

os capitais e todas a as formas de uso, para o capital imobiliário este problema aparece 

ainda mais potencializado: como observa RIBEIRO, 

 no ramo da produção de moradias este obstáculo apresenta-se de uma 

forma diferente, enfrentando o capital dificuldades de superá-lo. Isso se 

dá, em primeiro lugar, em razão de cada processo de construção 

implicar na necessidade de um novo terreno, já que a moradia fixa-se 

no espaço, enquanto que nos outros ramos, uma vez localizado o 

empreendimento, adquirindo a empresa o terreno, para sempre ou por 

um longo período através do aluguel, o processo reproduz-se sem que 

a propriedade privada se recoloque como obstáculo 

(RIBEIRO,1977:352)26. 

Assim, a cada nova edificação, a construtora precisa lidar com um novo proprietário 

fundiário, visto que o solo é sua base de atuação. Deste modo, o capital imobiliário acaba 

tendo que imobilizar, improdutivamente, parte da riqueza socialmente produzida, visto que 

este foi o meio encontrado, pelo capital, para inserir a terra em seu circuito como 

propriedade capitalista, esta que, a rigor é remanescente do modo de produção anterior ao 

capitalismo27. Porém, como era necessário criar condições de separação do trabalhador dos 

meios e também dos instrumentos de produção, caso da terra, o modo de produção 

capitalista reatualizou e manteve a figura do proprietário da terra que, se por um lado 

coloca-se como empecilho à reprodução do capital, por outro torna-se condição estrutural 

para o estabelecimento da sociedade capitalista. Ele resolve esta contradição pagando a 

uma classe parte da riqueza socialmente produzida sem que esta tenha que 

necessariamente ter contribuído para produzi-la. Como bem observa MARTINS28, não se 

trata de classes opostas, embora, às vezes, sejam de interesses conflitantes. Trata-se de 

classes que monopolizam os meios e instrumentos de produção, o que permite a extração 

da mais-valia dos trabalhadores expropriados e separados destes meios e instrumentos 

produtivos. 
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Outra ação do capital imobiliário que contribuiu para a elevação da propriedade 

fundiária no local foi a constituição de uma vizinhança elitizada e homogênea, residentes 

nas “fases” I e II do empreendimento, além das outras áreas “nobres” no entorno. Além 

destas, os atributos de urbanização já existentes na área, devido a existência de um 

shopping center e a este próprio, visto que o mesmo é voltado para um comércio “nobre”, 

também contribuíram para essa elevação. De fato, há em praticamente todos os encartes 

publicitários a referência à vizinhança homogênea e de “alto padrão” e ao referido centro de 

consumo. 

Para remover este empecilho à reprodução do capital, que se colocava em 

patamares extremamente elevados, os empreendedores imobiliários se utilizaram de 

estratégia já bastante conhecida no meio imobiliário: a permuta. Por meio desta, não 

necessitaram imobilizar, de antemão, vultuosos capitais e puderam remunerar os 

proprietários fundiários com a mercadoria-imóvel. Assim, puderam pagar a renda fundiária 

no final das construções, além de transferirem para os proprietários fundiários os custos 

para completar o círculo da realização da mercadoria imóvel29. 

Porém, crentes no poder do Estado de controle sobre a produção do espaço urbano 

e se valendo de argumentos - tais como a uso social da propriedade e impactos sobre o 

sistema viário que novo empreendimento causaria, que lhes eram interessantes naquele 

momento - os moradores das “fases” anteriores do loteamento se mobilizaram e se 

associaram a outros segmentos da sociedade e `a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte no 

sentido reverter o zoneamento estabelecido pela área. Embora “lutassem” do mesmo lado e 

com o mesmo objetivo, o sentido dos questionamentos que moviam estes agentes não eram 

os mesmos: os moradores queriam preservar a exclusividade de seu espaço, Organizações 

não governamentais ligadas à defesa do meio ambiente se valeram deste discurso, 

entidades ligadas à defesa do patrimônio municipal defendiam a vista para a Serra do Curral 

e a Prefeitura Municipal preocupava-se com os impactos que o adensamento da área teria 

sobre os equipamento públicos. Porém, devido ao “inimigo’ comum colocaram-se do mesmo 

lado da “batalha”. 

Entretanto, ao que parece, toda essa mobilização e tentativa de reversão acabou 

sendo apropriada e servindo a dois propósitos dos promotores imobiliários: de um lado, 

proporcionou o tempo necessário para que as indústrias da construção civil se 

capitalizassem para começarem a atuar na área, já que todos os edifícios deveriam iniciar 

as obras de imediato. Esta observação é amparada no fato de que, após todas as liminares 

a favor dos dois lados e todas as propostas de zoneamentos intermediários (entre o ZR2 e 

ZR4B e ZC3), a questão foi resolvida no âmbito jurídico. Quando já detinham condições 

materiais de atuação, os promotores imobiliários entraram com ação pedindo a 

consideração do direito adquirido e, como o código civil brasileiro e permeado pelo defesa 
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ao direito da propriedade, obtiveram as liminares que obrigava a Prefeitura a conceder os 

alvarás de construção dos edifício, último passo para viabilizar o início da construção. De 

posse dos alvarás, as construtoras teriam que começar as obras de imediato. Isto porque, 

caso não o fizessem, por força da lei, os alvarás poderiam ser cassados e o zoneamento 

reestabelecido. Ou seja, no momento em que reuniram as condições materiais ideais para 

iniciarem as obras, as construtoras que atuam na “fase” III do empreendimento “se 

lembraram” de recorrerem às instâncias jurídicas para garantirem seus “direitos”. 

 Além do tempo necessário para reunirem as condições materiais para atuarem, 

outro fato merece destaque. Antes desta pendência jurídica, que foi amplamente coberta 

pela imprensa local, o Belvedere era como qualquer outra área de classes de alta renda da 

metrópole. Planejado ou não, fato é que foi nos interstícios desta batalha jurídica que o 

Belvedere III consolidou a imagem que os promotores imobiliários desejam construir: “reduto 

de minoria abastada”, “Barra da Tijuca de Belo Horizonte”, “bairro” com “melhor qualidade 

de vida”, “bairro” mais ‘moderno” etc. como foi amplamente destacado na cobertura dada 

pela imprensa desta questão. Ou seja, no intervalo de oito anos da produção jurídica-

institucional do Belvedere III, são lançadas as “sementes” que logo “germinariam” para a 

segunda produção do empreendimento: a sua produção simbólica, que se incorporaria ao 

espaço mercadoria, como forma possibilitar maior rentabilidade ao capital. 

Consolidadas estas condições primeiras: a produção jurídica-institucional e a 

produção simbólica do que é o Belvedere III, tem-se, então, a produção do próprio espaço e 

este, como ressalta reportagem do jornal Habitar “se torna um canteiro de obras” até obter 

“cara de bairro”30. Assim, com o caminho “pavimentado” os promotores imobiliários passam 

então à produção do espaço a ser comercializado. 

Neste patamar de atuação não basta, aos promotores imobiliários apenas a 

construção simbólica do próprio Belvedere III, mas é necessário também e 

simultaneamente, como condição de viabilizar a demanda solvável, a destruição simbólica 

da metrópole. É por meio da degradação do outro, a metrópole, que o Belvedere III é 

produzido como espaço diferenciado dentro do próprio espaço urbano. Neste movimento, o 

capital que atua no setor imobiliário, se apropria problemas que o próprio capital imputou (e 

imputa) à sociedade e seu espaço, como forma de negação destes espaços anteriores para 

então oferecer algo que não se encontra “contaminado” e “deteriorado”, como o espaço da 

metrópole. É neste sentido que são construídas “novas raridades” como forma de possibilitar 

aos promotores imobiliários que ali atuam a elevação das rendas diferenciais aos patamares 

máximos que a demanda solvável conseguisse pagar. Os edifícios ali construídos ou 

remetem a algo que não é desta metrópole periférica e subdesenvolvida, vendendo um 

“modo de vida” outro, associando-os ao que na sociedade brasileira é tido, secularmente, 

como o que há de mais moderno e sofisticado, como símbolos europeus ou remetem a um 
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pretenso retorno à natureza, às vantagens de um modo de vida agrário ou de uma cidade do 

interior. Tudo isso, claro, “associado às facilidades de uma metrópole”. 

Assim, Belo Horizonte aparece ora como o outro que deve ser evitado, ora com o 

espaço funcional (alguns fragmentos como a Savassi) onde se tem acesso ao trabalho e 

comércio elitizado ou então, como cenário, como “paisagem” “privilegiada”, estática, cena, 

que se avista das varandas e das janelas dos edifícios do Belvedere III. Trata-se de uma 

relação funcional, onde a função dos demais espaços da metrópole é possibilitar a 

valorização deste espaço diferenciado: seja deteriorando-a, seja relacionando-se com 

alguns de seus fragmentos, seja apropriando-se dela como cenário. No limite, seja em que 

perspectiva for, é sempre no sentido da subordinação desta como forma de elevar os 

patamares de valorização do capital que ali atuam. 

Assim, ao comercializarem mercadorias-imóveis, ou melhor, o espaço, no 

empreendimento Belvedere III, os promotores imobiliários “vendem” junto um “modo de vida” 

diferente do existente na cidade. Este “modo de vida” outro é amplamente destacado nos 

materiais publicitários de divulgação dos edifícios onde, por exemplo, dizem ser o “bairro” 

com maior qualidade de vida e segurança, o “bairro” mais moderno ou o “bairro” com as 

melhores e mais equipadas áreas destinadas ao lazer. É pertinente ressaltar que esta forma 

de divulgação do Belvedere III não se dá apenas pelos materiais publicitários de divulgação. 

De fato, as reportagens jornalísticas referentes ao Belvedere são sempre no sentido de 

enaltecê-lo: pelo comércio “nobre”, pelo planejamento etc. A ponto de fatos como assaltos 

ocorridos não serem divulgados na imprensa para não “manchar” ou destruir a imagem que 

se tem do empreendimento. O fato das construtoras que ainda atuam neste espaço serem 

consumidoras dos espaços publicitários dos jornais, talvez ajude a entender a forma 

“publicitariamente correta” de divulgar o Belvedere III. 

A construção deste “modo de vida” diferenciado parece não ter limites. Nas 

reportagens jornalísticas mais atuais os promotores imobiliários referem-se às pessoas que 

tem o Belvedere com habitat31 como “belvederianos”. O que se percebe é que, colocado 

como espaço-mercadoria a ser vendido, o planejamento do Belvedere III, embora ressalte 

as “ruas e avenidas largas” “ruas arborizadas”, na prática, nega o espaço do público. De 

fato, em toda área não há sequer um local que convide a convivência das pessoas para 

além da condição de usuários daquele espaço. Mesmo na área indivisa que os promotores 

imobiliários chamam de “praça”, não há bancos ou locais para as pessoas fazerem outro 

uso dela que não seja o normatizado. Este espaço, concebido para ser pista de caminhada 

e corrida, é produzido de modo a obedecer a sua função: é um local de passagem apenas, 

que não permite a socialização. Até recentemente, o acesso de pedestres em algumas 

áreas chegava a ser arriscado (o que ocorre em outras ainda),visto que o espaço ali 

produzido é primordialmente para o automóvel: são ruas largas de 15 m avenidas de 25m, 
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que facilitam o deslocamento por veículo, mas dificulta o de pedestres, como poucos sinais 

de trânsito, faixas de pedestres etc. 

Mas se o Belvedere III nega o espaço do público, ele exalta o espaço do privado. De 

fato, os “padrões” dos edifícios são cada vez mais sofisticados, o que denota uma 

concorrência intra e entre si. Cada vez mais, as construtoras colocam no “mercado” 

mercadorias-imóveis diferenciadas e com novos atributos no sentido de viabilizar o consumo 

destas. Trata-se de estratégias de produção de demanda solvável. 

Mas voltando à exaltação dos espaços privados, a análise das áreas de lazer 

oferecidas constituem-se em bom indicativo desta sobrevalorização do privado. Como 

afirmam os promotores imobiliários, praticamente todos os edifícios do Belvedere possuem 

quadra de tênis, piscinas com raias olímpicas e alguns até campo de golfe, além dos 

tradicionais salões de festas, playgrounds e quadras poliesportivas. 

Não obstante às extensas e equipadas áreas de lazer, pôde-se observar em 

pesquisas em campo que as mesmas são subutilizadas. Tal como (CALDEIRA:2000) 

observou nos “enclaves fortificados” de São Paulo, também no Belvedere III, o que se nota é 

que os que mais utilizam estas áreas comuns voltadas para o lazer são crianças 

acompanhadas pelas babás. Para a autora, o que também para ser o caso do Belvedere, 

estas áreas de lazer constituem-se em símbolos de status para os moradores e não como 

algo a ser de fato apropriado. Mais uma vez pode ser percebido o valor dada aos signos de 

distinção pelos moradores destes espaços. Além disso, como observado por Tereza 

Caldeira, esta não utilização destes espaços comuns pode ser lida também como uma 

negação de sociabilidade até mesmo entre “iguais”. Mesmo em um espaço altamente 

homogeneizado, seus moradores se negam ao convívio. Os momentos de encontro ou de 

pretensa sociabilidade se dão sempre mediados por alguma espécie de consumo. Uma 

moradora do Belvedere chegou afirmar que gosta de ir a determinada lanchonete (ou café, 

como estes espaços são denominados naquele espaço) porque nela, o suco demora cerca 

de quarenta minutos, tempo que ela aproveita para conversar com as amigas. Quer dizer, 

trata-se de um espaço (e como este é um produto social em sintonia com os desejos de 

quem o consome), de um estrato social que tem suas relações mediadas pelo consumo. E 

aí, é interessante observar a disposição espacial: os espaços de encontro negados no 

âmbito do público, são encontrados nos ambientes privados de comércios nos “cafés”, nas 

padarias, na praça de alimentação do shopping. 

Toda essa “incrementação” das áreas de lazer destes edifícios que chegam às raias 

(e aqui não são as “olímpicas” das piscinas não obstante os empreendedores divulgá-las 

como tendo raias de 25m) de se ter campos de golf privativos de alguns edifícios, como é o 

caso do edifício “Terrazo Esmeralda”, junto com a valorização ou (valoração) e a promessa 
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deste “modo de vida” outro que alia “ a comodidade da vida no interior com as facilidades na 

metrópole”, como destaca o encarte publicitário do edifício Saint Michel32, tem um sentido. 

Este se constitui como estratégias no sentido de produzirem de demanda a solvável que os 

promotores imobiliários necessitam para viabilizar e realizar o circuito dos capitais atuantes 

no setor imobiliário. Tudo isso, porque os promotores imobiliários precisam, mesmo num 

espaço “moderno” como o Belvedere III, criar condições para acelerarem a obsolescência 

dos imóveis. É devido a isso que as construtoras, em cada lançamento, incrementam suas 

mercadorias, não só em relação a construtoras concorrentes, mas em relação a suas 

mercadorias anteriores. 

É neste sentido também que podem ser lidas a produção de novas raridades: ao 

serem estes novos lançamentos aqueles que detém o que não há em outros locais, estes 

tornam-se “diferenciados”, o que permite elevar seu valor ao denotarem, para aqueles que 

tem na habitação um símbolo de status e que destacam mais o valor de troca que o valor de 

uso, que as outras mercadorias tornaram-se obsoletas, representantes de um momento já 

“ultrapassado”, o que é um “pecado capital” para aqueles que buscam no espaço os 

símbolos e signos que reafirmam sempre seu status e sua perfeita sintonia com o moderno. 

Considerações finais 

Pode-se afirmar, que a “fase” III do empreendimento Belvedere é representativo 

desta nova fase da atuação do capital imobiliário: nele, o produto já não é mais o imóvel em 

si, mas o próprio espaço. Não obstante, os capitais que se reproduzem e se acumulam no 

setor imobiliário não prescindirem das estratégias clássicas, novas são engendradas sempre 

no sentido de viabilizar a reprodução e acumulação de capitais em patamares cada vez 

mais elevados. 

É neste contexto que as novas raridades são construídas simbolicamente e inseridas 

no espaço-mercadoria a ser comercializado. Assim, a “natureza natural”, como ar puro, 

verde, vista privilegiada, enfim, tudo é convertido em atrativos e se inserem como meio de 

valorização dos capitais. Percebe-se que cada vez mais novos atributos vão sendo 

produzidos e integrados ao espaço a ser vendido. Se anteriormente os equipamentos 

públicos de urbanização, aliado às condições de acessibilidade aos centros de comércio 

elitizado e vizinhança “nobre” e homogênea eram suficientes para a realização dos capitais 

que atuam na produção de espaços elitizados, atualmente, estes atributos já não são mais 

suficientes. Como forma de ampliar e potencializar sua reprodução, além destes atributos, 

que continuam imprescindíveis para as classes de alta renda consumirem estes espaços, 

novas estratégias são criadas e, aliadas aos anteriores, condições essenciais para garantir a 

reprodução e acumulação dos capitais que fizeram da produção do espaço seu campo de 

atuação. 
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Assim estas novas raridades e novas estratégias constituem-se em uma atualização 

dos meios de atuação dos capitais que atuam no setor imobiliário: ou seja, tal como se fazia 

nas fases anteriores da ação do capital, o que se busca é a extração das rendas fundiárias. 

No entanto, nesta fase, além da produção dos atributos do espaço (em intrínseca relação 

com o Estado) também são produzidos e potencializados desejos nos consumidores, para 

então viabilizar a realização das rendas fundiárias extraídas a patamares cada vez mais 

elevados. 

Mas não é só neste aspecto que o Belvedere III constitui-se como bom exemplo da 

ação do capital imobiliário. Ele também o é quando se analisa sob a perspectiva de quem 

realmente comanda a produção do espaço em uma sociedade capitalista. Embora o Estado 

e os urbanistas acalentem a ilusão de que são eles os detentores do controle da produção 

dos espaços, espaços como a “fase” III do Belvedere deixam claros seus limites e sua 

subordinação, mesmo quando não a percebem. Foi neste sentido que este espaço foi 

produzido e planejado: para se tornar espaço privilegiado de reprodução e acumulação dos 

capitais que elegeram o espaço como campo de atuação. 

 

                                                 

 

1 Avenida do contorno é uma avenida que circunda atualmente a área correspondente ao chamado 
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2 Essa associação de classes populares `as  classes perigosas é discutida por RAGO, Margareth Luzia. 
Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar – Brasil 1890-1930. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, [1985] 1987 e também por CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte 
imperial. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
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de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 216 p. 
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5 MARTINS, Sérgio. O urbano, esse (des)conhecido saber político. Revista Brasileira de Estudos 

Urbanos e Regionais. Recife, n.3, p.39-59, nov. 2000. 
6 LEFEBVRE, Henri. A revolução Urbana. Belo Horizonte: Editora UFMG, [1970] 1999. 
7 Costa, relata já nos primeiros anos de Belo Horizonte a existência de favelas, que surgiram quase 
que simultaneamente com a cidade. Este fato denota a impossibilidade uma parcela das classes 
pobres que não conseguiam consumir sequer os espaços mais baratos pela ausência de equipamentos 
urbanos. Junta-se à falta de condições de aquisição, como agravante, o fato de que as classes 
populares necessitavam habitar próximo aos seus locais de trabalho. Assim, as primeiras favelas de 
Belo Horizonte surgiram nos fundos de vales ou encostas próximos à zona urbana, em áreas 
inicialmente desprezadas pelo mercado imobiliário.    
8 A extensão no sentido norte da cidade foi fortemente influenciado pela abertura da Av. Presidente 
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e o centro de Belo Horizonte. COSTA, Heloísa, S. M. Habitação e Produção do Espaço em Belo 
Horizonte. In: Belo Horizonte: Espaços e Tempos em construção. Org.: SOUZA R.P. e NEHMY R.Q. 
Belo Horizonte: CEDEPLAR/PBH, 1994 
9 É na segunda metade da década de 1960 e início da década de 70 que se constituem e passam a 
atuar a maioria das chamadas “grandes” construtoras de Belo Horizonte. 
10 LEFEBVRE, Henri. A revolução Urbana. Belo Horizonte: Editora UFMG, [1970] 1999. 
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14 Também no sentido norte há a implantação de alguns locais voltados para a elite belorizontina. 
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sentido da ocupação elitizada de Belo Horizonte. Para VILLAÇA (obra citada) este fato se deve à 
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Espaços e Tempos em construção. Org.: SOUZA R.P. e NEHMY R.Q. Belo Horizonte: CEDEPLAR/PBH, 
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obra: MARTINS, José de Souza. Os Camponeses e a Política no Brasil. 5ª ed. Rio de Janeiro: Vozes. 
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no território nacional das chamadas indústrias multinacionais e, principalmente, a indústria 
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interessante observar que tanto promotores imobiliários quanto moradores se relacionam com este 
subcentro, sendo que é comum ouvir na fala dos moradores que nunca foram ou há muitos anos não 
vão ao centro de Belo Horizonte pelo fato deste ser “perigoso” e “misturado” demais. 
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23 BELO HORIZONTE. Planta CP – 216-16 – G. Prefeitura de Belo Horizonte. Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano. Belo Horizonte. PBH 
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352p. 
27 LEFEBVRE, Henri. A cidade do capital. Belo Horizonte: DP&A editora, 2001. 
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32  Encartes publicitários dos edifícios Terrazo Esmeralda da construtora Líder e Saint Michel, da 
construtora Patrimar 
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