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Resumo 

 

 

O esvaziamento do espaço social e a consolidação de espaços de consumo apontam 

para a cidade como objeto de uma análise de duplo sentido: lugar de consumo ou 

consumo de lugar? Tendo como objeto de pesquisa a ressignificação das 

espacialidades urbanas em São João del-Rei, mais precisamente da Rua Marechal 

Bitencourt, analisa-se a dinâmica social urbana local e a sua relação com a 

materialidade da cidade, na busca pelo entendimento desses processos e de que forma 

podem se refletir em escala global. Aqui, propõe-se discutir a (re)produção do espaço 

incorporando questionamentos que se originam no contexto analisado, na busca por 

compreender como a ressignificação de determinada espacialidade concorre para a 

dinâmica de consolidação urbana de cidades de pequeno e médio porte. Para tanto, a 

metodologia geral é fundamentada no Método Regressivo-progressivo de Henri 

Lefebvre. Nessa discussão, São João del-Rei, apesar de demonstrar um processo 

ainda incipiente desse fenômeno de mercadorização e funcionalização da rua, sendo 

uma cidade na qual ainda se nota certo volume de pessoas em seus espaços públicos, 

um olhar crítico sobre suas dinâmicas socioespaciais já demonstra uma potencialização 

de seu valor de troca, principalmente em seu Centro Histórico, notadamente por meio 

do turismo. Os caminhos percorridos apontam assim, para a cidade como um processo 

relacional, na qual a rua se constitui ora como instrumento, ora como objeto de 

consumo. O mote desta pesquisa esteve, portanto, latente na forma como as 

reinvenções, ou ressignificações, por vezes se sobrepõem às tradições locais e à 

própria identidade de um lugar, na busca por um novo valor e uma nova imagem. 

Palavras-chave: Produção do espaço urbano. Consumo do/no espaço. Urbanidades. 

São João del-Rei (MG). Rua da Zona. 
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Abstract 

 

 

The emptying of social space and the consolidation of spaces of consumption points 

to a city as an object of a double meaning analysis: place of consumption or 

consumption of place? The aim of this study is to characterize the resignification of 

the urban spaces in São João del-Rei, specifically of the Marechal Bitencourt Street, 

and analyze the local social dynamics and its relationship with the city's materiality, 

seeking for an understanding of how these processes can be reflected on a global 

scale. Here, it is discussed the (re)production of space, incorporating questions that 

originate in the analyzed context, in order to understand how the resignification of a 

certain spatiality contributes to the urban consolidation dynamics of small and 

medium-sized cities. In order to achieve that goal, the general methodology is based 

on Henri Lefebvre's Regressive-Progressive Method. In this discussion, São João 

del-Rei, despite demonstrating a still incipient process of the phenomenon of street 

merchandization and functionalization, being a city in which there is still a certain 

volume of people in its public spaces, a critical look at its socio-spatial dynamics 

already shows a potentialization of its value of exchange, mainly in its Historic 

Center, notably through tourism. The paths traveled point to the city as a relational 

process, in which the street is both an instrument and an object of consumption. 

Therefore, the main discussion of this research was latent in the way that 

reinventions, or resignifications, sometimes overlap local traditions and its identity, in 

search of a new value and a new image. 

Keywords: Urban space production. Space consumption / consumption in space. 

Urbanity. São João del-Rei (MG). Rua da Zona. 

 

 

 



 VIII 
 

 

 

Lista de Figuras e Fotografias 

 

 

FIGURA 1: LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DE SÃO JOÃO DEL-REI. _______________________________ 31 

FIGURA 2: CENTRO HISTÓRICO DE SÃO JOÃO DEL-REI E ENTORNO, COM ÊNFASE NA DEMARCAÇÃO DA ZPC 

E NA INSERÇÃO URBANA DA RUA MARECHAL BITENCOURT. ____________________________________ 50 

FIGURA 3: RUA MARECHAL BITENCOURT E ENTORNO IMEDIATO NO CENTRO HISTÓRICO DE SJDR. ÊNFASE 

PARA O TIPO DE USO DOS IMÓVEIS LINDEIROS. _____________________________________________ 52 

 

FOTOGRAFIAS 1, 2 E 3: RUA MARECHAL BITENCOURT, COM ÊNFASE NA SUA INSERÇÃO URBANA E NA 

ARQUITETURA NELA COMPREENDIDA. ____________________________________________________ 49 

FOTOGRAFIAS 4 E 5: RUA MARECHAL BITENCOURT EM DIA DE” FEIRA DA BOA ZONA” COM ÊNFASE NA 

AMPLIFICAÇÃO DO FLUXO DE PESSOAS EM PERÍODO DIURNO, EM FACE DO EVENTO. __________________ 53 

FOTOGRAFIA 6 E 7: RUA MARECHAL BITENCOURT, POSSIVELMENTE EM DATA ANTERIOR A DÉCADA DE 

1980. ___________________________________________________________________________ 57 

FOTOGRAFIA 8: BECO DA ESCADINHA EM DATA ANTERIOR AO SEU FECHAMENTO. _________________ 59 

FOTOGRAFIA 9: BECO DA ESCADINHA ATUALMENTE. ______________________________________ 59 

FOTOGRAFIA 10: BECO DA ESCADINHA ATUALMENTE, QUANDO FECHADO. ______________________ 59 

FOTOGRAFIAS 11 E 12: RUA MARECHAL BITENCOURT, COM DESTAQUE PARA O ESTADO DE CONSERVAÇÃO 

DAS EDIFICAÇÕES AO FINAL DO SÉCULO XX. _______________________________________________ 60 

FOTOGRAFIA 13: EDIFICAÇÕES AINDA CONSERVADAS, ONDE HOJE SE CONFIGURAM VAZIOS URBANOS. __ 60 

FOTOGRAFIA 14: MUROS QUE SE MANTIVERAM EDIFICADOS À FRENTE DOS VAZIOS URBANOS. ________ 60 

FOTOGRAFIAS 15 E 16: PROCISSÃO DO IMPERADOR PERPÉTUO, A POPULAR FESTA DO DIVINO, PASSANDO 

PELA RUA MARECHAL BITENCOURT. ____________________________________________________ 61 

FOTOGRAFIAS 17 E 18: INSTALAÇÃO “CIDADES (IN)VISÍVEIS” ENQUANTO EXPOSTA NA II MOSTRA 

VESTÍGIOS, NO CENTRO CULTURAL DA UFSJ. _____________________________________________ 69 

FOTOGRAFIAS 19 E 20: ALGUMAS DAS FOTOGRAFIAS QUE RESULTARAM DO CAMINHAR PELAS RUAS DE 

SJDR E FORAM EXPOSTAS NA INSTALAÇÃO. _______________________________________________ 70 

FOTOGRAFIAS 21 E 22: ALGUNS DOS REGISTROS DURANTE O “CAFÉ NA ESTAÇÃO”. _______________ 71 

FOTOGRAFIA 23: A OBRA EM PROCESSO DE MONTAGEM. ___________________________________ 74 

FOTOGRAFIA 24: A OBRA FINALIZADA EVIDENCIANDO A INTERAÇÃO DE PESSOAS QUE PASSAVAM PELO 

LOCAL. __________________________________________________________________________ 74 

 



 IX 
 

 

 

Lista de Abreviaturas e Siglas 

 

 

CEREM Centro de Referência Musicológica José Maria Neves 

EC Estatuto da Cidade 

EFOM Estrada de Ferro Oeste de Minas 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

OPL Orquestra Popular Livre 

PDP Plano Diretor Participativo 

PIPAUS Programa Interdepartamental de Pós-Graduação 
Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade 

SJDR São João del-Rei (MG) 

UFSJ Universidade Federal de São João del-Rei 

ZPC Zona de Proteção Cultural 



 
 

 

 

Antecedências 

 

 

Este é um estudo acadêmico que se apropria do cotidiano, da narrativa e do imaginário 

são-joanense para construir outra interpretação de uma história urbana. Para além dos 

registros documentais, abarco aqui também os testemunhos vivos que ajudam a tecer 

uma outra trama sobre a produção do espaço urbano de São João del-Rei. O caminho, 

no qual esta pesquisa se insere, dialoga teoria e prática urbana, em busca de uma 

interseção. Comecemos assim, como toda pesquisa, com uma pergunta: qual a real 

função do espaço público na cidade contemporânea? 

Mais do que uma noção concreta, simbolicamente, a apropriação das cidades também 

tangencia a territorialização sociocultural, histórica, econômica e política. Entendendo a 

dinâmica das cidades, a partir da dualidade entre o uso (apropriação) e a troca 

(mercadoria), percebe-se, por vezes, uma instrumentalização do território para o turismo 

e para o consumo, reduzindo-se a possibilidade do lúdico no cenário urbano. Mas do 

que de fato é constituída essa realidade? 

Seria contraproducente para o entendimento desta pesquisa não compartilhar com o 

leitor os motivos que me levaram à escolha da Rua Marechal Bitencourt enquanto 

objeto para esta investigação. Além da relevância acadêmica que nela podemos 

identificar na organização e consolidação da urbanidade são-joanense e no 

entendimento dos processos pelos quais passam cidades de pequeno e médio porte, 

essa rua despertou em mim outra maneira de observar a apropriação dos espaços. 

Quando cheguei a São João del-Rei (MG), logo fui apresentada à “Rua da Zona” – 

como corriqueiramente é chamada pelos moradores locais. De boca em boca, fui 

conhecendo aos poucos a sua história e a maneira como o turismo dela se apropriou, 

deixando esse passado na memória daqueles que aqui viveram. Hoje, nós, que viemos 

de outros lugares, que nos sentamos nos seus passeios para consumir e conversar, 

deparamo-nos apenas com uma plaquinha, na esquina, dizendo “Rua da Cachaça”. 

Mas afinal, que rua é essa? Que cara é essa grafada naquela placa que, com este novo 

nome tenta criar uma nova história e um novo valor?  



 
 

 

 

De Rua da Zona, Rua do Pecado, Rua da Alegria, Rua da Cachaça à Rua Tiradentes e 

Rua Marechal Bitencourt, ela, cujas toponímias foram desde uma tradução do que ali 

acontecia, a uma homenagem a um ativista político e depois a um militar, demonstra 

como tantos foram os processos que compuseram a tessitura de sua história urbana. 

Assim, para além de propor aqui uma discussão que se restrinja aos aspectos teóricos 

da produção do espaço urbano, problematizo também a grandeza empírica dessa 

espacialidade – a história que a história oficial não narrou. Nesta pesquisa, proponho-

me a fazer um exercício reflexivo, muito mais que uma categorização teórica do objeto, 

na busca por contribuir para os estudos dos processos urbanos de São João del-Rei, 

desenhados a partir da Rua Marechal Bitencourt. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Debater sobre a rua como locus da vida urbana e espaço no qual se consolida o 

cotidiano, constituída de uma dimensão subjetiva, é uma forma de contribuir para a 

resistência de uma identidade, de uma história e de uma cultura que hoje são postas 

em xeque na produção do espaço urbano. A discussão sobre a questão urbana se 

tornou uma discussão espacial, se observada pela relação também social e temporal. 

Nessa relação, coloca-se lado a lado funcionalidade e lazer, espaço de consumo e 

espaço de vivência, rua-encontro e rua-mercadoria. Essas questões compõem o bojo 

das discussões conduzidas pelas Ciências Sociais, confluindo para debates sobre o 

planejamento urbano e regional, que tangenciam a arquitetura, o urbanismo, a 

sociologia, a filosofia, as artes, dentre outros saberes. 

Pesquisadores contemporâneos apontam para uma tendência de organização espacial 

amalgamada pela produtividade, pelo funcionalismo e pela mercadorização, a partir dos 

quais emergem espacialidades cada vez mais fragmentadas e socialmente 

hierarquizadas (CARLOS, 2007; 2017; 2018; SERPA, 2018, RIBEIRO, 2004). O 

esvaziamento do espaço social e a consolidação de espaços de consumo apontam 

para a cidade como objeto de uma análise de duplo sentido: lugar de consumo ou 

“consumo” de lugar? Eis que a rua se torna, não só meio para a prática urbana, como 

também o ponto de inflexão para se discutir a cidade. 

Na tentativa, de se ocupar esse nicho de discussão que, embora abarque 

principalmente os saberes das Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas, a 

problemática, que aqui ganha corpo, atravessa essa compartimentação disciplinar e se 

estrutura pela inter/transdisciplinaridade. Relacionando-se à área de concentração em 

que se insere o Programa Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em 

Artes, Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS), nesta pesquisa se analisa o modo 

como as relações sociais constroem e são construídas, modificam e são modificadas, e 

se apropriam e são apropriadas do/pelo território. Constrói-se uma aproximação não só 
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teórica, mas também uma investigação empírica, conforme propõe a Linha de Pesquisa 

2 do programa: Processos de Difusão – Popularização, Educação e Aplicabilidade. 

Assim, tendo como enfoque as cidades, sobretudo aquelas de menor porte, tomemos 

como ponto de partida a seguinte questão: a cidade nos representa como humanos? 

Essa pergunta nos leva a refletir sobre como as cidades contemporâneas tendem a um 

processo de distanciamento do sujeito em relação a um espaço que lhe concerne por 

direito. É curioso perceber que, apesar de serem dotadas de dimensões históricas, 

culturais, políticas e sociais próprias, essas estratificações – que se referem ao modo 

particular de cada cidade, englobando não só seus aspectos físicos, como também sua 

dimensão social – têm sido ofuscadas pelo acelerado processo de urbanização, 

reforçado pela mundialização do capital1, por que passaram na economia pós-industrial. 

Tendo como objeto de pesquisa a ressignificação das espacialidades urbanas em São 

João del-Rei (SJDR), mais precisamente da Rua Marechal Bitencourt, analisa-se a 

dinâmica social urbana local e a sua relação com a materialidade da cidade, na busca 

pelo entendimento desses processos e de que forma podem se refletir em escala 

global. Essas questões nos levam a repensar qual o lugar do próprio ser humano na 

cidade que ocupa, de que forma essa mesma cidade se permite ou não ser apropriada, 

e como essa relação – cidade e cidadão – se transforma ao longo das temporalidades 

históricas. O que permite problematizar a redução do uso e apropriação de seus 

espaços públicos ao consumo e qual o lugar do uso e do lúdico nesse panorama. 

Cabe ressaltar, entretanto, que no âmbito desta pesquisa, as problematizações 

levantadas, apesar de tratadas a partir de um contexto global de organização de 

cidades, estruturam-se alicerçadas nas contradições identificadas em um contexto local. 

Sobre esse contexto local, Davide Brocchi (2008) nos aponta um caminho, ao teorizar 

sobre a importância das culturas e identidades em um desenvolvimento sustentável. 

Corroborando a ideia de que a sociedade e, consequentemente, o território, se 

constroem com base em suas estratificações culturais e cognitivas, apresenta a 

discussão que, para além das questões ambientais, a sustentabilidade também abarca 

a dimensão cultural, assim como a justiça social e a qualidade de vida. Essas últimas, 

                                                 
1
 Conceito que se refere ao processo totalizador que “padroniza” a expansão e a segregação urbana, 
indo além do âmbito econômico, implicado um processo também cultural, político e social. Pauta-se 
no capitalismo financeiro (CHESNAIS, 2001). 
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discutidas aqui sob a ótica do direito à cidade, da função social da propriedade e da 

contradição entre o valor de uso e o valor de troca2 na produção do espaço na 

contemporaneidade. A partir dessa premissa, cabe contrapor essa noção de 

sustentabilidade apresentada por Brocchi (2008) às dinâmicas de “revitalizações” 

percebidas nas cidades hoje. 

Lilian Vaz (2004) aponta que a economia pós-industrial transformou as cidades, 

fazendo-as se adequarem à nova condição de centro de produção material. Essa 

adequação do ambiente construído se pauta no consumo de cultura e no turismo, 

envolvendo uma ordem simbólica, para além de uma dimensão físico-territorial. Isto é, 

“o lugar, a imagem e a identidade, elementos profundamente ancorados na cultura local 

se tornam fundamentais” (VAZ, 2004, p. 33). 

Apesar de, a partir da década de 1960, as “revitalizações” e “reabilitações urbanas” 

terem sido conceitos que qualificaram práticas urbanísticas que rejeitaram as ruas 

apenas como espaços de circulação para retomarem uma composição urbana de 

“recuperação” (imagética e identitária) de espaços públicos, esses processos passaram 

a se ancorar em um “marketing urbano” – estetização (VAZ, 2004). Condição essa que 

aprofunda a dimensão de consumo do ambiente construído. Complementando ainda 

essa ideia, a autora agrega à discussão a forma como esses processos, embora 

demonstrem uma busca por uma valorização cultural de determinada localidade, por 

vezes acabam potencializando uma homogeneização. Nas palavras dela, 

ironicamente, esta homogeneização faz com que as imagens urbanas, que 
deveriam revelar a especificidade de cada cidade, se tornem cada vez mais 
semelhantes. Para se contrapor a esta homogeneização, recorre-se muitas 
vezes à adoção de efeitos estéticos nos espaços urbanos através da 
arquitetura, do design, do paisagismo, da iluminação, do mobiliário urbano e 
da arte pública, resultando numa estetização dos espaços (VAZ, 2004, p. 
40). 

Nesse curso, aponta-se para a proliferação imagética de um espetáculo a ser 

consumido: a cultura – ou identidade – “revitalizada”, questões que serão tratadas em 

maior profundidade à frente. Assim, esses processos de “revitalização”3, nesta 

pesquisa, serão denominados de ressignificações, haja vista que a ideia de “revitalizar” 

                                                 
2
 A oposição dialética estabelecida entre o valor de uso e o valor de troca será abordada e discutida 
de maneira mais aprofundada no capítulo dois desta dissertação. 

3
 O termo “revitalização”, quando apresentado no corpo desta dissertação, será trazido entre aspas 
com o intuito de deixar clara essa discussão.  
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implica uma “nova vida” em lugares nos quais se nota, na verdade, novas formas de 

apropriação pelo uso, por vezes potencializando uma imagem mais do que uma cultura 

e uma identidade local. 

Aliada a essa discussão, a questão da racionalização dos espaços também é um ponto 

que precisa ser problematizado. Em um panorama global, as transformações 

tecnológicas, principalmente no que se referem aos meios de comunicação e 

transporte, transcenderam a noção de espaço e de tempo resultando em uma 

“desaglutinação espacial de atividades” (LIMONAD, 2009). Esse fenômeno permitiu a 

compartimentação de funções nas cidades entre trabalho, residência, lazer e consumo 

(especialização/funcionalização do espaço), atribuindo relevância às construções 

individuais e ao Zoneamento Urbano em detrimento da “pedestrização” dos grandes 

centros4. 

O aumento do tráfego de automóveis, a verticalização e o adensamento das cidades 

tiraram o foco dos planejadores da dimensão humana. Esse fato não só diminuiu a 

vitalidade das ruas, como também deixou a esmo suas funções sociais e culturais 

(GEHL, 2015), as quais contribuíram para o aprofundamento do caráter estético do 

território. Essa dimensão funcionalista passou a conceber as cidades para um homem 

universal5, um “homem teórico”, a partir da ideia de protótipos reprodutíveis de cidades. 

Esse cenário negou a dimensão humana da vida urbana e fortalecido uma 

incompreensão do que de fato seria a condição antropológica da urbanização. 

Assim, o debate hoje sobre as cidades ganha outras perspectivas, em que se busca 

identificar as linhas de força que conformam o urbano e as potências e possibilidades 

de futuro (TELLES, 2006). Problematizam-se quais seriam então os parâmetros para 

análise do atual estado das coisas. Ao se discutir sobre as consolidações urbanas sob o 

impacto das transformações recentes na dinâmica capitalista contemporânea, abre-se 

caminho para uma discussão dialética entre lugar de consumo e “consumo” de lugar, 

tomando como contradição maior a oposição entre uso e troca. Compreender de que 

maneira as relações humanas redesenham e redefinem as espacialidades se torna, 

portanto, imperativo. 

                                                 
4
 Discussão semelhante foi desenvolvida em: Gonçalves (2016) e Gonçalves e Fleury (2017). 

5
 Homem universal faz alusão à homogeneização e generalização da “escala humana” na concepção 
projetual arquitetônica e urbanística modernista. 
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Henri Lefebvre (2001b) observa dois fatores que encerrariam “o urbano”: seu valor de 

uso e a sua realização prático-sensível. Fala assim, do valor do diálogo; de práticas 

relacionais; de um deslocamento do protagonismo em direção às “massas populares” 

(cotidiano). Essas questões nos fazem observar as cidades sob a forma de uma rede 

de dinâmicas espaciais, políticas, sociais, culturais, históricas, econômicas, etc. 

Teríamos assim a cidade como um processo relacional. 

Entender as dinâmicas sociais e as culturas urbanas características de cada território se 

torna condição primordial para se compreender seus processos de conformação e, 

portanto, orientar ações nestes. Essas questões desencadeiam discussões acerca da 

(re)produção dos espaços, da sociedade como agente consolidador do território, da 

cidade como realização do trabalho humano, da função social da propriedade urbana e 

do direito à cidade6, o que nos leva a discutir as várias qualidades do urbano, a partir de 

uma mudança de escala de preocupação e atuação no território. 

Pensar a cidade e compreender o modo como a sociedade age e interage com o 

espaço urbano é de suma importância para o desenvolvimento de uma dinâmica 

urbana sustentável. Trazer à luz discussões acerca da constante modificação da 

paisagem, do uso e da apropriação dos espaços públicos, mostra-nos a relevância e a 

necessidade de se pensar os fenômenos sociais como fatores preponderantes capazes 

de modificar a dinâmica das cidades e, portanto, primordiais para um tipo de 

“desenvolvimento sustentável”. Assim, nesta dissertação busca-se contribuir no sentido 

de fortalecer um arcabouço teórico-prático transdisciplinar, na busca por uma 

democratização do uso e apropriação das cidades, efetivando o direito à cidade, a partir 

da compreensão das características e peculiaridades locais. 

Contudo, cabe ressaltar, que o reflexo desses processos que culminam com uma 

racionalização funcionalista na abordagem sobre as cidades, por vezes, se aplica de 

maneira mais objetiva às metrópoles e aos grandes centros urbanos. Em cidades 

históricas e/ou de pequeno porte, como é o caso de SJDR, guardam-se particularidades 

em termos de preservação física da forma urbana dos séculos passados, nas quais a 

reverberação da “modernização” pode se dar de maneira um pouco mais subjetiva. Em 

SJDR por exemplo, não se notam grandes mudanças formais em termos de traçado ou 

                                                 
6
 No decorrer desta pesquisa, abordaremos a noção de Direito à Cidade segundo a perspectiva de 
Henri Lefebvre. 
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ocupação do solo, principalmente no Centro Histórico e em áreas analogamente 

protegidas pelos órgãos de preservação patrimonial (UFSJ, 2003). O que se percebe é 

uma reapropriação/ressignificação de suas espacialidades pelo uso. 

No contexto brasileiro, SJDR desempenha um papel articulador e de intermediação no 

Campo das Vertentes desde meados do século XIX. No entanto, por volta da segunda 

metade do século XX, com a consolidação urbana de Juiz de Fora e da capital mineira 

Belo Horizonte, SJDR tem seu raio de influência relativamente reduzido, algo que se 

consolida com a substituição do ferroviarismo de transportes pelo rodoviarismo no 

Governo Kubitschek. A partir desse momento, é possível observar um novo padrão de 

crescimento urbano na cidade além da ocupação de suas extremidades a leste e oeste. 

Nota-se também um adensamento de sua área central e bairros adjacentes (Bonfim, 

Guarda-Mor, Senhor dos Montes e Fábricas) – qualificando um crescimento na forma 

de “espinha de peixe”7. Ainda hoje, porém, o município desempenha importante papel 

econômico em sua mesorregião, com uma economia pautada pelo setor de serviços 

(educação e turismo), com participação secundária do setor da indústria e da 

agropecuária. Consolida-se, portanto, como um centro urbano regional (COTA; 

DIÓRIO, 2012). 

Essas questões nos levam a considerar SJDR como uma espacialidade cuja vida 

urbana ainda se mostra diversa e heterogênea, seja em termos de morfologia e 

organização de cidade, ou no que se refere às tipologias de ocupação do território e 

modos de apropriação de seus espaços. Nesse sentido, estudos neste contexto 

demonstram certo potencial em se repensar um cenário. 

Localizada no Centro Histórico de SJDR, a Rua Marechal Bitencourt – antiga Rua da 

Zona – apresenta-se como microcosmos dessa discussão. Nela se torna evidente a 

maneira como a reverberação das temporalidades históricas nem sempre é claramente 

formal. As atividades que nela se desenvolvem e desenvolveram dão sinais de que a 

transformação do espaço e, consequentemente, do fenômeno social, se dá para além 

de aspectos arquitetônicos e estéticos. Nessa rua é possível perceber um uso do/no 

espaço que se pauta pela lógica do consumo, mas também através de um caráter 

                                                 
7
 Tipologia de crescimento urbano que, além de manter certo adensamento na área central, também 
é acompanhado por um aumento no número de vias e bairros em suas bordas e prolongamentos da 
cidade. Acaba induzindo também processos de estiramento da malha urbana, bem como 
fragmentações morfológicas no território (COTA; DIÓRIO, 2012). 
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lúdico, de lazer. Essas questões transbordam o formal em direção à ação do sujeito no 

espaço, o que nos induz à seguinte problematização: Como as cidades expressam as 

suas sociedades? De que maneira a (re)produção do espaço urbano é influenciada pelo 

consumo? Em que medida a rua revela as lógicas de acumulação financeira e material 

nas cidades? E, por fim, de que modo as práticas espaciais na Rua Marechal Bitencourt 

em São João del-Rei permitem atualizar o debate sobre a produção do espaço urbano? 

Essas são algumas perguntas que, na medida do possível esta pesquisa pretende 

responder. 

Como objetivo geral deste estudo tem-se assim, a análise da ressignificação da Rua 

Marechal Bitencourt ao longo das temporalidades históricas pelas quais passou, por 

meio da contraposição dialética entre lugar de consumo e “consumo” de lugar. Para 

tanto, os objetivos específicos são: compreender a produção do espaço urbano em São 

João del-Rei, a partir da revisão bibliográfica desenvolvida, de mapeamentos históricos 

e de entrevistas; verificar como a materialidade da cidade se relaciona com suas 

dinâmicas sociais a partir do arcabouço teórico disponível, de maneira aplicada à Rua 

Marechal Bitencourt; avaliar as tendências de uso e ocupação da Rua Marechal 

Bitencourt, por meio de mapeamentos e entrevistas com moradores/usuários dessa 

espacialidade; compreender a ressignificação da Rua Marechal Bitencourt, no decorrer 

de sua história urbana; explorar e discutir, a partir de uma revisão bibliográfica, os 

conceitos de “urbanidade”, “artes” e “sustentabilidade”, a fim de que se estabeleçam os 

subsídios para o referencial teórico desta pesquisa. 

Para tanto, a metodologia geral é fundamentada no Método Regressivo-progressivo de 

Henri Lefebvre, na busca pela compreensão das tendências de uso e ocupação dos 

espaços urbanos públicos e da maneira como são ressignificados dadas as 

temporalidades históricas por que passaram. Nesse método, objetiva-se uma tentativa 

de compreensão da totalidade do objeto, vislumbrando o que nele se contém enquanto 

possibilidades não realizadas (virtualidades). Partindo da tomada de consciência de que 

“as forças produtivas, as relações sociais, as superestruturas (políticas, culturais) não 

avançam igualmente, simultâneas, no mesmo ritmo histórico”, este método mostra-se 

ideal para o desenvolvimento da análise aqui proposta, visto que enfatiza a retomada 
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da relação entre o espacial, o temporal e o social na consolidação das cidades 

(LEFEBVRE8, 1957, p. 248 apud MARTINS, 1996, p. 18). 

Fundamentado em três momentos, o Método Regressivo-progressivo consiste na 

análise das complexidades da realidade social horizontal e verticalmente. Isto é, a partir 

da análise da diversidade da vida urbana e da consolidação das temporalidades 

históricas que coexistem no espaço, é possível uma compreensão da totalidade do 

fenômeno analisado, na busca por possibilidades que ainda não se cumpriram. 

No Momento 1, “Descrição do Visível”, estuda-se a complexidade horizontal da vida 

urbana. “Cabe ao pesquisador reconstituir, a partir de um olhar teoricamente informado, 

a diversidade das relações sociais, identificando e descrevendo o que vê” (MARTINS, 

1996, p. 21). No Momento 2, “Analítico-regressivo”, o enfoque se dá na complexidade 

vertical, em que se aprofunda no estudo histórico do objeto, na busca pela 

decomposição e datação dos fenômenos percebidos (MARTINS, 1996). Nesse 

momento, nesta pequisa lança-se mão de outros métodos de coleta de dados como a 

cartografia e entrevistas9. Utiliza-se ainda, a revisão bibliográfica e a pesquisa 

documental em fontes primárias e secundárias como procedimentos metodológicos 

para a compreensão dos conceitos abordados e sua relação com o objeto desta 

pesquisa. 

Já no Momento 3, “Histórico-genético”, “a volta à superfície fenomênica da realidade 

social elucida o percebido pelo concebido teoricamente e define as condições e 

possibilidades do vivido” (MARTINS, 1996, p. 21). É a partir daí que é possível se 

compreender a realidade na busca por um devir. 

Esta dissertação se estrutura assim, em três partes principais nas quais, no primeiro 

capítulo, abordam-se as relações humanas na sociedade contemporânea, por meio do 

aprofundamento na discussão acerca do espaço social, das urbanidades, do consumo, 

da apropriação do espaço público urbano e do cotidiano. Constrói-se o embasamento 

teórico que orientará as seções seguintes (“olhar teoricamente informado”), articulando 

espacialidade e conteúdo social, a partir de uma relação de reciprocidade. Nessa 

seção, problematiza-se cidade e sociedade a partir da percepção de que uma não 

                                                 
8
 LEFEBVRE, Henri. La pensée de Lénine. Paris: Bordas, 1957. 

9
 Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São João del-Rei, em 10 
de junho de 2019. CAAE: 11695719.7.0000.5151. 
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expressa a outra de forma determinista, mas sim por meio de uma construção conjunta 

e recíproca, de constitutividade.  

No segundo capítulo desenvolve-se um estudo aproximado da Rua Marechal Bitencourt 

em São João del-Rei, a partir do que se discutiu no capítulo anterior. Aborda-se, por 

meio de uma relação dialética, esta espacialidade sob a perspectiva de lugar de 

consumo e/ou “consumo” de lugar, discutindo seus processos históricos e sua condição 

atual, bem como suas potências e possibilidades. Essas últimas, apresentadas a partir 

da transdução do terceiro momento do método lefebvriano, se apresentam aqui no 

tópico “Retroperspectivas”. 

No terceiro capítulo, a partir de uma narrativa ensaística, apresentam-se alguns 

projetos de intervenções urbanas, práticas fotográficas, performáticas e instalação 

artística que, de alguma forma, condensam as discussões desta pesquisa, a partir 

de uma tentativa de se traduzir, na experiência urbana, as virtualidade e utopias 

questionadas e discutidas nos momentos anteriores. 

Por último, as considerações trazem um balanço crítico sobre os caminhos 

percorridos nesta dissertação, a partir de uma abordagem sintética do que se 

discutiu nos três capítulos anteriores. Nessa seção, também se abordam possíveis 

desdobramentos desta pesquisa, buscando discutir de que maneira o entendimento 

dos processos históricos e práticas cotidianas da Rua Marechal Bitencourt permite 

atualizar o debate sobre a produção do espaço urbano.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

capítulo 1: 

AS RELAÇÕES HUMANAS POR TRÁS DAS 
RELAÇÕES REIFICADAS
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Poderia falar de quantos degraus são feitas as ruas em forma de 

escada, da circunferência dos arcos dos pórticos, de quais 

lâminas de zinco são recobertos os tetos; mas sei que seria o 

mesmo que não dizer nada. A cidade não é feita disso, mas das 

relações entre as medidas de seu espaço e os acontecimentos do 

passado [...]. 

A cidade se embebe como uma esponja dessa onda que reflui 

das recordações e se dilata [...] a cidade não conta o seu 

passado, ela o contém como as linhas da mão, escrito nos 

ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimãos das 

escadas, nas antenas dos para-raios, nos mastros das bandeiras, 

cada segmento riscado por arranhões, serradelas, entalhes, 

esfoladuras (CALVINO, 1990, p. 14-15). 

Como as cidades expressam as suas sociedades? Nessa passagem de Calvino (1990), 

constrói-se uma narrativa fantasiosa que, na tentativa de descrever uma cidade, 

depara-se com a impossibilidade de fazê-lo a partir de uma caracterização estritamente 

física. Enfatiza-se o valor subjetivo que está contido na concretude do que se descreve, 

isto é, as relações passadas que conduziram a uma forma, à construção de uma 

história, de uma identidade, de uma memória, “escrita nos ângulos das ruas”. A partir 

dessa perspectiva, tracemos a construção narrativa desta pesquisa segundo esse 

mesmo valor destacado acima: o que também está contido para além da forma física de 

determinada espacialidade. Assim, deste ponto em diante, as discussões se estruturam 

em torno da sociedade contemporânea, do espaço social e do cotidiano, abordando a 

relação entre o ser humano e a cidade na “construção” do território. 

Ao se analisar o panorama europeu de Revolução Industrial, nota-se que, como 

consequência dos processos de industrialização que se consolidaram nos centros 

urbanos, surgiu uma nova estruturação social. A partir daí, passou-se a problematizar o 

capital enquanto indutor da vida nas cidades, tendo em vista o novo cenário econômico 

e, consequentemente, social (LEFEBVRE, 1999). Entretanto, a lógica de organização 

de cidades na contemporaneidade se qualifica também para além de um momento pós-

industrial ao se estruturar em uma financeirização da economia. É nesse segundo 

momento que as discussões aqui se estruturam. 
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A financeirização pode ser entendida [...] como a construção ampliada e 
diversificada desses canais por onde passam fluxos de mais-valor, lucros e 
renda advindos de fontes diversificadas e geograficamente difusas. Tais 
rendimentos remuneram capitais também angariados e mobilizados de forma 
ampliada [...] Essa presença crescente e o ganho de protagonismo das 
finanças em busca de oportunidades de investimentos fazem com que sua 
atuação se espalhe e passe a operar na produção de condições para sua 
própria entrada em domínios anteriormente isolados de sua influência 
(TONUCCI FILHO; MAGALHÃES, 2017, p. 440). 

Aplicando essa perspectiva à atualidade brasileira, Ana Fani Carlos (2017) evidencia a 

dimensão espacial das relações sociais, teorizando-a como imanente à constituição da 

sociedade. Na perspectiva da autora, é necessário um movimento em direção ao 

conteúdo social das espacialidades que se constituem nas cidades. Pode-se dizer que 

aquela totalidade sobre a qual teoriza Lefebvre (1999), que nos conduz para além de 

um Campo Cego10 se dá, sob a ótica de Carlos (2017), por meio dessa relação: 

espacialidade específica e seu conteúdo social em direção a uma constituição histórica 

de cidade. Nas palavras da autora, 

as relações sociais têm concretude no espaço, nos lugares onde se realiza 
a vida humana, envolvendo um determinado dispêndio de tempo que se 
revela como modo de uso do espaço, em dois planos: o individual (que se 
expressa, em sua plenitude, no ato de habitar) e o coletivo (a realização da 
sociedade), portanto, na dialética entre o público e o privado. A noção de 
produção, nesta perspectiva, abre-se para a noção de apropriação, 
revelando-se em atos e situações. O uso se realiza através do corpo (o 
próprio corpo é extensão do espaço) e de todos os sentidos humanos, e a 
ação humana se realiza produzindo um mundo real e concreto, delimitando 
e imprimindo os “rastros” da civilização (CARLOS, 2017, p. 63). 

Essa análise indica o quão relacionadas estão a história individual e a coletiva na 

construção das cidades, suas espacialidades e temporalidades históricas. Isso traz para 

o discurso uma perspectiva de ancoragem espacial na construção de uma sociedade. 

Ou seja, 

é fundamental que não esqueçamos jamais que a História de um lugar é o 
resultado da ação, num determinado momento e sobre um determinado 
espaço, de processos que atuam em escalas que são ao mesmo tempo 
desiguais e combinadas. Assim, a História de um lugar não pode se ater 
apenas aos processos puramente locais que aí tiveram efeito. Ela precisa 
relacioná-los a processos mais gerais, que atuam em escalas mais amplas 
(regional, nacional, global) da ação humana. Isso não pode ser feito, 
entretanto, às expensas da compreensão das singularidades locais e da sua 
devida valorização (ABREU, 2017, p. 30). 

                                                 
10

Define-se por uma análise superficial das complexidades que constituem as cidades (formas, 
tensões, lógicas, movimentos dialéticos – de dado espaço e/ou tempo). Trata-se de uma abordagem 
limitada às questões funcionais e a objetos e produtos (LEFEBVRE, 1999). 
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A partir daí, cabe o seguinte questionamento: Como a dimensão social interfere na 

ressignificação dos espaços públicos no decorrer do tempo e quais as particularidades 

desse processo em São João del-Rei? 

A capacidade dos espaços públicos de serem espaços de convívio esteve e ainda está 

em competição com seu caráter funcionalista11. A especialização dos espaços no 

urbanismo modernista reduziu, ou mesmo anulou, a diversidade de usos e usuários nos 

espaços públicos das cidades, de modo que o território passou a refletir essa 

planificação, ou funcionalização. Guardadas as devidas proporções que esse momento 

tomou em diferentes cidades brasileiras, verifica-se a importância de se valorizar a 

dimensão humana ao se pensar as cidades. Ora, mas o que seria então pensar nessa 

tal “dimensão humana”? 

Observando-se essa problemática a partir de uma perspectiva legal, o Estatuto da 

Cidade (EC)12 versa sobre a segurança do “atendimento das necessidades dos 

cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e aos desenvolvimentos das 

atividades econômicas” por meio da garantia do direito a cidades sustentáveis, da 

participação da população nos projetos de desenvolvimento urbano, bem como a 

garantia de equipamentos e serviços adequados aos interesses da sociedade (BRASIL, 

2012, p. 23). Mas não é isso que se constata nas cidades de hoje. É preciso ser levado 

em consideração o lapso entre o que se propõem as legislações urbanas e o que se 

verifica na “cidade real”. 

Em uma realidade na qual se nota um distanciamento do sujeito em relação aos 

espaços públicos urbanos, percebe-se o direito à cidade como questão. Essa discussão 

transborda as proposições legais trazidas no EC e nos encaminha para uma 

abordagem transdisciplinar. Traz à luz a necessidade de se correlacionar, não só a 

influência da mundialização na dinâmica urbana contemporânea, como também a 

                                                 
11

A ideia de funcionalismo, na perspectiva da Arquitetura e do Urbanismo, surge em meados do 
século XIX calcada na relação entre forma e função. O funcionalismo (ou racionalismo) se 
estruturava a partir do sentido prático dos espaços, calcado na finalidade que esse espaço teria. 
Esse ideal ganhou maior proeminência na figura do arquiteto franco-suíço Le Corbusier. 

12
Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001, atualizada em 03 de setembro de 2012. “Parágrafo único: 
Para todos os efeitos, esta Lei [...] estabelece normas de ordem pública e interesse social que 
regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Art. 2

o
 A política urbana tem por objetivo ordenar o 

pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana [...]” (BRASIL, 2001, 
s/p.) 
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(re)produção do espaço urbano em países do sul global – como é o caso do Brasil – 

entendendo qual é o sujeito político e ativo na conformação/consolidação das cidades. 

Lefebvre (2001a), a partir de uma análise das teorias marxistas, discute o que de fato 

pode ser qualificado como sujeito na teoria urbana, partindo do questionamento sobre 

quem verdadeiramente age na transformação social e territorial: a própria cidade, o 

homem ou o sistema capitalista? Para o autor, a produção e o consumo são os 

articuladores dessa dinâmica, ressaltando uma relação importante no que tange essa 

(re)produção: “„os homens em sociedade produzem ora coisas (produtos), ora obras13 

(todo o resto). As coisas são enumeradas, contadas, apreciadas em dinheiro, trocadas. 

E as obras? Dificilmente” (LEFEBVRE, 2001a, p. 80). Partindo dessa separação entre 

obra e produto, entre indutor e induzido, a teoria lefebvriana aponta para uma relação 

dialética que se estabelece entre valor de uso e valor de troca, a partir do momento em 

que o território é apropriado pelo sistema capitalista. Tomando partido dessa dualidade, 

cabe discutir o conceito de reificação, observado a partir dessa nova dinâmica social. 

Por vezes associada à noção de alienação, a reificação relaciona-se, na concepção 

marxista, à crítica ao modo de produção capitalista e às suas contradições 

(BOTTOMORE, 2013). Refere-se ao modo como a economia se apropria do trabalho 

humano subjugando-o à condição de mercadoria e fazendo com que o produto do 

trabalho se torne coisa social (ABBAGNANO, 2007). Isto é, 

a “exploração do homem pelo homem” a reificação das relações sociais entre 
seres humanos como relações entre “coisas”, a destruição dos pressupostos 
vivos de toda a produção, que são a natureza e a humanidade – todas essas 
indicações das consequências negativas do modo de produção capitalista 
encerram avaliações morais (BOTTOMORE, 2013, s/p) 

A reificação das relações humanas diz respeito, portanto, não só à dominação do 

capital em relação ao homem, como também à coisificação de suas relações. É 

possível construir um paralelo com essas observações a partir do que Carlos (2007) 

teoriza como “um novo processo na contemporaneidade”: a desterritorialização do 

homem e de suas atividades, resultando em transformações espaciais. Uma vez que a 

autora parte da assertiva de que as práticas sociais se realizam no e por meio do 

espaço, para ela “o processo de produção do espaço é também um processo de 

reprodução da vida humana” e, como tal se reflete na cotidianidade (CARLOS, 2017, p. 

                                                 
13

Para Lefebvre (2001b) a concepção de cidade como obra se refere ao seu valor de uso. 
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14). Nesse sentido, se pensada a cidade como realização da vida e do trabalho 

humano, esse fenômeno se aplica também ao território e, no âmbito das discussões 

aqui desenvolvidas, fará alusão, maiormente, ao modo como o capital se apropria da 

vida cotidiana e às traduções desse fenômeno no espaço, tomando a reificação 

também como um fato espacial. Essas traduções podem ser entendidas como as 

transformações físicas no espaço urbano em face da ação dos atores/sujeitos sociais, 

implicando uma relação/mediação (RHEINGANTZ, 2012), movimento esse que é o 

mote principal das discussões e investigações aqui em curso. 

Guy Debord (2017), ao construir uma narrativa sobre o contexto econômico e político da 

década de 1960 na França, discorre sobre as transformações das dimensões 

antropológicas dos cenários geopolíticos, denominando “espetáculo” uma 

representação estética de mundo. Sob essa perspectiva, teoriza que “a raiz desse 

espetáculo está no terreno da economia [...], e daí vêm os frutos que tendem afinal a 

dominar o mercado espetacular” (DEBORD, 2017, p. 35). Em outras palavras, a 

economia e o modo de produção capitalista, apesar de soberanos na dinâmica 

socioeconômica hoje, se colocam para além de uma superestrutura organizadora de 

um comércio globalizado, para se consolidarem como cerne da organização também 

cultural, social e urbanística, por exemplo. 

Embora temporal e geograficamente distantes dessa análise, as discussões trazidas 

aqui em muito se aproximam do que esse autor aborda no que se refere, 

principalmente, ao modo como a sociedade se insere espacial, cultural, econômica e 

politicamente. Sem a pretensão de tratar em profundidade essa temática da 

espetacularização da sociedade, para os fins desta pesquisa é importante salientar a 

relação que Debord (2017) estabelece entre ela e o consumo, a partir da qual é 

possível traçar um diálogo com as observações de Carlos (2007) acerca dos reflexos 

espacialmente fragmentados e hierarquizados do fenômeno social no contexto 

brasileiro. 

Debord (2017) observa que a crença no espetáculo (alienação) reduz a realização 

humana ao ter, de modo que se construa uma separação generalizada entre o 

trabalhador e o que ele produz. A vida se torna seu produto a tal ponto que se constrói 

também uma reificação das relações, momento a partir do qual a mercadoria ocupa 

totalmente a vida social (DEBORD, 2017, p. 54). Analogamente, Lefebvre (2001b) 
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teoriza sobre o distanciamento do sujeito em relação à própria obra, por meio de um 

avanço do econômico em relação ao social. Mas como esse contexto se aplica à 

realidade urbana brasileira? 

Uma condição particular apresentada por Angelo Serpa (2018) se aproxima do contexto 

de análise desta pesquisa: a “cidade da festa-mercadoria” que se reformula para o 

espetáculo e para o consumo, por meio do turismo. Nas palavras do autor: 

as cidades são reinventadas a partir da reutilização das formas do passado, 
gerando uma urbanidade que se baseia, sobretudo, no consumo e na 
proliferação (desigual) de equipamentos culturais. [...] Essa nova (velha) cidade 
folcloriza e industrializa a história e a tradição dos lugares, roubando-lhes a 
alma. É a cidade das requalificações e revitalizações urbanas, a cidade que 
busca vantagens comparativas no mercado globalizado das imagens turísticas 
e dos lugares-espetáculo (SERPA, 2018, 107). 

Em cidades cuja economia se baseia sobretudo no setor turístico, a potencialização do 

caráter estético e de consumo do território se mostra de maneira mais clara. Na 

passagem acima, discute-se não só a apropriação mercadológica do espaço, como 

também a forma como se configura uma urbanidade fundamentada no consumo, a 

partir do qual há ressignificações de espacialidades urbanas, instrumentalizando-as 

para o turismo e para uma diversão programada. Em outras palavras, concretizando 

uma estética urbana exibicionista. 

São João del-Rei pode ser analisada sob essa ótica. A Rua Marechal Bitencourt, cuja 

história urbana será tratada com mais profundidade no capítulo a seguir, qualifica-se 

hoje como esse espaço no qual há uma busca pela “superação” de seu estigma de 

“Rua da Zona”, a partir de uma apropriação turística e festiva de sua espacialidade. 

Obviamente não se pode negar a dimensão do uso que está embutida nessa 

ressignificação. No entanto, cabe aqui problematizar essa reinvenção, a qual, por 

vezes, se sobrepõe à própria identidade do lugar, na busca por um novo valor e uma 

nova simbologia. 

Partindo dessa concepção capitalista do espaço, Carlos (2018) deriva sua teoria da 

hipótese de que a acumulação do capital se realiza através da (re)produção do espaço 

urbano, ao afirmar que esta é condição, meio e produto também da reprodução social. 

Isto é, o espaço como realização das relações humanas, apresenta-se igualmente 

reificado. A autora observa, nesse movimento, que as espacialidades urbanas, por 

extensão, tornam-se também condição, força produtiva e, por último, mercadorias. Essa 
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dinâmica transforma o uso desses espaços, apontando para um acesso ao solo urbano 

– e por consequência, a vivência dos espaços públicos nas cidades – orientado pelo 

mercado, de modo que a sociabilidade seja dirimida, resultando também em uma 

desintegração da vida social. Essas questões sugerem que a preocupação com a 

organização das cidades deva estar colocada para além de aspectos formais, 

tipológicos e locacionais, como formas de expressão social. É nesse sentido que 

conduziremos as discussões adiante. 

Ao assumir como base essas outras perspectivas sobre as cidades, Mick O‟Kelly (2007) 

propõe uma discussão acerca da (re)conexão entre arte e cidade, apontando a 

necessidade de criação de novas relações e narrativas entre pessoa e espaço. 

Tomando este como lugar de legitimação das práticas sociais e efetivação da vida 

urbana, torna-se importante salientar seu potencial heterotópico de lugar de convívio, a 

partir do qual os processos sociais se materializam. Em outras palavras, as ruas das 

cidades propiciam expressão das relações sociais – vice-e-versa –, evidenciando o 

estreito laço que se pode tecer entre sua forma física e sua dimensão subjetiva. Nesse 

sentido, o autor ratifica a necessidade de se politizar o espaço urbano: “a participação 

em negociações dentro do espaço público implica na construção de situações onde seja 

possível encontrar, de forma criativa, uma nova imagem do urbano” (O‟KELLY, 2007, p. 

115). É baseada nessa “nova imagem do urbano” que as discussões das seções 

seguintes se consolidam, ou seja, as relações humanas por trás das relações reificadas. 

Para tanto, de volta à metodologia estabelecida para o desenvolvimento desta 

pesquisa, neste capítulo aprofunda-se na construção de um olhar teoricamente 

informado que possibilite compreender a dinâmica urbana da Rua Marechal Bitencourt, 

vislumbrando sua totalidade. 

 

1.1. (Entre) O produto e a obra 

Antes de se abordar a literatura de maneira mais objetiva em relação aos conceitos que 

embasam esta pesquisa, é válido enfatizar uma questão importante acerca do processo 

de mundialização do capital e sua influência no espaço urbano. Ainda que 

introdutoriamente, tomemos a cidade como epicentro da reprodução do capital hoje, 
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colocando o ambiente construído como elo fundamental de consolidação do capitalismo 

com as relações sociais. 

Iniciemos essa discussão com uma observação de Carlos (2007, p. 21-22) acerca do 

fenômeno social contemporâneo, tendo como base o lugar na “era das redes”. 

O processo de reprodução das relações sociais que vem se realizando, 
hoje, não invalida o fato de que o lugar aparece como um fragmento do 
espaço onde se pode apreender o mundo moderno, uma vez que o mundial 
não suprime o local. O lugar se produz na articulação contraditória entre o 
mundial que se anuncia e a especificidade histórica do particular. Deste 
modo o lugar se apresentaria como o ponto de articulação entre a 
mundialidade em constituição e o local enquanto especificidade concreta, 
enquanto momento. É no lugar que se manifestam os desequilíbrios, as 
situações de conflito e as tendências da sociedade que se volta para o 
mundial. Mas se a ordem próxima não se anula com a enunciação do 
mundial, recoloca o problema numa outra dimensão, neste caso o lugar 
enquanto construção social, abre a perspectiva para se pensar o viver e o 
habitar, o uso e o consumo, os processos de apropriação do espaço. 

Conforme teoriza a autora, a relação entre a mundialidade e a localidade se constrói a 

partir de uma relação complementar, mas deixando clara a relevância da segunda em 

relação à primeira, vislumbrando o lugar como ponto central das manifestações das 

contradições (desequilíbrios). O lugar, para ela, se caracteriza pela ligação indissociável 

com a produção da vida, guardando em si as dimensões da história, da memória e dos 

sentidos. Ressalta ainda a peculiaridade de cada espacialidade – urbanidade –, já que 

cada sociedade produz seu espaço e estes expressam assim sua dimensão humana. 

A metrópole, atualmente, é alvo de inúmeros estudos acerca da organização social do 

espaço e, a partir disso, já se tem claro que as cidades refletem as contradições e 

desigualdades oriundas de seu sistema econômico e social. No entanto, o reflexo desse 

panorama não pode ser tratado da mesma maneira em contextos urbanos menores, 

visto que a dinâmica de cidades de pequeno e médio porte em muito se difere da 

dinâmica dos grandes centros, seja em termos populacionais, ou em relação à 

influência que exercem em suas regiões. Nesse sentido, cabe enfatizar qual é o lugar 

das cidades pequenas e médias nesse processo. 

Daniela Abritta Cota e Ana Diório (2012) observam que SJDR hoje pode ser qualificada 

como uma “pequena-média”14 cidade, e como tal, é importante salientar sua relevância 

                                                 
14

“A utilização do termo “pequena-média” São João del-Rei justifica-se pelo fato de  a cidade 
apresentar, quantitativamente,  características  de  uma  cidade  de  pequeno porte,  segundo certos 
estudos  arbitrários que consideram os cortes conceituais pelo  tamanho da  população [...] Se  por 
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no contexto regional e seu potencial como centro urbano intermediário. A partir da 

década de 1970, notou-se uma aceleração da urbanização mundial, o que coloca as 

aglomerações urbanas em foco em termos de planejamento. Nesse momento, percebe-

se uma polarização entre cidades de grande e pequeno porte. Esse cenário de 

desequilíbrios urbano-regionais, acompanhado pelo agravamento da qualidade de vida 

nos grandes centros e do movimento do capital em direção a essas cidades – que 

concentram os elementos da economia baseada em comércio e serviços em um 

contexto de desindustrialização –, evidencia a necessidade de uma descentralização 

espacial e populacional das atividades. É nesse contexto que se atribui importância ao 

desenvolvimento de cidades pequenas e médias. Panorama a partir do qual essas 

tendem a apresentar um crescimento superior aos centros urbanos já consolidados 

(AMORIM FILHO; SERRA, 2001). Este é o caso de SJDR (Figura 1). 

Figura 1: Localização geográfica de São João del-Rei.  

 

Fonte: Adaptado de Google Maps, 2018. Dados: Plano Diretor Participativo de SJDR. Elaborado pela 
autora. 

                                                                                                                                                         

 
estes  estudos  São João del-Rei  enquadra-se  na  categoria  de município  de pequeno porte, 
qualitativamente o mesmo  vem  apresentado características de cidades de médio-porte: 1) 
crescimento  demográfico  significativo  nos  últimos anos,  atraindo  pessoas  em  busca  de  
emprego  e renda;  2)  vem  assumindo  a  função  de  centro  polarizador  de  atividades e 
articulador de território, tornando-se polo das cidades de seu entorno – chegando a estabelecer com 
alguns deles (a exemplo de Santa Cruz de Minas e Tiradentes) certa conurbação, adquirindo 
relevância  crescente na  rede urbana  brasileira; e 3) o  processo de urbanização  extensiva ou  
dispersão urbana por  meio  da  ocupação  de  antigas  áreas  rurais” (COTA; DIÓRIO, 2012, s/p.). 
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Para além de uma abordagem quantitativa, nesta pesquisa, assim como para Cota e 

Diório (2012), as análises não estão restritas a questões exclusivamente numéricas. O 

enfoque está nas formas de expressão sociais, culturais, econômicas, políticas, 

históricas, dentre outras, isto é, aspectos de uma urbanidade. Nas análises aqui 

desenvolvidas almeja-se assim, um movimento de compreensão dessas teorias à luz 

do que de fato se realiza na “prática espacial”15, dando ênfase à conjuntura de cidades 

menores, mais especificamente SJDR. Essa diferença de abordagem nos conduz a 

discutir a urbanidade enquanto essa expressão subjetiva de determinada espacialidade. 

No território, a partir de sua dimensão também social, estabelece-se uma relação de 

reciprocidade na produção do espaço, a partir da qual as especificidades históricas, 

políticas, sociais, econômicas e culturais, dentre outras, delineiam e transformam a 

organização da urbe. O espaço, como este ambiente criado, se conforma expressando 

formas distintas e particulares, o que configura uma urbanidade. O espaço é social e, 

segundo Ester Limonad (2009, p. 81), “o espaço social é [...] ao mesmo tempo meio e 

resultado das ações e relações sociais [...] A produção do espaço social e os processos 

históricos e sociais não se desenrolariam alheios a si”. Sob essa ótica, seria essa 

relação recíproca que embasaria uma urbanidade. 

Conceito que outrora caracterizou o saber-viver e a (suposta) tradição das cidades 

desde Grécia e Roma antigas, a urbanidade aproximou-se de significados como 

cortesia e tolerância. Definição que foi suprimida por “urbanismo” ou mesmo 

“urbanística” – que se definem como regulamentos e códigos organizadores de cidades 

– pode ser entendida, na contemporaneidade, a partir de um movimento dialético que 

vai de “um modo de vida”, para “a vida na cidade” (LEFEBVRE, 1986). Notadamente, a 

concepção de urbanidade ainda denota diferentes sentidos e, portanto, é válido que se 

aprofunde nessa discussão já que ela se consolida como um dos pilares do debate que 

aqui se encaminha. 

A produção acadêmica contemporânea, de acordo com Margareth Pereira (2006), 

apesar de apontar para pesquisas que incorporem a dimensão social nos processos de 

produção do espaço, ainda parece estar estagnada na ideia de que a globalização seja 

                                                 
15

“Esse conceito designa a dimensão material da atividade e interação sociais [...] Em termos 
concretos, poder-se-ia pensar como as redes de interação e comunicação se erguem na vida 
cotidiana (ex. a conexão diária entre casa e local de trabalho) ou no processo de produção (relações 
de produção e troca)” (SCHMID, 2012, s/p.). 
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o único fator preponderante nesse processo. Esta autora, a partir dessa crítica, traz à 

luz a influência de outras questões na construção de uma urbanidade, que vão além de 

um processo de um sistema globalizado. Ela pontua o valor que igualmente deve ser 

atribuído às outras dimensões que constituem as cidades, isto é, tentar entender as 

cidades apenas por esse parâmetro – a Globalização – é não considerar a 

complexidade que subjaz em sua conformação como, por exemplo, os processos de 

constituição sociais e culturais por que passaram. Ora, mas como não falar em nome de 

sujeitos ocultos e indeterminados ao se tratar da produção social do espaço urbano? 

Por uma aproximação teórica com a Filosofia, Vinicius Netto (2012) aborda a 

“urbanidade” como qualquer forma de vida urbana. Sob uma perspectiva qualitativa, o 

autor define esse conceito com base na dualidade existente entre a espacialidade da 

cidade enquanto entidade concreta e mediadora das relações humanas – experiência 

prática da urbanidade – e a dimensão social, de modo que não é possível defini-la 

segundo um ou outro aspecto: esta relação lhe é inerente. 

Sob essa perspectiva, esse autor nos conduz ao seguinte questionamento: é possível 

então entender a “urbanidade” como um conceito universal? A resposta é não. Ao 

observá-la sob uma ótica relacional (espacial + social), pontua que seria impossível 

conceber uma única urbanidade já que as espacialidades das cidades se distinguem 

em face de inúmeros fatores e, de mesmo modo, as relações sociais também o fazem. 

Complementa ainda que “os diferentes papéis do espaço na geração da urbanidade só 

podem ser conhecidos se reconhecermos do que consistem as formas do agir e 

interagir que constituem a urbanidade” (NETTO, 2012, p. 52-53). 

Outro fator de igual relevância discutido por Netto (2012) é a relação de não 

causalidade que se estabelece entre a cidade e a urbanidade. Isto é, “espaços que não 

propiciam essas ancoragens [...] oferecerão dificuldades à emergência da urbanidade” 

(Ibid., p. 51). Ou seja, a existência de um território urbano não garante a existência de 

uma urbanidade. Esta apenas se concretiza a partir da efetivação das relações 

humanas no espaço citadino. Rachel Coutinho M. da Silva (2006), no entanto, nos 

apresenta uma perspectiva um pouco diferente. 

Em uma progressão argumentativa que analisa a história urbana das cidades e sua 

relação com modo de vida do homem, a autora trás para o discurso uma abordagem de 
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“urbanidade” ainda atrelada à concepção de cidadania. Sob sua ótica, esta se 

caracteriza pela cordialidade, afetividade; pelo “fazer o bem”, tendo a cidade como 

mediadora dessas ações. Algo que permite as pessoas se relacionarem entre si. Nota-

se, portanto, uma aproximação da noção de civilidade, valores comunitários, 

solidariedade e alegria, em que “a urbanidade depende do resgate de certos valores 

básicos da civilização, a tolerância e o direito pleno à cidade por todos seus habitantes” 

(COUTINHO M. DA SILVA, 2006, p. 37). 

Entretanto, essa noção é particular às temporalidades, já que tempo e espaço se 

distinguem ao longo dos períodos históricos. Um ponto de igual valor é a abordagem 

relacional com que traça suas análises em que, segundo as suas teorias, tanto maior a 

fragmentação e o isolamento dos espaços urbanos e o entrincheiramento16 das cidades 

pelo medo e insegurança, menor será a urbanidade dessa realidade. 

Dadas essas abordagens, é possível destacar então algumas interseções. Enquanto 

Netto (2012) observa a urbanidade como qualquer expressão cujo palco de ação seja a 

cidade, Coutinho M. da Silva (2006) a caracteriza sob a luz da cidadania. Pode-se dizer 

que ambos a observam a partir de uma perspectiva relacional entre sujeito e cidade, em 

que, para aquele, as relações humanas se definem pelo âmbito da prática espacial e, 

para esta, subjazem na noção própria de “cidadania”. Outro ponto nodal dessas 

abordagens está na percepção temporal que flutua sobre ambas as teorias. Isto é, os 

dois autores observam que não se pode conceber uma urbanidade universal, seu cerne 

está nas espacialidades. Sendo as espacialidades mutáveis, a urbanidade também se 

torna singular, em face de cada realidade, temporalidade e contexto que se analisa. 

Embora complementares as teorizações apresentadas, é importante destacar um ponto 

relevante que as contrapõe. Ao observar a urbanidade enquanto qualquer expressão do 

fenômeno urbano17, Netto (2012, p. 54) abre caminho para o entendimento de que sua 

abordagem engloba, inclusive, aquelas potencialmente segregadoras. Em outras 

palavras, ao qualificá-la dessa maneira, pode-se entender a possibilidade da 

urbanidade como algo fissurado pela violência e segregação social, pela indiferença, 

                                                 
16

Segundo a autora, o entrincheiramento das cidades se dá em face do crescimento da sensação de 
medo no espaço urbano (medo percebido) e da violência. Em que se nota um enclausuramento das 
pessoas em condomínios e muros altos, na tentativa de se isolar do caos urbano. Algo que resulta 
na fragmentação das relações humanas e no distanciamento entre os próprios indivíduos 
(COUTINHO M. DA SILVA, 2006, p. 33-37). 

17
Por fenômeno urbano entende-se aqui a dinâmica socioespacial que se estabelece nas cidades.  
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pelo egoísmo e pelos hedonismos, como fatores que também caracterizam uma 

“urbanidade”. Algo que vai de encontro ao que propõe Coutinho M. da Silva (2006), ao 

analisá-la sob a ótica da civilidade e amabilidade, não abarcando toda sua dimensão de 

relações humanas possíveis (violência, alienação, etc.). 

Caberia à urbanidade, então, qualificar-se como uma rede de relações sociais que se 

estabelecem num dado espaço, em certa temporalidade sendo singular a cada 

realidade que se analisa. Sua essência subjaz na relação entre as pessoas que 

compõem as cidades, destas com o meio em que vivem e nas próprias relações sociais 

em si, em determinados tempo e espaço. Urbanidade como interlocutora do fenômeno 

urbano, como essência do “ser urbano”. De maneira mais objetiva, Paulo Rheingantz 

(2012, p. 136) define: “urbanidade [pode] ser entendida como uma experiência que não 

tem sua origem nas pessoas nem no ambiente construído, que se produz na relação 

entre ambos, um produto das relações e interações entre humanos e não humanos”. 

Tendo em vista tais teorizações, eis o questionamento: o que configuraria então essa 

forma de vida urbana em SJDR nas suas várias temporalidades históricas? Antônio 

Gaio Sobrinho (1996) nos dá um vislumbre dessa resposta a partir de uma narrativa 

que destaca alguns pontos relevantes na história e conformação urbanas são-joanense. 

O autor pontua, em uma narrativa cronológica, a importância regional do município, 

suas tradições religiosas, sua configuração como polo social e cultural do “barroco 

mineiro”, sua arquitetura do século XVIII – ainda bastante conservada –, e a indústria do 

turismo – ainda hoje, um dos pilares da economia da cidade. 

Contudo, sem a pretensão de caracterizar aqui o que de fato qualifica a totalidade da 

urbanidade desse município – podendo incidir em simplificações –, para além daqueles 

pontos destacados por Gaio Sobrinho (1996) e na tentativa de se contribuir para a 

construção dessa concepção, pode-se destacar a Rua Marechal Bitencourt como 

microcosmos dessa discussão. Debate que ganhará corpo no capítulo seguinte, aqui 

pode ser colocado, por estar calcado em uma espacialidade que apresenta um contexto 

hoje de ressignificações e novas traduções. 

Como já observado, a forma física dessa rua – assim como de boa parte do centro 

histórico do município – não refletiu tanto assim o transcorrer de sua história urbana. 

Mas seu cotidiano, nesta pesquisa narrado também por seus próprios usuários e 
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sujeitos, aponta para um cenário de (re)construções de uma identidade. Nesse 

processo, ressaltam-se as características de um tempo no qual a imagem desse lugar 

parece hoje precisar se enquadrar nos novos anseios turísticos e mercadológicos. 

Ao passo que se percebem as diversas marcas, sobretudo, culturais, na construção das 

(re)significações da Rua Marechal Bitencourt – o que é perceptível, inclusive, nas 

diversas designações que recebe da população local –, evidencia-se que vários foram 

os valores e dinâmicas socioespaciais que contribuíram para a consolidação de sua 

identidade. Esse fato, não só nos auxilia a construir e qualificar a dinâmica urbana de 

SJDR, como também corrobora as teorizações anteriormente trazidas acerca da 

relevância de se discutir um espaço urbano enquanto “espaço social”. À vista disso, 

cabe ainda aprofundarmo-nos na perspectiva de cidade como obra em busca do 

entendimento espaço-temporal das urbanidades. 

 

1.2. A obra 

A (cidade), sob o impulso da urbanização genérica, aproxima-se 
potencialmente da obra, em nosso entendimento, não exatamente do 
mesmo modo que as obras de arte, mas em sua direção, por serem frutos 
da condição urbana. 

Como obra, a cidade deveria ser transmitida e não apenas reproduzida, de 
forma inquestionada ou equivocada, através das gerações, ultrapassando a 
função de receptáculo do fazer artístico, abrindo-se para a esfera da fruição, 
da participação e das trocas situadas através de diferentes movimentos [...] 
(NASCIMENTO, 2009, p. 23, grifos da autora). 

Em busca do conteúdo social do que constitui um modo de vida, a compreensão da 

cidade como obra se mostra como fio condutor de uma discussão que busca 

transcender essa “reprodução inquestionada ou equivocada” do espaço urbano, 

visando a esfera da prática e da fruição (NASCIMENTO, 2009, p. 23). Para Adriana 

Nascimento (2009), o entendimento desse processo envolve, fundamentalmente, a 

apropriação, em que a cidade não mais se caracterizaria como receptáculo passivo. 

Nesse sentido, mirando essa apropriação à luz de uma intencionalidade, mergulhar na 

dimensão humana da urbanidade se mostra crucial. 

A abordagem da vida cotidiana como um dos motes das discussões sobre a 

(re)produção do espaço aponta para duas questões igualmente relevantes: sua 
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rotinização e suas perturbações – ou contradições. Como observa Rogério Leite (2010), 

são essas perturbações que possibilitam compreender os mecanismos que regem as 

práticas sociais e as alteram. 

Como rotinização, esse conceito pode ser analisado pelo viés da passividade, ou 

mesmo da alienação. No entanto, essa automatização da vida nem sempre coloca em 

evidência a totalidade do urbano. Por isso a necessidade de atentarmo-nos às 

contradições que o constroem. Nas palavras de Leite (2010, p. 740): “creio não ser 

igualmente possível pensar sociologicamente a cidade contemporânea sem aludir às 

rupturas que certas práticas sociais imprimem à vida cotidiana, tornando instáveis e 

rompendo certas regularidades sociais, reais ou esperadas”. Para o autor, é no sujeito 

social que se sustenta a vida cotidiana, na qual este atua rotineira, mas não 

forçosamente, de maneira regular. Isto é, há de se considerar as influências exercidas 

pelo/no mundo social, interna e externamente e, impreterivelmente, suas rupturas, as 

quais permitem um olhar para a reificação das relações. 

Outrossim, Agnes Heller18 (1972 apud CARVALHO, 2012) salienta o caráter 

heterogêneo que também está contido na vida cotidiana. A partir da percepção de que 

esta é o núcleo de (re)produção dos sujeitos, sob a ótica de que estes são 

coparticipantes de um coletivo, é possível tomá-la como centro da História. Mas em que 

medida a compreensão desse fenômeno incide sobre a produção social do espaço 

urbano e, principalmente, no contexto são-joanense? 

Maria do Carmo Carvalho (2012) aponta que, além de se desenhar como fonte de 

investigação e caracterização de uma ordem social, a vida cotidiana se coloca como 

igualmente relevante para o Estado e para as forças produtivas capitalistas que aspiram 

a programá-la, controlá-la e melhor aproveitá-la para seus fins. É nesse sentido que o 

Estado moderno assume o papel de gestor e também de produtor do espaço urbano. 

Ou seja, “vista sob um certo ângulo, a vida cotidiana é em si espaço modelado (pelo 

Estado e pela reprodução capitalista) para erigir o homem em robô: um robô [...] que 

abdicou de sua condição de sujeito, cidadão” (CARVALHO, 2012, p. 19), o que retoma 

aquela condição de urbanização genérica observada por Nascimento (2009). 

                                                 
18

HELLER, Agnes. O quotidiano e a história. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1972. 
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Paralelamente, Thiago Santos (2015) ressalta que o âmbito da prática espacial precisa 

ser observado criticamente. Para o autor, em uma análise lefebvriana da dimensão 

espacial da ação política, a função da espetacularização ainda impera no espaço e, 

consequentemente, na dimensão humana. E, nesse cenário, a cidade como obra 

encontra-se em um impasse. Observa ainda que a busca pelo retorno das utopias19 

urbanas e da criatividade humana tem sido cerceada pelo modo de produção 

capitalista. O que se coloca em discussão nesse momento é, não só as (re)conexões 

que pairam sobre a virtualidade urbana, como também a consciência de totalidade que 

conduziria para um cenário à frente dessas reificações. 

Assim, se por um lado entendermos essa esfera da cotidianidade como um fato que 

(trans)forma e se (trans)forma em função de valores de determinadas temporalidades, 

momentos políticos ou mesmo condições sociais, econômicas e espaciais, por outro é 

possível dizer que o cotidiano abarca, em seu bojo, elementos conformadores de uma 

urbanidade. Convém assim, aproximarmo-nos do nosso contexto local de análise, 

problematizando qual o valor da rua na urbanidade são-joanense e de que forma esse 

espaço se apresenta, à luz dessas discussões. 

Talvez em uma visão ainda romântica do papel dessas espacialidades em cidades de 

pequeno e médio porte, tomemos como ponto de partida esta observação de Lefebvre 

(1999, p. 82): “mesmo o cotidiano mais irrisório retém um vestígio de grandeza e de 

poesia espontânea”. Como essa poesia espontânea, entender as ruas das cidades 

como uma oportunidade da “festa”20 – algo ainda corriqueiro em cidades pequenas – 

engloba, não só a prática e a transgressão de uma rotinização, como contrapõe seu 

valor de lugar das relações humanas, ao seu caráter planificado de mercadoria 

(LEFEBVRE, 1999). Essa antítese – entre a cidade como espaço de apropriação em 

relação a sua natureza capitalista – é o que estabelece o que aqui definimos como 

perturbações da vida cotidiana. 

Porém, falta ainda destacar algo relevante no âmbito das análises aqui postas: a 

capitalização dos espaços, pautada em estetismos – ou representações espetaculares 

                                                 
19

“O urbano, na perspectiva lefebvriana, representa a utopia, enquanto possibilidade concreta” 
(SANTOS, 2015, p. 180). 

20
Segundo Lefebvre (2001b, p. 12) a “festa” se refere ao valor de uso do espaço, “que consome 
improdutivamente, sem nenhuma outra vantagem além do prazer e do prestígio, enormes riquezas 
em objetos e em dinheiro”. 
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–, como qualifica Debord (2017), objetivando olhar criticamente para a maneira como 

esse fato de realiza em um modo de viver. Isto é, a forma como esse fenômeno se 

traduz espacialmente, sob a sombra de uma ordem social que enxerga nessa dinâmica 

uma melhora ou, o que Serpa (2018, p. 107) descreveu como “a cidade das 

requalificações e revitalizações” que se apresenta na forma de “lugares-espetáculo”. É 

pautada nessa condição imagética, que se aprofunda por meio dessa capitalização, que 

a discussão a seguir será baseada, com ênfase na ressignificação da Rua Marechal 

Bitencourt. 

 

1.3. Condensações 

A Rua Marechal Bitencourt se insere hoje em um processo designado pela população 

local de “revitalização”. Conceito que ainda será colocado em discussão de maneira 

mais aprofundada à frente, alude ao que este capítulo buscou debater em maior 

grandeza: a cidade, como espaço social, se concretiza em cima de uma imagem. 

Imagem essa que, ao tratar daquela “nova (velha) cidade” descrita por Serpa (2018), 

naturaliza um processo que não necessariamente conduz para uma melhora de 

qualidade, mas sim para uma “nova” qualidade do espaço. Ou, no caso da rua em 

questão, um processo que foi de uma “Rua da Zona”, para uma “Rua da Cachaça”. 

De volta ao arcabouço teórico que se construiu a respeito da reificação das relações 

sociais como um fato também espacial e, tomando partido da cotidianidade como um 

processo que (trans)forma e se (trans)forma em face de uma urbanidade, as discussões 

aqui encaminhadas apontam para um movimento que prefigura ignorar a rua como o 

locus da vida urbana, mas sem anulá-lo. Nesse sentido, e a partir do que foi discutido 

neste capítulo, é válido ainda fazer o seguinte apontamento: em um espaço no qual as 

ressignificações parecem estar pautadas em atributos estéticos fundamentados no 

consumo, seria possível dizer que há certa seletividade/hierarquização na sua fruição? 

Esse é o fio condutor que tece a discussão do capítulo à frente, tendo como pano de 

fundo a seguinte reflexão, a qual talvez essa dissertação ainda não consiga responder: 

pensar o mundo para além de um valor de troca ainda é possível? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

capítulo 2: 

CONSUMO DO/NO ESPAÇO
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A rua? É o lugar (topia) do encontro, sem o qual não existem 

outros encontros possíveis nos lugares determinados (cafés, 

teatros, salas diversas). Esses lugares privilegiados animam a 

rua e são favorecidos por sua animação, ou então não existem. 

Na rua, teatro espontâneo, torno-me espetáculo e espectador, 

às vezes ator. Nela efetua-se o movimento, a mistura, sem os 

quais não há vida urbana, mas separação, segregação 

estipulada, e imobilizada. 

[...] 

Lugar de encontro? Talvez, mas quais encontros? Superficiais. 

Na rua, caminha-se lado a lado, não se encontra. É o “se” que 

prevalece. A rua não permite a constituição de um grupo, de 

um “sujeito”, mas se povoa de um amontoado de seres em 

busca. De quê? O mundo da mercadoria desenvolve-se na rua 

(LEFEBVRE, 1990, p. 30). 

Nessa passagem, levanta-se uma dualidade da rua como espaço de convívio e como 

lugar do mundo da mercadoria. Esse lugar privilegiado, do “teatro espontâneo”, da 

“festa” e da apropriação, que guardou em si incumbências negligenciadas pelo 

urbanismo funcionalista, na contemporaneidade é colocado em debate. Sob a ótica da 

possibilidade de uma (re)apropriação dos espaços públicos das cidades, a cisão da rua-

encontro (valor de uso) com a rua-mercadoria (valor de troca) constitui-se em um 

movimento dialético. Assim, de volta às problematizações levantadas até aqui, 

questiona-se como uma rua pode revelar a lógica de acumulação capitalista nas 

cidades e ao mesmo tempo se estabelecer (ou não) como o lugar do encontro e de 

convívio social. Neste capítulo, portanto, à luz da relação entre o consumo no/do 

espaço, a partir da qual se discute a Rua Marechal Bitencourt, objetiva-se investigar as 

camadas das ressignificações do território, e suas traduções sócio-espaço-temporais. 

Quando, neste capítulo se faz alusão ao “consumo do espaço” ou “consumo no espaço” 

e, igualmente, ao “consumo do/no espaço”, busca-se uma construção conceitual dessa 

designação pela dialética entre lugar de consumo e “consumo” de lugar. A intenção 

maior dessa abordagem é um dos objetivos principais desta pesquisa: discutir de que 

maneira o valor de uso e o valor de troca se apresentam na discussão urbana, sendo 
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isso aplicado aqui à Rua Marechal Bitencourt. Por essa alcunha contrapõe-se a ideia de 

espaços como instrumentos para o consumo ou espaços como objeto desse 

“consumo”. Em outras palavras, é discutir a dualidade rua-encontro e rua-mercadoria.  

Por meio de uma abordagem dialética que contrapõe habitar e habitat, Lefebvre (1999, 

2001b) problematiza que o processo de urbanização é, contraditória e 

concomitantemente, desurbanizante. Isto é, a partir do momento em que a 

concentração nas cidades atinge certa saturação, a vida urbana tende a se reduzir à 

funcionalidade e à lógica produtivista da indústria, momento a partir do qual sua 

(re)produção passa a ser subordinada ao consumo: consumo, não só de serviços e 

produtos, como também de espaço. Lefebvre (1999) observa ainda que tal processo 

decorre da descentralização do território em que áreas, apesar de dotadas de 

infraestrutura, são sedentas de espaços de encontro: áreas nas quais o habitar é 

diminuído ao habitat. Discute não só a tendência de uma percepção de as cidades 

serem reduzidas à sua materialidade, como também a perda do sentido da obra que 

disso decorre: uma dissipação da consciência social. 

É possível perceber que o próprio sentido de obra, para o autor, é aproximado da 

condição de produto. Isto é, a industrialização no contexto europeu, o qual ele analisa, 

não só engendrou um novo modo de organização de cidades, como também redefiniu o 

fenômeno urbano, o que se fortalece com a lógica da financeirização na 

contemporaneidade. O lugar do encontro das coisas e das pessoas vai sendo 

substituído, progressivamente, por um lugar no qual as trocas acontecem, nos quais o 

valor de troca ganha força, aprofundando a reificação do fenômeno urbano. 

Agregando a essa perspectiva a dimensão cultural, observa-se que essa 

desurbanização, orquestrada pela supremacia do valor estético, do estímulo à 

contemplação, da cenarização e do voyeurismo, suprime as cargas de subjetividade 

dos espaços e se potencializa pela mercadorização (RIBEIRO, 2004). Para Ana Clara 

Torres Ribeiro (op. cit., p. 98) “constituem ameaças à ação social na medida em que 

reduzem a possibilidade de diálogo criador e criativo entre gerações e culturas”. Isto é, o 

discurso e a imagem se tornam maiores que a própria cultura e o lugar, na medida em 

que os lugares precisam se amalgamar às funções e premissas da lógica de mercado. 
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Obviamente não nos cabe aqui negar a lógica de mercado ou o capitalismo, mas 

colocá-los em discussão, na medida em que sustentam um processo que contrapõe 

uma condição de consumidores à de cidadãos. Cabe-nos, porém, questionar essa 

tendência de se negar o lúdico no espaço urbano (habitar), sua força identitária e sua 

historicidade. Condições essas vistas aqui como potências de se (re)assumir a vida 

espontânea da rua-encontro. 

Sobre essas duas perspectivas, a de consumidores – situada somente no processo de 

interação regulado pelo mercado –, e a de cidadãos – capazes de exercer uma reflexão 

e experimentação ampla, que considere as múltiplas potencialidades dos objetos, nos 

vários contextos, a partir de uma interação interpessoal –, pode-se dizer que, apesar de 

fundamentada em opostos, constitui-se também pela complementariedade e, é por 

meio dessa complementação que se pode falar em um “valor cognitivo” da vida social 

(CANCLINI, 1995). Seria uma “reconquista imaginativa dos espaços públicos” (Ibid., p. 

68). Todavia, é preciso retomar os reflexos espaciais dessa dimensão polarizada. 

No contexto brasileiro, em que o processo de urbanização deu-se, praticamente, no 

século XX, é principalmente a partir da década de 1930 que se nota certa intensificação 

no movimento migratório do campo em direção às cidades. Esse contexto, que gerou 

um panorama de desigualdades socioespaciais, ocasionou também um estiramento da 

malha urbana em direção às periferias, em um quadro de segregação em termos de 

acessos a espaços e serviços, e infraestrutura, principalmente no caso das metrópoles 

(MARICATO, 2003). Esse panorama nos leva de volta ao que se teoriza a respeito da 

(re)produção capitalista do espaço urbano. 

Carlos (2018) lança a hipótese de que a acumulação capitalista se realiza por meio da 

(re)produção do espaço urbano, e que isso se dá pela contraposição dialética entre 

valor de uso e valor de troca. Contraposição essa na qual, segundo a autora, há uma 

predominância do segundo em relação ao primeiro. Mas de que forma é possível 

estabelecer uma afinidade entre o contexto de segregação socioespacial verificado no 

cenário de urbanização brasileira e a apropriação capitalista do espaço? 

Tomando o espaço urbano como mercadoria, Carlos (op. cit.) sugere “um novo ciclo de 

acumulação”. Nesse contexto, qualifica-o como expressão da realização da propriedade 

privada, o que induz uma apropriação também privada desse espaço e, 
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consequentemente, de maneira reduzida ao consumo de poucos. Isto é, se as cidades 

são organizadas sob a lógica de mercado, há também uma segregação social no que 

se refere à sua apropriação. Nas palavras da autora: 

na sociedade capitalista, o acesso ao solo urbano, orientado pelo mercado, 
mediador fundamental das relações que se estabelecem nesta sociedade, 
produz um conjunto limitado de escolhas e condições de vida apoiados na 
existência da propriedade privada da riqueza social, que sob a forma do solo 
urbano, determina o acesso à vida urbana medida por um preço – como 
expressão de seu valor (CARLOS, 2018, p. 28). 

Ou seja, no momento em que o “consumo” do espaço é reduzido ao consumo no 

espaço, há também uma hierarquização social na apropriação das cidades. Outra 

discussão similar agrega a essa problemática a ideia de que esse fenômeno, à luz de 

um processo globalizante de massificação cultural, desconstrói as identidades e 

processos históricos locais, em busca desse espaço de consumo, o que resulta em um 

processo individualizante de apropriação espacial. 

Viemos assistindo à (des)construção de paisagens e identidades das nossas 
cidades por meio de práticas políticas e econômicas neoliberais que garantem 
a acesso à cidade restrito a uma parcela da sociedade, distanciando cada vez 
mais as classes sociais distintas e gerando um empobrecimento cultural. O 
lugar na cidade tem um preço e, dessa forma, vai se consolidando um processo 
em que todas as oportunidades estão concentradas em um fragmento do 
território, enquanto o restante é invisível aos olhos do Estado. Um processo que 
vai construindo uma cidade coletiva, mas que é ocupada individualmente 
(NASCIMENTO et al, 2019, p. 3). 

Nesse sentido e estabelecendo um paralelo frente ao que se percebe na dinâmica 

cotidiana de SJDR, é possível dizer que, a partir do momento em que a lógica de 

mercado se torna importante na (re)produção do espaço urbano, regendo as dinâmicas 

do espaço social, esse processo de potencialização do valor de troca de determinada 

espacialidade também tende a instrumentalizar e planificar as cidades, tal qual se 

percebeu no urbanismo modernista. 

Orientadas à luz dessas questões, nas seções seguintes discorre-se sobre a Rua 

Marechal Bitencourt em São João del-Rei (MG), em que o fio condutor das discussões 

será a sua problematização enquanto instrumento e/ou objeto de consumo, a partir da 

qual se levantam as seguintes questões: Quem usa/consome esse/nesse espaço? Qual 

o cotidiano desse local? Qual o valor dessa rua nas várias temporalidades históricas 

pelas quais passou? Em que medida a rua revela as lógicas de acumulação financeira e 

material nas cidades? De que maneira é incorporada no contexto urbano de SJDR? 
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Qual a tendência de organização de seu espaço social hoje? A partir dessas 

indagações, pretende-se compreender o conteúdo social dessa espacialidade e de que 

forma essa relação (pessoa-ambiente construído) se modifica no transcorrer de sua 

história urbana. 

Assim, a partir da complexificação das questões trazidas até aqui, as quais contribuíram 

para a construção de um olhar teoricamente informado acerca da dinâmica 

contemporânea de (re)produção social do espaço urbano, é válido retomar os passos 

que se sucedem no desenvolvimento desta pesquisa, à luz do Método Regressivo-

progressivo lefebvriano, antes de dar seguimento a este capítulo. 

A partir dessa retomada da relação entre o espacial, o temporal e o social na 

consolidação das cidades, aqui nos aprofundaremos na construção de uma “dupla 

complexidade” da sociedade contemporânea: a complexidade horizontal – estrutura de 

uma mesma época –, e a complexidade vertical – coexistência de formações de épocas 

e datas diferentes (FREHSE, 2001). Em busca da apreensão das modificações sócio-

espaço-temporais subordinadas às superestruturas de organização do território, esse 

método visa recuperar o desencontro das temporalidades históricas coexistentes, 

objetivando alcançar a totalidade do urbano (MARTINS, 1996). Daqui em diante 

concretiza-se o momento analítico-regressivo e o histórico-genético. No entanto, é 

importante se observar uma questão relevante acerca dessa metodologia, observada 

por Fraya Frehse (2001): como aplicar um método, primariamente desenvolvido para 

estudar uma sociedade tão diferente em termos sociológicos, espaciais e temporais 

daquela sobre a qual teorizou Lefebvre, no espaço social são-joanense? 

Como já observado, a cultura urbana de cada lugar, definidora de uma urbanidade, se 

particulariza conforme vários aspectos. Portanto, se para Lefebvre as relações sociais 

não são uniformes nem têm a mesma idade, de modo que se pense a sociabilidade 

para além de uma crítica estritamente economicista, essa passagem teórica para o 

contexto contemporâneo brasileiro se mostra viável quando, se de mesma maneira, 

reconstruímos esse processo considerando a realidade local. Isto é, esse método se 

ergue com base na percepção social de um tempo histórico e se aplica em um espaço 

definido. Aqui esse recorte é a Rua Marechal Bitencourt em São João del-Rei, 

abarcando desde seus tempos de Rua da Zona até a atualidade, analisando-a sob a 

ótica de seu espaço social. Nesse sentido, apesar de ser evidente o hiato que se 
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constrói entre o contexto sobre o qual se edificou o método e aquele que estrutura esta 

pesquisa, seus processos encerram uma riqueza analítica que não pode ser ignorada, e 

colocam em foco aspectos importantes como a construção identitária da rua em 

questão – ressignificações. Não se pretende, no entanto, adaptar esse método, mas 

sim aplicá-lo na realidade do objeto desta pesquisa, considerando suas especificidades. 

Assim, no tópico seguinte, as discussões se estruturam na complexidade horizontal da 

vida urbana, em busca da contraposição entre o que se produz em termos de 

planejamento urbano para o que de fato se percebe na prática espacial – a “descrição 

do visível”. À frente, as análises recaem na complexidade vertical, em busca de se 

identificar os aspectos que constituem seu “desenvolvimento desigual”21 – o “analítico-

regressivo”. Por fim, condensam-se os momentos anteriores vislumbrando as 

possibilidades (virtualidades) que configuram a totalidade desse objeto – o “histórico-

genético” (MARTINS, 1996, p. 21). Tendo em vista, que esse método é debruçado 

sobre a realidade francesa e em certa medida norte-americana, tentaremos articular 

aqui o que consideramos ser os principais elementos que envolvem a crítica de 

Lefebvre com os principais elementos que qualificam a urbanidade do objeto desta 

pesquisa. 

 

2.1. (Re)Produtores da rua 

A urbanização brasileira e a distribuição espacial das atividades produtivas têm 

apresentado uma nova conformação nas últimas décadas, o que diferencia o Brasil dos 

demais países latino-americanos. Esse panorama aponta para uma inversão das 

projeções de crescimento da metropolização brasileira em direção ao de cidades 

médias, em uma tendência de realocação populacional em áreas que prevaleçam 

atividades industriais, turísticas e/ou de serviços (IBGE, 2010). A partir do aumento da 

mobilidade espacial do capital e da relocalização e reestruturação espacial das 

atividades produtivas, verifica-se a conformação de uma rede urbana complexa a partir 

de uma “especialização, diversificação e complexificação dos lugares”, em razão da 

ação indireta ou mesmo direta de agentes econômicos (LIMONAD, 2014). No entanto, é 

                                                 
21

A “Lei do desenvolvimento desigual” designa o fato de “que as forças produtivas, as relações 
sociais, as superestruturas (políticas, culturais) não avançam igualmente, simultaneamente, no 
mesmo ritmo histórico” (MARTINS, 1996, p. 17). 
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importante ressaltar, como observa Limonad (op. cit., p. 2), que “a adequação das 

estruturas pretéritas às exigências da acumulação flexível e da crescente 

internacionalização do capital impactou de forma diferenciada em diferentes graus as 

diversas regiões do país”. 

No caso de São João del-Rei está situada a sudeste do estado de Minas Gerais, na 

mesorregião do Campo das Vertentes. Sua história urbana remete ao final do século 

XVII, quando os primeiros povoados se fixaram às margens do Rio das Mortes. No 

entanto, abreviaremos nossa digressão a meados do século XIX, momento em que se 

nota um maior crescimento populacional e urbano no município. Nesta seção, porém, o 

foco da análise não fará referência às questões históricas do objeto. Aqui, a discussão 

se consolida na análise horizontal da vida urbana. Considerando tal realidade, é 

importante salientar o que propõe a legislação urbana municipal a respeito da função 

social da propriedade e de que maneira aborda, ou não, a questão da apropriação das 

ruas da cidade como lugares de convívio. 

Tal cidade, principalmente em seu Centro Histórico, reflete uma tradição religiosa, seja 

no ambiente construído, ou mesmo em seu calendário, e hoje ainda guarda a 

singularidade de uma arquitetura setecentista, a qual também contribui para a sua 

importância turística no cenário mineiro (GAIO SOBRINHO, 1996). A tomar por uma 

narrativa local de sua história, 

a cidade, que se estende hoje por numerosos bairros, abriga, atualmente, 
mais do que oitenta mil habitantes e poderá encontrar na indústria do 
turismo uma fonte promissora de recursos para continuar sendo [...] uma 
das mais importantes cidades mineiras (GAIO SOBRINHO, 1996, p. 11). 

Tendo em vista esse panorama, SJDR tem sua urbanidade tecida por tradições que 

reforçam a importância de sua história urbana e, sobretudo, a maneira como ela 

conformou e se conformou enquanto sociedade. É válido ressaltar, no entanto, a 

distância que se percebe entre o que se propõe em termos legislativos para as cidades 

e o que de fato configura a cidade real, o que por vezes nos oblitera de enxergar a 

verdadeira problemática urbana. Portanto, para além de uma análise pautada nas 

diretrizes vigentes hoje, nesta seção, a discussão também engloba a análise da vida 

urbana sob a égide da vida cotidiana, agregando, inclusive, a percepção desta autora 

sobre a problemática e das pessoas que vivem o dia-a-dia dessa espacialidade. 
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Sob a ótica de Schmid (2012) a partir de seus estudos das teorias lefebvrianas, tem-se 

como ponto de partida uma percepção triádica da realidade social: a prática social 

material, a abstração (linguagem e pensamento) e o ato criativo. Esses momentos se 

colocam em igual valor, relacionando-se entre si. Essa dinâmica aponta então, para 

uma consideração entre a “representação do espaço” e o “espaço de representação”, 

em que a primeira emerge ao nível do discurso, cujo papel está nas definições teóricas 

(científicas) sobre o espaço – o urbanismo como regulamentos e códigos organizadores 

de cidades. Já a segunda, alude à dimensão simbólica – o Estado, por exemplo, 

enquanto ator capaz de conectar o discurso ao plano material. É com base nessa 

perspectiva que é possível emergir o espaço social: o vivido, o percebido e o concebido 

(SCHMID, 2012). Concorda-se aqui, portanto, com a assertiva de que o vivido não pode 

ser compreendido historicamente sem o concebido e o percebido, o que torna esse 

movimento ternário imperativo. 

Complementando esse entendimento, Limonad (2014) traz também para o discurso a 

noção de escala de reprodução social. Isto é, a ação do Estado, na forma de sujeito na 

prática espacial, se materializa no espaço urbano de maneira entrelaçada à sua 

contextualização em um processo global. Nas palavras da autora, 

na contemporaneidade não só o espaço emerge como fator estratégico, 
mas a escala assume um novo significado. E isto se evidencia em 
articulações do Estado com diversos agentes econômicos e políticos em 
diferentes escalas e esferas de reprodução social. Articulações estas 
necessárias para garantir as condições gerais necessárias a reprodução 
destes atores e agentes sociais e para dar foros de legitimidade política a 
suas ações. Assim, cabe compreender o caráter estratégico que assume a 
ação do Estado e desses agentes econômicos e institucionais em arranjos 
interescalares que perpassam fronteiras e rompem hierarquias. 

[...] entendemos que as diversas manifestações de urbanização dispersa 
tem por base processos mais gerais relacionados à reprodução das 
relações de produção de setores hegemônicos associados ou em parceria 
com o Estado (LIMONAD, 2014, p. 3). 

Levando-se em consideração assim, esse processo analítico do urbano, aponta-se para 

uma necessidade de se construir a discussão sobre as cidades também calcada na 

noção escalar, esmiuçada na figura no Estado (que se traduz nas legislações nacionais, 

regionais e municipais), naqueles que conformam o cotidiano da rua e também os 

agentes econômicos, sociais, políticos, históricos e culturais, que se articulam para 

consolidação de determinada espacialidade. Por isso, esse movimento estabelece-se 
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aqui colocando frente a frente o que seria o vivido, o percebido e o concebido, no 

universo da Rua Marechal Bitencourt. 

 

2.1.1. Rua-encontro / rua-mercadoria 

A Rua Marechal Bitencourt está localizada no Centro Histórico do município (Fotografias 

1, 2 e 3), nas proximidades da Igreja Nossa Senhora do Carmo, do Centro Cultural da 

UFSJ e da Praça Dr. Salatiel. 

Fotografias 1, 2 e 3: Rua Marechal Bitencourt, com ênfase na sua inserção urbana e na arquitetura 

nela compreendida. 

       

Autora: Thais de Almeida Gonçalves. Fonte: Arquivo próprio. Outubro de 2018. 

Segundo o Macrozoneamento estabelecido no Plano Diretor Participativo (PDP) do 

município (Figura 2), insere-se na Zona de Adequação Ambiental22 e, em relação ao 

microzoneamento, na Zona de Proteção Cultural (ZPC) (PREFEITURA DE SÃO JOÃO 

DEL-REI, 2006). De acordo com esse Instrumento Urbanístico, 

Art. 64 - A Zona de Proteção Cultural caracteriza-se pela ocupação urbana 
consolidada nos séculos XVIII e XIX e seu entorno imediato, compondo a 
ambiência paisagística da época e seu referencial histórico, e cuja 
manutenção considera-se fundamental para a proteção do patrimônio 
histórico-cultural são-joanense. 

§1º - A Zona de Proteção Cultural corresponde à área de tombamento e 
entorno do conjunto arquitetônico-urbanístico de São João del Rei, 
aprovado pela Lei Municipal no 3531, de 06 de junho de 2000; incluindo 

                                                 
22

As diretrizes de planejamento e gestão municipais relativas à Zona de Adequação Ambiental 
referem-se à restrição da expansão urbana em direção a Serra do Lenheiro, às áreas de 
voçorocamento, e às áreas de confluência do Rio das Mortes e Carandaí (PREFEITURA DE SÃO 
JOÃO DEL-REI, 2006). 
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ainda a região da  praça  do  Matozinhos,  Estação  Chagas  Dória  e  região  
da  ocupação inicial da avenida Leite de Castro até a rua Frei Cândido.  

§2º - As diretrizes gerais de utilização da Zona de Proteção Cultural:  

I – preservar as características urbanas e arquitetônicas dos séculos XVIII e 
XIX, visando especialmente a manutenção do traçado urbano original, da 
forma de parcelamento do solo, da tipologia de implantação das edificações 
nos lotes, da escala volumétrica, da forma das coberturas, bem como a 
tipologia arquitetônica, incluindo materiais e texturas;  

II – incentivar a manutenção da multiplicidade de usos compatíveis com a 
preservação do patrimônio e a potencialização da atividade turística;  

III – harmonizar a inserção de futuras intervenções arquitetônicas em 
imóveis do conjunto urbano protegido, de forma a evitar a sua prevalência 
sobre o patrimônio cultural existente.  

IV – assegurar os aspectos paisagísticos urbanos, visando a melhoria da 
paisagem e o aumento da relação áreas verdes e áreas construídas (SJDR, 
2000, p. 26). 

Figura 2: Centro Histórico de São João del-Rei e entorno, com ênfase na demarcação da ZPC e do 
Centro Histórico, e na inserção urbana da Rua Marechal Bitencourt. 

 

Fonte: Adaptado de Google Earth, 2018. Dados: Plano Diretor Participativo de SJDR; Lei nº 3.531, de 
06 jun. de 2000. Elaborado pela autora. 

Com base no que é colocado pelo PDP, é perceptível uma orientação das diretrizes 

para a ZPC em relação ao seu uso turístico e à preservação das características 

urbanas e arquitetônicas dos séculos passados (preservação estética). Nota-se certa 

valorização de aspectos físicos, sem qualquer menção ao valor de uso. Não se 

estabelecem diretrizes que visem a uma apropriação que não esteja atrelada à sua 
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condição de instrumento de consumo. Ora, mas para uma Zona de Proteção Cultural, 

não seria interessante também se considerar o ser humano como parcela importante 

nessas diretrizes, levando-se em conta os modos de vida, as diversidades culturais, os 

usos e apropriações desses espaços, para além de uma preocupação estética e 

formal? 

A apropriação turística da ZPC recebe certa valorização no PDP, algo que também se 

aplica à rua em questão. Sem ignorar a importância do turismo para a economia são-

joanense e para o seu potencial articulador na Mesorregião do Campo das Vertentes, é 

importante assinalar, porém, a forma como isso potencializa o caráter de consumo 

nas/das cidades e uma estetização, por vezes valorizando uma função econômica, em 

detrimento de uma função social. Tal questão permite indagar como equilibrar essas 

duas grandezas. 

Luzia Coriolano (2012, p. 61) enquadra o “turismo” como atividade “de suporte [...] ao 

progressivo crescimento das relações industriais, comerciais e financeiras dos diversos 

mercados”. A partir de um posicionamento crítico acerca das abordagens clássicas 

sobre o conceito, objetivando uma construção teórica no sentido de um “turismo 

sustentável”, a autora evidencia “a importância deste na acumulação, na vinculação às 

políticas imobiliárias, financeira, de urbanização dentre outras relações”. Uma 

perspectiva que se dá de maneira atrelada a atividades econômicas. A autora aponta 

então uma questão relevante e que é instrumental no âmbito desta pesquisa: pensar 

essas questões sob a perspectiva da escala humana. 

Na rua em questão, o turismo também cumpre o papel de fortalecer seu histórico na 

cidade e sua relevância na conformação da urbanidade são-joanense. Nela agregam-se 

edificações com usos residenciais, comerciais, serviços, centros culturais e museus, 

cujas fachadas e traçado urbanístico ainda preservam suas características originais. 

Porém, é perceptível que isso, apesar de atender às diretrizes propostas pelo PDP, cai 

na contradição de deixar, de certo modo, a esmo, o lado humano neste contexto. Tal 

fato leva, por exemplo, a situações como a dos vazios urbanos23 percebidos nessa rua 

                                                 
23

Conceito segundo Gonçalves (2016, p. 46): “partindo da concepção de que o termo „vazio‟ se 
caracteriza pela „ausência de algo‟, entenderemos aqui esse „algo‟ como sendo a carga semântica, 
funcional, cultural, histórica, política e/ou social para as cidades, em face das demandas da 
sociedade. Esse conceito não se explica pela simples ausência de área edificada, mas também aos 
terrenos não utilizados, desocupados ou esvaziados, ou mesmo pelos espaços que não realizaram 
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(Figura 3), que preservam suas fachadas, mas tiveram o restante da edificação 

demolido. Fato esse que nos conduz para uma análise que transborda o concebido, em 

direção àquela dimensão humana. 

Figura 3: Rua Marechal Bitencourt e entorno imediato no Centro Histórico de SJDR. Ênfase para o 

tipo de uso dos imóveis. 

 

Fonte: Adaptado de Google Earth, 2018. Dados coletados pela autora. Elaborado pela autora. 

Implantada paralelamente ao que outrora caracterizou o “caminho velho”, sua inserção 

urbana sugere um baixo fluxo de veículos e pessoas, quando não há atividades nela ou 

em seu entorno imediato, por não conectar vias arteriais do município, ou áreas de 

comércio e/ou serviços que estimulem tal fluxo. Apesar desse fato, que faz com que seu 

dia-a-dia se mostre pouco ativo, incorpora, em sua dinâmica, práticas que demonstram 

grande potencial de apropriação (Fotografias 4 e 5), como é o caso do Centro Cultural 

Feminino, do Centro de Referência Musicológica José Maria Neves (CEREM) e da 

Feira da Boa Zona, os quais apontam também para uma outra qualidade do urbano e 

fortalecem seu valor de uso. 

 

                                                                                                                                                         

 
plenamente sua função social e/ou econômica (não lugar), em relação à sociedade na qual se 
inserem. Caracterizam-se por uma desconstrução do espaço social urbano”. 
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Fotografias 4 e 5: Rua Marechal Bitencourt em dia de “Feira da Boa Zona” com ênfase na 

amplificação do fluxo de pessoas em período diurno, em face do evento. 

    

Autora: Thais de Almeida Gonçalves. Fonte: Arquivo próprio. Da esquerda para a direita: novembro 
de 2018 e junho de 2019. 

Estes dois primeiros, apontados como arautos na reconfiguração urbana da Rua 

Marechal Bitencourt24 (PASSARELLI, 201825), configuram-se hoje como núcleos de 

atividades culturais, cuja natureza polarizadora sugere uma tendência de “consumo” do 

espaço. Complementarmente, a “Feira da Boa Zona”, embora prática mais recente no 

cotidiano dessa rua, corrobora essa característica. Obviamente, em se tratando de uma 

feira que se volta ao comércio, não há como se negar o consumo como instrumento 

essencial. Entretanto, seu caráter de “galeria de arte a céu aberto” indica outra 

possibilidade: a rua como espaço de vivência e “festa”, o que remete à contradição 

entre valor de uso e valor de troca como sendo primária na composição dessa dinâmica 

socioespacial. Uma contradição, entretanto, que não se aplica apenas a essa 

espacialidade, como aos espaços públicos urbanos de forma geral, algo inerente ao 

sistema capitalista. 

É válido apontar ainda que, não só a feira carrega essa outra qualidade. Os 

estabelecimentos comerciais e de serviços ali implantados também demonstram o 

mesmo potencial. A própria população observa esse fenômeno com os olhos de uma 

                                                 
24

Nesse processo de reconfiguração urbana da Rua Marechal Bitencourt também recebe notoriedade 
a Orquestra Popular Livre (OPL), que se mostrou bastante ativa nesse momento, constituindo 
também um núcleo de atividade cultural. 

25
Entrevista concedida por: PASSARELLI, Ulisses. Entrevistadora: Thais de Almeida Gonçalves. São 
João del-Rei, dezembro de 2018. 1 arquivo mp3. 16 min. A transcrição encontra-se no apêndice I.b 
desta dissertação. 
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“economia criativa e solidária” (FERNANDES, 201926), isto é, apesar de calcada em um 

consumo, valoriza o comércio local, além de estimular o contato social e a apropriação 

da rua. Seria isso a confluência da rua-encontro com a rua-mercadoria e aquele 

equilíbrio pelo qual buscávamos? 

A dualidade entre valor de uso e valor de troca pode ser observada como uma das mais 

importantes contradições da dialética espacial lefebvriana e, como tal, uma dimensão só 

existe em função da outra. A Rua Marechal Bitencourt se mostra como um exemplo 

concreto desse fenômeno, na medida em que busca fortalecer ambas. Uma questão, 

porém, chama atenção quando observada pela ótica daqueles que compõem o 

cotidiano desse espaço. Desde as últimas décadas, fala-se em um processo de 

“revitalização” da rua, cujo objetivo seria desassociá-la do conceito de “zona” – 

considerado pejorativo pela população –, em prol de sua conformação como “Zona 

Chique” (MIRANDA; MIRANDA, 201827). Cabe então discutir sobre a forma como esses 

processos parecem valorizar uma imagem, muito mais que uma cultura, uma identidade 

e um processo histórico local. 

Sobre essa discussão, Vaz (2004, p. 34) aponta: “as intervenções que vêm buscando 

readaptar os tecidos urbanos existentes a novas situações vêm recebendo, a cada novo 

contexto, novas denominações, em geral com o prefixo re: renovação, reestruturação, 

revitalização, reabilitação, requalificação”. Aqui, atentemo-nos ao terceiro, 

corriqueiramente usado pela população local. Esse termo se consolidou em oposição às 

formas de intervenção urbana que reforçavam uma valorização imobiliária (VAZ, 2004). 

Porém, apesar de o discurso em torno dessa temática, aponta na direção de um 

processo que potencialize a qualidade do uso nos espaços públicos, é notável a 

maneira como ele também intensifica um “marketing”. Em vista da narrativa cotidiana 

desse espaço, a perspectiva da população por vezes também se vale dessa história 

apropriada turisticamente para aprofundar o seu valor de uso. 

Pela narrativa local, por vezes uma noção pejorativa é associada ao passado dessa rua 

como forma de justificar esse processo de “revitalização” que, embora hoje não se 

                                                 
26

Entrevista concedida por: FERNANDES, Marcelo. Entrevistadora: Thais de Almeida Gonçalves. São 
João del-Rei, maio de 2019. 2 arquivos mp3. 28 min. A transcrição encontra-se no apêndice I.e 
desta dissertação. 

27
Entrevista concedida por: MIRANDA, Luiz; MIRANDA, Margarida. Entrevistadora: Thais de Almeida 
Gonçalves. São João del-Rei, dezembro de 2018. 6 arquivos mp3. 65 min. A transcrição encontra-
se no apêndice I.a desta dissertação. 
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apresente tal qual se diz ter sido idealizado, ainda se encaminha sob um discurso de se 

desvincular a identidade dessa espacialidade de um passado boêmio, em busca de sua 

“reintegração” na dinâmica urbana do Centro Histórico. Curioso perceber que, apesar 

do desejo por essa dissociação, ainda carregue “zona” em seu nome, de certo modo 

fazendo alusão ao mesmo passado que busca ignorar. A despeito disso, dessa mesma 

“noção pejorativa” também se valem alguns comerciantes para construírem a 

personalidade de seus estabelecimentos. Construção essa que, por exemplo, 

influenciou a alcunha “Boa Zona” à feira, como se fosse uma releitura de um momento 

anterior, mas “adaptando-se” a uma nova dinâmica urbano-econômico-político-social 

(informação verbal28). 

Na atualidade da Rua Marechal Bitencourt, nota-se uma dinâmica que relaciona muito 

bem um adensamento de atividades residenciais, comerciais e de serviços, de modo 

que, durante o dia, apesar de ser descrita como uma “rua morta”, ainda receba certo 

fluxo de pessoas, mesmo que apenas indo e vindo. E, durante a noite, se define pela 

“boemia” de bares e restaurantes, tornando-se também espaço da permanência e do 

convívio social (informação verbal29). Essa prática urbana traz à luz o fato de que, na 

dimensão do vivido, o espaço não é apenas econômico e subordinado ao valor de 

troca, tampouco se restringe a um instrumento de consumo, ou um consumo no 

espaço. Ele se apresenta também pelo valor de uso, como resistência constante de 

uma generalização e planificação funcional e mercadológica. Essa discussão nos 

conduz a uma análise vertical da vida urbana em busca da maneira como se 

configuraram os processos de ressignificação dessa espacialidade. 

 

2.2. Rua da Zona, Rua do Pecado, Rua da Alegria, Rua da Cachaça, Rua 

Tiradentes ou Rua Marechal Bitencourt: (trans)formações e traduções 

A exploração do ouro pode ser apontada como alavanca da urbanização são-joanense, 

o que gerou assentamentos urbanos próximos às regiões extrativistas, por motivos de 

controle e segurança. Pelo mesmo motivo, as ruas da cidade, originalmente eixos de 

                                                 
28

Informações concedidas a partir de entrevistas. Transcrição: ver Apêndices. 
29

Informações concedidas a partir de entrevistas. Transcrição: ver Apêndices. 
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ligação entre o trabalho e a moradia, foram pensadas como acesso a uma via principal: 

a Rua Direita – atual Rua Getúlio Vargas (UFSJ, 2003). 

A ocupação urbana de SJDR aponta assim para um desenho resultante de uma 

necessidade comercial específica do ciclo do ouro, gerando uma ocupação 

desorganizada, cuja intenção maior era a prosperidade da economia. No Plano para o 

Desenvolvimento Turístico de São João del-Rei é apontado, nessa finalidade, um nicho 

no qual as discussões aqui se estruturam: “nisso o poder econômico leva vantagens 

sobre os direitos legais, pois o espaço passa a ser delimitado segundo interesses 

individuais” (UFSJ, 2003, p. 21). Essa é uma perspectiva importante para se observar a 

complexidade vertical da Rua Marechal Bitencourt. 

Graças a sua privilegiada posição geográfica, no entroncamento de vários 
caminhos e fundamentada numa economia escravista diversificada, a vila

30
 

assistiu a implantação das estruturas eclesiásticas e civis, representadas pela 
sua vigaria, irmandades e ordens terceiras, e por sua Câmara, judicatura e 
intendência real do ouro, tornando-se, no século primeiro de sua história, 
importante polo social e cultural daquilo que se convencionou chamar de 
“Barroco Mineiro” (GAIO SOBRINHO, 1996, p. 8). 

Gaio Sobrinho (1996) constrói, com essa narrativa, uma imagem barroca de São João 

del-Rei, o que, de alguma forma, está resumida na espacialidade em questão. Essa rua, 

no centro histórico do município, insere-se no entorno da Igreja de Nossa Senhora do 

Carmo ao mesmo tempo em que se caracterizou como uma “Rua do Pecado”. Apesar 

de hoje ser designada Rua Marechal Bitencourt, a popularmente conhecida “Rua da 

Zona”, além de outros nomes, também carrega em si outras histórias. No começo do 

século XVIII, quando SJDR ainda era “Arraial Novo do Rio das Mortes”, esse trecho por 

onde transitavam os viajantes que iam ou vinham de Minas Gerais a São Paulo, teve 

outras designações (GAIO SOBRINHO, 2011). 

Paralelamente ao que hoje é a Rua do Carmo que, ainda no período colonial, 

configurou o “Caminho Velho”31, a Rua Marechal Bitencourt surge em virtude do tráfego 

de pessoas e mercadorias que se deu ao longo desse Caminho – um importante ponto 

comercial no município –, com o qual se conectava apenas por um beco, o “Beco da 

                                                 
30

Nessa passagem, vila faz alusão a São João del-Rei no período que antecede sua formação 
enquanto município, entre 1713 e 1838, conforme Gaio Sobrinho (1996). 

31
“O Caminho Velho foi a primeira via aberta oficialmente pela Coroa Portuguesa para o tráfego entre 
o litoral fluminense e a região mineradora” (ESTRADA REAL, s/d.). 
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Escadinha”. À medida que a cidade se desenvolveu e sua malha urbana foi se 

consolidando, essa rua passou a se tornar “a rua das diversões” (PASSARELLI, 2018). 

Uma das primeiras ruas do município, a também “Rua da Cachaça” teve esse nome 

atribuído aos estabelecimentos de casas, tavernas e botequins que, na época, ali 

comercializavam águas ardentes e carregavam o estigma de ser lugar de encontros 

amorosos. Não se sabe ao certo quais foram os marcos que simbolizam as várias 

nomenclaturas dessa espacialidade, mas é sabido que muitos foram os “causos” que 

contribuíram para tal (GAIO SOBRINHO, 2011). 

Apesar do período como “Rua da Zona” ter sido o mais presente no imaginário da 

população local, o século XVIII também foi palco de acontecimentos importantes nessa 

espacialidade. Conta-se, por exemplo, que Tiradentes conviveu no local e uma das 

edificações, da então Rua Tiradentes, foi berço de conspirações da Inconfidência 

Mineira (informação verbal32), narrativa que se refletiu em uma das alcunhas dessa rua. 

Fotografia 6 e 7: Rua Marechal Bitencourt, possivelmente em data anterior a década de 1980. 

    

Autor: desconhecido. Fonte: Arquivo do Museu Regional de São João del-Rei. s/d. 

Hoje, como Rua Marechal Bitencourt, recebe essa designação em homenagem ao 

militar brasileiro Marechal Carlos Machado Bitencourt, que faleceu em exercício de seu 

cargo ao final do século XIX. Tal figura, que não tem ligação com a cidade ou com esta 

espacialidade, empresta à rua seu prenome desde os fins do século XIX. 

A datação correta de alguns desses processos encontra certa dificuldade. Como 

observa Cintra (1988) ao longo de seu processo de compilar as histórias e 

nomenclaturas oficiais das ruas de SJDR, isso se dá em virtude de, na maioria das 
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Informações concedidas a partir de entrevistas. Transcrição: ver Apêndices. 
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vezes, essas referências não serem formais, mas sim algo que cai no dia-a-dia dos 

cidadãos são-joanenses, que apelidam as ruas em face do que lá ocorria ou de quem 

por lá circulava. O que é o caso de “Rua da Zona”, “Rua da Alegria” e “Rua da 

Cachaça”, por exemplo. De uma forma ou de outra, não deixam de ser nomenclaturas 

que evocam imagens e narrativas de um passado, consolidando sua identidade e sua 

urbanidade.  

A população local narra a história dessa espacialidade como um lugar que refletiu a 

dinâmica econômica de SJDR. Teve seu auge e sua decadência em função da 

prosperidade da ferrovia, da indústria têxtil, do desenvolvimento do turismo, do 

comércio e da mineração. Lugar no qual se instalaram prostíbulos, bares e casas de 

jogos, a circulação de pessoas, principalmente de mulheres e crianças, já foi, de certo 

modo, cerceada. Em uma sociedade na qual o privilégio da vida noturna ainda era 

preeminentemente masculino e adulto, a dinâmica social da então Rua da Zona se 

consolidou dentro dessa mesma realidade. 

Uma restrição de acesso que se deu de uma maneira muito mais ideológica do que 

física, encorpa a discussão sobre a rua como lugar de apropriação hierarquizada, sob 

uma ótica que transborda a questão da mercadorização do espaço público, 

tangenciando, inclusive, questões de gênero. Como observa Nascimento (et al, 2019, p. 

6), “a rua deveria representar, para além de um trânsito cotidiano, uma passagem livre 

para todos [...] Entre as ordens tácitas da cidade, as questões de gênero e sexualidade 

estabelecem horários e contextos nos quais determinado corpo pode ou não ocupar a 

rua”. Essa discussão, a qual não se pretende aqui abordar em profundidade, traz para o 

discurso outra dimensão desse passado: até que ponto os espaços públicos são, de 

fato, acessíveis a todos, sejam se observados pela sua condição de mercadoria, por 

seu tipo de uso, por sua inserção urbana ou pelo imaginário que configuram? 

Outro momento que merece destaque em relação à limitação do acesso é o 

fechamento do Beco da Escadinha em 1991 (Fotografias 8, 9 e 10), por intermédio da 

população local. Alegando-se, por meio de um abaixo-assinado, a necessidade de se 

restringir a circulação na via, por questões de “desordem, higiene e imoralidade pública” 

(IPHAN, 1991), essa ação é vista hoje por moradores, tal qual é evidenciado nas 

entrevistas, como importante passo na “requalificação” da rua, por criar uma sensação 

de segurança. 
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Historicamente, os becos foram abertos como solução urbanística para a existência de 

quadras muito extensas, em cujas frentes não se permitia acesso de serviçais, carroças 

e animais, criando-se assim uma entrada de servidão (UFSJ, 2003). Atualmente esses 

acessos foram consolidados não só como entradas para edificações, como também 

espaço de circulação de pessoas. É importante questionar essa restrição como forma 

de se resolver tal problemática já que, do modo como foi feito, limita, agora de forma 

concreta, seu uso e a circulação em via pública. 

Fotografia 8: Beco da 
Escadinha em data anterior ao 

seu fechamento. 

Fotografia 9: Beco da 
Escadinha atualmente. 

Fotografia 10: Beco da 
Escadinha atualmente, 

quando fechado. 

             

Autor: Sérgio Fagundes S. 
Lima. Fonte: IPHAN. 
Fevereiro de 1998. 

Autora: Thais de Almeida 
Gonçalves. Fonte: Arquivo 
próprio. Fevereiro de 2019. 

Autora: Thais de Almeida 
Gonçalves. Fonte: Arquivo 
próprio. Junho de 2019. 

De fato, a rua em si não era espaço da vivência e do contato social, mas sim as 

edificações. Ainda assim, o estigma da “rua do pecado” tornou seletiva a população que 

dela usufruía ou por ela passava, não só em gênero e faixa etária, como também em 

classe social (informação verbal33). Algo que sua atual urbanidade tenta subverter. Essa 

situação foi então se transformando no transcorrer de suas ressignificações, mas 

percebe-se uma permanência: uma dinâmica urbano-social que abarcou usos diversos, 

inclusive de edificações residenciais. 

Essa espacialidade, apesar de muito viva e ativa, entrou em um processo de 

“decadência”. Conta-se que isso se atribui não só às atividades econômicas às quais 

seu público alvo estava ligado, como também à precariedade a que chegaram as 

edificações e, é claro, às transformações sociais do período – costumes, culturas e 
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Informações concedidas a partir de entrevistas. Transcrição: ver Apêndices. 
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hábitos. A “demolição”, orquestrada pelo tempo, foi um dos fatores que também marcou 

a ressignificação dessa rua, abrindo caminho para um novo movimento, mas que, na 

época, demonstrou o desejo de se desvincular do histórico de “zona”, em direção à 

construção de uma “zona chique” (informação verbal34). Um discurso que ainda hoje se 

percebe em seu cotidiano. 

Moradores narram que, em um momento passado, algumas edificações ruíram, seja 

pelo abandono ou desinteresse em se ocupar os imóveis em um espaço que ainda 

carregava esse estigma (MIRANDA; MIRANDA, 2018) (Fotografias 11 e 12). Contudo, 

atualmente, com o fortalecimento dos órgãos de preservação patrimonial, as fachadas 

que dão continuidade ao ritmo e ao estilo arquitetônico da rua são mantidas ou foram 

reconstruídas, em nome de uma preocupação estética (Fotografias 13 e 14). 

Fotografias 11 e 12: Rua Marechal Bitencourt, com destaque para o estado de conservação das 
edificações ao final do século XX. 

    

Autor: Sérgio Fagundes S. Lima. Fonte: IPHAN. Dezembro de 1987. 

Fotografia 13: edificações ainda conservadas, 
onde hoje se configuram vazios urbanos. 

Fotografia 14: muros que se mantiveram 
edificados à frente dos vazios urbanos. 

    

Autor: Sérgio Fagundes S. Lima. Fonte: IPHAN. 
Fevereiro de 1998. 

Autora: Thais de Almeida Gonçalves. Fonte: 
Arquivo próprio. Novembro de 2018. 
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Informações concedidas a partir de entrevistas. Transcrição: ver Apêndices. 
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Um momento importante dessa rua e que talvez seja o maior símbolo da cisão com o 

imaginário de “rua da zona”, foi o momento a partir do qual procissões (Fotografias 15 e 

16) passaram a incorporar a Rua Marechal Bitencourt em seus trajetos, o que a própria 

população enxerga também como a representação do dualismo barroco e momento 

importante na ressignificação dessa espacialidade, como é narrado a seguir: 

foi no ano de 2006, a rasoura de Nossa Senhora do Carmo, que era uma 
pequena procissão ao redor aqui da vizinhança, na parte da manhã passou 
aqui na rua. E essa rasoura passou umas três vezes. Isso foi muito legal. 
Mobilizou de uma forma... como tinha o estigma de uma rua de prostituição, 
mesmo tendo acabado a coisa da “zona”, quando a procissão passou foi muito 
legal. Rompeu de vez... quebrou! (FERNANDES, 2019). 

Fotografias 15 e 16: Em 2019, Procissão do Imperador Perpétuo, a popular Festa do Divino, 

passando pela Rua Marechal Bitencourt. 

    

Autora: Thais de Almeida Gonçalves. Fonte: Arquivo próprio. Junho de 2019. 

Por meio de uma nova prática que tem se consolidado, aproximadamente a partir da 

última década, a rua demonstra uma tendência de ocupações residenciais e culturais, o 

que, nesse caso, converge para a historicidade do lugar, mas de uma maneira 

“adaptada”. Movimento que teria tido como marco inicial a formação do CEREM e do 

Centro Cultural Feminino (PASSARELLI, 2018), trouxe para a rua um objetivo cultural, 

sem demonstrar uma preocupação mercadológica, mas sim uma ênfase na dimensão 

do uso. Todavia, viu-se, nessas implantações, uma valorização imobiliária da 

espacialidade, o que desencadeou sua (re)apropriação como objeto de “consumo”. 

A partir dessa perspectiva, diz-se que um dos importantes conflitos nessa rua é 

justamente essa mescla de usos, em que os moradores e estabelecimentos comerciais 

precisam equilibrar seus interesses para com esse espaço. Mescla essa que é outro 

marco importante na identidade do lugar. Questão que, se observada pela narrativa 

local, pode demonstrar um grande conflito. Mas, se posta sob a luz da dialética entre o 
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valor de uso e o valor de troca, parece potencializar ainda mais a dinâmica cotidiana de 

uma rua, tornando-a ativa, apropriada diuturnamente, como também um espaço de 

resistência em meio à lógica de valorização imobiliária, principalmente por seu uso 

residencial. 

Há uma tendência em centros históricos, como o de SJDR, de serem incorporados na 

dinâmica turística a tal ponto que não se torna mais interessante morar ali, 

principalmente em virtude dessa valorização imobiliária. Contudo, esse fenômeno na 

Rua Marechal Bitencourt parece ainda estar contido. Algo que talvez possa ser atribuído 

à manutenção da volumetria principal das edificações – que, por se tratarem de imóveis 

cuja área é relativamente pequena, não há interesse comercial em sua arquitetura –, à 

existência de moradores que ainda prezam por residir em uma área central da cidade 

(FERNANDES, 2019; MIRANDA; MIRANDA, 2018), ou mesmo ao “espírito do lugar”, 

cuja história urbana mesclou diversos usos, ao longo das várias temporalidades 

históricas, consolidando uma urbanidade muito particular. 

Condensando assim todo esse histórico, Gaio Sobrinho (2011), por meio de uma 

narrativa de tom romântico-histórico, aponta para as várias qualidades do urbano nessa 

rua contidas: 

Hoje, passada a época da boemia, dos rendez-vous, a Zona do baixo 
meretrício, que ali por tantos e tantos anos existiu e cuja lembrança resiste 
ainda num boteco isolado da praça Dr. Salatiel, que, aliás, também herdou o 
nome de Largo da Cachaça, se transformou numa das mais significativas e 
atraentes ruas da cidade, quase totalmente renovada, onde ficam as 
interessantes sedes do Centro de Referência Musicológica José Maria Neves, 
do Centro Cultural Feminino [...]. O Beco da Escadinha, sempre ameaçado de 
privatização, infelicidade que já acometeu tantos outros becos, recebeu dois 
portões, que o fecharam parcialmente à servidão pública. A velha casinha de 
despejos da Ordem do Carmo e residência do velho Vilaça, que nele existia, foi 
lamentavelmente demolida, sem nenhum protesto ou consideração dos 
agentes locais do Patrimônio Histórico Nacional. 

E, assim, na Rua da Cachaça ou da Alegria, hoje de cara limpa, a horas tardas 
e no silêncio das altas madrugadas, ainda se podem ouvir os sons da antiga 
alegria, ao gosto da cachaça e do torresmo, nas risadas e na música dos 
velhos cabarés, nos sussurros e gemidos dos devotos de Baco ou de Vênus, 
nos êxtases e desafogos aos orgasmos de quantos ali se iniciaram nos 
prazeres do sexo, despreocupados, à época, dos modernos riscos que, agora, 
rondam os que se aventuram em práticas tais (GAIO SOBRINHO, 2011, s/p.). 
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2.3. Retroperspectivas 

Por meio de um exercício de se transmutar a epistemologia urbana clássica das 

metrópoles para cidades menores, algumas questões se destacam. Notadamente, há 

uma tendência de centros históricos de cidades como SJDR se inclinarem para uma 

apropriação turística, na qual a venda de uma particularidade espacial se torna força 

motriz de sua dinâmica urbana, o que aqui se traduz no caráter de “antiga rua da zona”. 

Esse se torna o momento em que o espaço, na sua concepção mais ampla, se constitui 

como mercadoria e, como tal, retroalimenta aquele ciclo de hierarquização social na 

apropriação das cidades (CARLOS, 2019). 

No decorrer da história urbana da Rua Marechal Bitencourt, fica clara a forma como a 

economia do município influenciou diretamente, não só a sua abertura e consolidação, 

como também sua identidade, seu processo de decadência e sua atual significação. 

Como é observado no Plano para o Desenvolvimento Turístico de São João del-Rei, 

um exemplo de ocupação de ruas, no sentido da exclusividade do comércio 
pode comprometer a sua utilização, foi a transformação da antiga Rua da 
Cachaça (hoje Rua Marechal Bitencourt). Seu perfil comercial tornou-se, 
provavelmente por sua localização, decadente, abrindo espaço para, no século 
XX, tornar-se uma área de casas de prostituição. Com a saída dos ocupantes 
dessa área boêmia, os imóveis ficaram desocupados, muitos indo a leilão. Os 
que adquiriram os imóveis, em vez de investir na sua recuperação, deixaram do 
jeito que compraram ou até mesmo demoliram o seu interior, ficando apenas as 
fachadas (UFSJ, 2003, p. 25). 

Não nos cabe aqui, no entanto, qualificar o momento histórico de Rua da Zona como 

bom ou ruim, mas sim discutir a maneira como o comércio foi sujeito importante na 

produção desse espaço. Seu período como lugar de prostituição também não pode ser 

desvinculado de uma concepção mercadológica, já que o que movimenta esse período 

seria o “consumo de corpos”, as jogatinas e os botequins. Causa direta ou não da 

precarização do patrimônio edificado dessa rua, o que importa mesmo apontar é a 

maneira como a comercialização desse espaço culmina em urbanidades importantes 

dessa espacialidade e ajuda a construir seu imaginário. 

Opondo-se a espetacularização e os estetismos, dialogicamente, ao seu cotidiano e a 

sua apropriação cultural, essa rua, hoje, condensa o antagonismo de uma economia 

criativa e uma economia turística, a uma apropriação diversa e a um uso hierarquizado. 

Esse espaço, cuja identidade transborda qualquer tentativa de enquadrá-lo sob um 
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único valor, parece consolidar um processo de ressignificação que se encaminha em 

direção à fusão da rua-encontro com a rua-mercadoria. 

Mais uma vez pontuando a relevância da atividade turística na economia de SJDR, 

outra questão se destaca na análise horizontal da Rua Marechal Bitencourt. Apesar de 

“o turismo também cumprir o papel de fortalecer seu histórico na cidade e sua 

relevância na conformação da urbanidade são-joanense”, como dito anteriormente, é 

importante perceber que esse mesmo turismo que narra para tantos visitantes a 

espacialidade como “antiga Rua da Zona” se apropria de um momento específico, 

deixando de lado toda a densidade de sua complexidade vertical. Hoje, “a Rua mais 

alegre da cidade”, como comumente é designada, propagandeia uma imagem festiva, 

cheia de ações culturais e iniciativas que estimulam a “festa”. Essa parece ser a 

principal dialética encontrada no objeto desta pesquisa: ao mesmo tempo em que a 

dinâmica da rua atualmente se redefine a partir do imaginário de seu passado, nela 

também é ignorada a profundeza dessa urbanidade na construção de suas 

(res)significações, já que muitos foram os fatos que compuseram sua história urbana 

que, mesmo “pequenos” fizeram parte da (re)produção desse espaço. 

Assim, buscando responder as problematizações que construíram este capítulo, 

podemos aqui concordar com Passarelli (2018): “releitura! É uma vocação do lugar... é 

uma vocação do lugar! E aí vira realmente essa releitura”. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

capítulo 3: 

A CIDADE EM CONSTRUÇÃO 
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É a lente que explica a chamada “falta de alternativas”, que não 

pode ser a da reprodução social da humanidade em si, como 

quis o ideário neoliberal, pois a luta social mostrou que teima 

em experimentá-las continuamente, inclusive por 

sobrevivência. A não ser que consideramos como opção 

utópica o fim da humanidade, quem não tem alternativa é o 

atual modo de produção e a própria reprodução das relações 

sociais da mais-valia. Fadados a construir incessantemente 

sua própria coerência, por mais irracional e incoerente que se 

mostrem, inevitavelmente produzem suas próprias 

contradições que levam para o seu fim, enquanto de seu bojo, 

no urbano seguem as experiências que instituem outras 

relações, uma outra sociedade. 

(HIRATA, 2011, p. 187) 

Assim como para Marcia Hirata (2011), que busca uma inversão das lentes pelas 

quais observamos a realidade urbana, neste capítulo procuro colocar em foco ações 

pontuais, que talvez possam contribuir com esse conhecimento construído pela 

prática. Deste ponto em diante, me coloco assim de maneira pessoal, buscando 

deixar claro meu lugar de fala enquanto arquiteta, urbanista e pesquisadora, e, 

sobretudo, situar a forma como vejo as discussões trazidas até aqui se 

condensarem pela prática. Assim, a construção das ações narradas a seguir se 

edificou paralelamente a esta pesquisa, colocando-se como experiência, muito mais 

do que como sistematizações teóricas. 

A aproximação entre arte e cidade, assim como fala O‟Kelly (2007) não é um 

fenômeno inédito, e aqui, me valho dessa relação para refletir sobre ambas, 

entendendo-as como um processo, muito mais do que uma decantação de um 

fenômeno social. Nesse momento, sintetizo a trajetória que se construiu para a além 

das discussões desta dissertação: intervenções e práticas fotográficas e 

performáticas, que se traduziram em experiência urbana. Isso, como uma tentativa 

de responder à comum inquietação que nos vem à mente quando nos aprofundamos 

em qualquer teoria: mas qual a aplicação prática disso tudo? 
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Sem a pretensão de se definir aqui o que é arte, ou instrumentalizá-la como uma 

ferramenta, ou mesmo a cidade, em ambas as suas dimensões física e sensível, 

busco, nessas reflexões, uma provocação: olhar para elas como um palco aberto a 

novos sentidos, para além das ordens tácitas que regem o cotidiano. É nessa 

fissura, que se abre como a terra para o brotar de uma nova semente, que creio 

estarem as experiências que aqui apresento. 

 

3.1. De trás para frente 

Se para Lefebvre o urbano implica uma disputa no e pelo espaço, por meio de uma 

prática que se guarde nas possibilidades de resistência dos que buscam um 

processo de transformação (SANTOS, 2015) e, para Julio Plaza (2003) a arte esteja 

latente no objeto em si, se construindo e se codificando pela interação, como um 

discurso, o caminho que discuto aqui está, justamente nessa interseção: as 

potências de realização de algo, as virtualidades, as utopias. 

Quando falo aqui em utopia, não trato somente como aquele lugar sobre o qual 

teorizamos na certeza de que nunca o alcançaremos. Falo tal qual revela Galeano 

(1993), como esse mesmo lugar, na linha do horizonte, para o qual caminhamos 

estando, a cada passo, igualmente distantes como no passo anterior. Ainda assim, 

um ponto que existe justamente para isto: para que não paremos de caminhar. 

Utopia, porém, na concepção lefebvriana me adiciona outra perspectiva: a 

anunciação de problemáticas, o distanciamento entre o projetista e o projeto. E mais 

que isso, uma qualidade do urbano (LEFEBVRE, 1999). Para Lefebvre, de acordo 

com a interpretação de Santos (2015, p. 170, grifo nosso) “o urbano é uma utopia 

que faz parte do possível e se revela ao pensamento pelo método dialético. O 

possível, por sua vez, faz parte do real e é isso que, essencialmente, distingue o 

urbano lefebvriano de uma pura abstração”. 

É por esse caminho que situo os passos que me levaram a fazer parte dessas 

práticas urbanas, e também artísticas, que apresento a seguir. Despretensiosa, mas 

desejando que meus caminhares sejam uma partícula das inúmeras possibilidades 

de se questionar a cidade real, busco, nesses registros, mesmo que efêmeros, 
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sobretudo, refletir para além de uma percepção funcionalista e mercadológica de 

cidade. 

A motivação para essas ações e por apresentá-las aqui, como seguimento desta 

pesquisa, está nas brechas que vejo surgirem nas rodas de conversa, nas 

universidades, nos grupos de pesquisa, nos congressos, simpósios e espaços que, 

gradativamente, se despertam para um transbordar das teorias em direção a uma 

reconquista do espaço público, em tempos nos quais esse “público” é posto em 

xeque. Esse modo, que se apropria da linguagem fotográfica, performática e é, às 

vezes, construído por fragmentos, move-se em direção a uma causa comum: se 

apropriar da rua, em uma ideia que busca transcender sua condição de 

objeto/instrumento de consumo, algo que já está latente na Rua Marechal 

Bitencourt. 

Embora ciente de que intervenções temporárias, obras de arte, instalações e ações 

performáticas talvez não promovam mudanças imediatas, acredito que possam ser 

gatilho para um novo momento, uma centelha para transformações em longo prazo, 

construída a partir de um momento particular, mas que busca lugares outros. 

Inspiro-me assim em teorias como esta: 

as diversas pequenas “atitudes” transitórias perante a cidade[...] aproveitam 
as potencialidades existentes e intensificam e encorajam o uso dos 
espaços cotidianos de forma alternativa e empírica, dando-lhes novos 
significados através dos indivíduos ou grupos que dele se apropriam. Por 
não terem horários fixos, produzem seus próprios ciclos, aparecendo, 
desaparecendo e reaparecendo em função do ritmo da vida cotidiana. No 
caso da ausência de uma identidade própria, os espaços costumam ser 
reformalizados temporariamente através dos usos que acomodam (CHASE; 
CRAWFORD; KALISKI, 1999

35
 apud SANSÃO, 2013, s/p., grifo nosso). 

Acreditando, tal qual Adriana Sansão (2013), em um “urbanismo homeopático”, no 

qual intervenções temporárias podem causar marcas permanentes nas cidades e, 

adiciono, na cotidianidade dos indivíduos, sigo esse capítulo apresentando algumas 

ações das quais participei e que não só simbolizam uma condensação das discussões 

teóricas dos capítulos anteriores, como também um processo reflexivo sobre outras 

possibilidades para a rua. 
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CHASE, John; CRAWFORD, Margaret; KALISKI, John. Everyday Urbanism. New York: The 
Monacelli Press, 1999. 
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3.2. Linhas paralelas, linhas que se cruzam 

3.2.1. “Cidades (In)Visíveis” 

“Cidades (In)Visíveis”36 foi uma ação que abraçou o caminhar como método, assim 

como discute Nascimento (et al., 2019), à procura do “fora de lugar”. Momentos de 

vivência da rua e do sair sem rumo em busca de algo para ser registrado, foram 

traduzidos em um ensaio fotográfico e compilados em uma instalação artística37, de 

ambos os quais fui coautora, em 2017. 

A discussão principal que buscamos trazer nesse processo foi explorar, acima de tudo, 

um olhar crítico para as cidades, colocando em foco a fragmentação e as 

contradições socioespaciais de SJDR. Ela se deu no seguinte sentido: 

o modelo atual de capitalismo tem exigido novas formas de produção e 
apropriação do espaço. Assim, Cidades (In)visíveis não apenas questiona as 
descontinuidades que foram ocasionadas por essas novas formas de produção, 
reprodução e apropriação das cidades, como também tenta extrair desse 
espaço a poética da fragmentação ao capturar detalhes que rompem com a 
continuidade do tecido urbano (GONÇALVES et al., no prelo). 

“Cidades (In)Visíveis” foi uma brecha que se valeu das descontinuidades e foi inspirada 

nos fragmentos para compor sua estética, representando uma bricolagem de um 

urbanismo no qual a forma é resultado do próprio processo (Fotografias 17 e 18). 

Fotografias 17 e 18: Instalação “Cidades (In)visíveis” enquanto exposta na II Mostra Vestígios, no 

Centro Cultural da UFSJ. 

    

Autora: Thais de Almeida Gonçalves. Fonte: Arquivo próprio. Dezembro de 2017. 

                                                 
36

Resultado de uma proposta de exposição coletiva suscitada pela disciplina “Transdisciplinaridade, 
ArteCiência e Articulação dos Saberes”, ministrada pelos Professores Doutores Adilson Siqueira e 
Flávio Schiavoni, do Programa Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em Artes, 
Urbanidades e Sustentabilidade (PIPAUS) da UFSJ. 

37
De autoria também de Alice Saute Leitão, Gabriela Luiza Viana Mendes e Silvia Cristina dos Reis. 
Todas mestrandas pelo PIPAUS da UFSJ. 
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Mas onde se encontram as linhas dessa ação com as discussões que construí até 

aqui? Se pensarmos sobre a crítica maior dessa obra – a fragmentação das cidades – 

essa prática questiona, principalmente, o fenômeno urbano como realidade em 

processo, buscando reinterpretar a estética citadina por meio da forma que se 

apresenta. Nesse sentido, quando questiono, por exemplo, a maneira como as cidades 

expressam suas sociedades e em que medida a rua revela as lógicas de acumulação, 

vejo, em “Cidades (In)Visíveis” uma decantação das teorias percorridas até aqui. 

Fotografias 19 e 20: algumas das fotografias que resultaram do caminhar pelas ruas de SJDR e 

foram expostas na instalação. 

    

Autora: Silvia Cristina dos Reis. Fonte: Arquivo 
próprio. Novembro de 2017. 

Autora: Thais de Almeida Gonçalves. Fonte: 
Arquivo próprio. Novembro de 2017. 

Se na prática fotográfica nos apropriamos do caminhar como provocador de uma nova 

percepção e uma “reinvenção” do nosso cotidiano nas ruas da cidade, e na instalação a 

fotografia exposta traduziu, assim como sugeriu Nascimento (2009), uma reflexão para 

além das formas inquestionadas, abrindo-se para a fruição, a interação e a crítica às 

ordens da cidade, aqui vejo esses movimentos apontarem, sobretudo, para uma 

reconquista da ideia do “uso improdutivo do espaço”, da “festa” e da 

potencialização da dimensão da experiência. Um passo em direção a um mundo para 

além de um valor de troca. 
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3.2.2. “Café na Estação” 

“Café na Estação” foi uma ação coletiva inter/transdisciplinar38 performática de 

apropriação temporária de um espaço público. Esse ato, que se consolidou na Estação 

Ferroviária Chagas Dória em SJDR em 2018, propôs-se como uma reflexão crítica 

acerca das dinâmicas contemporâneas de uso e apropriação dos espaços, colocando-

se como convite a novas percepções e experimentações (Fotografias 21 e 22). 

Fotografias 21 e 22: alguns dos registros durante o “Café na Estação”. 

    

Autora: Thais de Almeida Gonçalves. Fonte: Arquivo próprio. Maio de 2018. 

Chagas Dória tem sua história iniciada por volta de 1908 e, desde então, funcionou 

como plataforma para os passageiros que circulavam pela Estrada de Ferro Oeste de 

Minas (EFOM). A partir de 1966, a linha férrea foi desativada como transporte de 

passageiros e desde então funciona apenas com caráter turístico. Ainda assim, não há 

descida de passageiros na Estação, o que a qualifica como um vazio. 

Assim, essa intervenção criticou a racionalidade, a previsibilidade e o funcionalismo a 

que se reduziu a vida urbana e questionou, sobretudo, a subutilização das ruas e dos 

espaços públicos como lugar de convívio. Retomando as discussões que 

construímos até aqui, parto do entendimento do meio citadino também como lugar de 

legitimação das práticas e, mais uma vez, vejo as tessituras das linhas do “Café na 

Estação” se entrelaçarem às desta pesquisa. “Café na Estação” traduz o que é parcela 

primordial para a construção do maior questionamento que trago aqui: o consumo do/no 

espaço, pensando a dualidade da rua-encontro e da rua-mercadoria aplicada ao espaço 

público de forma geral. 

                                                 
38

Resultado de uma proposta de intervenção urbana sugerida pela disciplina “Homem, arte e 
natureza”, ministrada pela Professora Doutora Fernanda Corghi, do PIPAUS da UFSJ. 
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Volto, porém, um passo para explicar porque me refiro a essa intervenção urbana 

também como uma ação performática. Digo isso porque o próprio ato de se ocupar um 

vazio urbano, da forma como fizemos, não configura simplesmente a ação de se 

ocupar, mas também como momento de quebra com uma condição de abandono 

cotidiana, subvertida nessa ocupação. Algo que se constrói também pela imagem que 

cria e se vale desse processo para também consolidar sua crítica. Uma condição que, 

guardadas as devidas particularidades, também é perceptível nas apropriações 

diversas da Rua Marechal Bitencourt, como a economia criativa estimulada pela “Feira 

da Boa Zona”, por exemplo, e a maneira como os usuários ocupam esse espaço nesse 

momento. 

Preocupados também com essa imagem, que a analogia maior dessa intervenção foi 

elaborada: a atmosfera de cozinha/sala de estar. Pesando sobre a ideia de cidade 

como extensão da casa, e como isso tem se perdido na dinâmica contemporânea 

urbana, a reflexão que propusemos foi justamente o questionamento do que hoje, na 

Estação Chagas Dória, se resumiu a uma apropriação estritamente econômica, ou 

melhor, apropriação nenhuma. 

Outro fato que também é importante nessa ação, para além das questões expostas 

acima, é a interação e a aproximação que conseguimos criar com moradores e 

transeuntes durante esse processo. Algo que parece (re)afirmar: um espaço público 

para se concretizar como um espaço aberto, apropriável, e é preciso ser visto como 

tal, e não como espacialidade que a ninguém pertence. Esses últimos pontos – a 

estética performática, a atmosfera de casa e a relação que se estabeleceu com as 

pessoas que se aproximavam – são a maior interseção entre essa prática e esta 

pesquisa: a cidade como um processo relacional, que se (re)cria pela reciprocidade 

espaço-pessoas. 
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3.2.3. “Rede Social” 

A “Rede Social”39 é também uma intervenção urbana performática (Fotografia 23) que 

se constrói já a partir do nome que carrega. Concebida a partir de um ideal provocativo, 

se instala geralmente em centros urbanos movimentados, buscando convidar os 

passantes a interagirem com a atmosfera criada e assim se abrirem para uma nova 

percepção espaço-temporal da cidade (SOUZA, 2019). A edição que apresento aqui 

é de 2019, ambientada em Juiz de Fora (MG). 

A ideia de rede social, na contemporaneidade, aponta, em primeira instância, para a 

ideia das redes de relacionamento virtuais e aplicativos de comunicação, por meio dos 

quais se tornou comum o diálogo entre as pessoas. Sem entrar aqui no mérito dos prós 

e contras desses novos meios, é fato que se têm suscitado profundas críticas a essa 

nova forma de interação, que se dá intermediada por um aparelho eletrônico, 

diminuindo-se o contato frente a frente, corpo a corpo. Essa é a maior crítica dessa 

intervenção, como também seu maior trunfo: as relações de sociabilidade permitidas 

e/ou estimuladas pelas/nas/das cidades contemporâneas. 

Já começo a falar dessa ação a partir da perspectiva teórica desta pesquisa. Quando 

discuto aqui as “relações reificadas” pareço cair justamente nessa reflexão, na medida 

em que esse objeto abre-se para o espaço público pela subversão de seu dia-a-dia, 

revelando as relações humanas por trás dessa objetificação e mecanização do 

cotidiano. 

Essa intervenção, que cruzou meu caminho no momento em que eu discutia aqui o 

capítulo dois da pesquisa, parece sintetizar em si a ideia de “cidade como obra” já que, 

mergulhada na dimensão humana de uma urbanidade, contrapõe como expressão 

maior, valor de uso e valor de troca. Um exemplo disso está, por exemplo, nas 

perguntas das pessoas que, ao verem a “Rede Social” finalizada (Fotografia 24), nos 

fizeram prontamente: o que estamos vendendo, ou qual o valor da rede. 

 

                                                 
39

Essa proposta foi idealizada por Israel Campos Oliveira Souza e se concretiza, desde 2013, em 
várias cidades brasileiras. Nessa edição, em Juiz de Fora (MG), na qual fez parte da programação 
do Corredor Cultural JF organizado pela FUNALFA, fui convidada a participar do processo, que 
ficou instalado por 12 horas no Parque Halfeld, centro da cidade. 
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Fotografia 23: A obra em processo de 
montagem. 

Fotografia 24: a obra finalizada evidenciando a 

interação de pessoas que passavam pelo local. 

    

Autora: Thais de Almeida Gonçalves. Fonte: Arquivo próprio. Maio de 2019. 

Isso exemplifica e ratifica aquela questão com a qual finalizo o primeiro capítulo e que 

aqui repito: pensar o mundo para além de um valor de troca ainda é possível? Essa 

intervenção talvez seja mais um passo nessa direção. Se não por alcançar esse feito 

em sua plenitude, pelo menos por causar o estranhamento que conduza para uma 

reflexão. A “Rede Social” se configurou assim, como o lugar que expõe a contradição 

entre o fluxo acelerado de pessoas e veículos ao tempo do ócio, do estar e, sobretudo, 

da condição urbana de apropriação dos espaços públicos. 

 

3.3. Condens(ações) 

Mesmo que a partir de um entendimento, ainda que incipiente dessa dimensão 

subjetiva da vida urbana, aberta para o lúdico e para a “festa”, vejo essas 

experiências fotográficas, performáticas e de intervenção urbana, como passos 

importantes, não só na (re)construção de outro olhar para o espaço público, como 

também na ampliação das discussões sobre o urbano. 

Busco condensar as discussões nesta última sessão, apropriando-me mais uma vez 

das observações de Sansão (2013), como ponto de partida para pensar o trajeto desta 

pesquisa e, principalmente, o nicho que essas ações podem ocupar: 

sem pretensões de grandes e rápidas transformações, mas sim de um 
“urbanismo homeopático” que produza pequenas e graduais mudanças, as 
intervenções temporárias possibilitam enxergar novas formas de usar o 
espaço e de levar a vida. Porque a boa vida tem algo mais do que 
simplesmente a dimensão do cotidiano, e a qualidade artística, festiva ou 
subversiva, que as intervenções temporárias aportam, corresponde a uma 
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excepcionalidade na vida na cidade, um tempo especial em um espaço 
que se transforma. Não se vive só da satisfação das “mundanidades”, e, 
nesse sentido, as intervenções temporárias são as que presenteiam o “inútil” 
que faz desse cotidiano algo pleno e original (SANSÃO, 2013, s/p. grifo nosso). 

Essas novas formas de se enxergar o uso do espaço, das quais fala a autora, estão 

precisamente no ponto onde a prática urbana transborda o concebido e as ordens 

tácitas do cotidiano. A ação de “presentear com o inútil” a cidade e as pessoas – como 

ela define enquanto caminhos de práticas temporárias – poderia simbolizar, ainda que 

pontualmente, a virtualidade do urbano e seus processos. 

Relacionando esses processos às percepções e à construção histórica da Rua 

Marechal Bitencourt, o encadeamento deste capítulo nos leva de volta não só ao 

terceiro momento do método regressivo-progressivo lefebvriano – que nos faz observar 

o percebido pelo concebido, vislumbrando possibilidades para o vivido –, como também 

retoma reflexões sobre caminhos outros para as discussões teóricas. Se Lefebvre 

(1999) teorizava sobre o urbano como o lugar para além de algo definido e definitivo, 

colocando-se como uma direção mais do que como um caminho pré-determinado, e as 

discussões até aqui apontam justamente para esse estado mutável, sobre o qual a 

construção das urbanidades se pauta, a interseção entre teoria e prática se coloca 

como o ponto de inflexão para se discutir a cidade para lá da sua dupla condição de 

lugar de consumo e “consumo” de lugar. 
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Quando, nesta pesquisa, fala-se da rua, ela é vista não só em seu contexto semântico 

usual, mas também como metonímia para os espaços públicos, tidos como locus da 

vida urbana e do cotidiano, e, sobretudo, espaço de resistência às ordens da cidade. 

A cidade como um processo, em sua dualidade espacial e social, constrói-se, na 

contemporaneidade, imageticamente, por vezes deixando de lado a profundidade de 

sua história urbana, a complexidade e as várias narrativas que compõem sua 

urbanidade. A naturalização desse fenômeno abre caminho para um olhar crítico a 

respeito de sua dupla condição: objeto e instrumento de consumo, se pensado esse 

consumo não só de mercadorias, como também de uma identidade construída por um 

marketing urbano. Uma naturalização, ou reificação, que corrobora uma tendência de 

redução do “uso improdutivo” em direção à mercadorização, funcionalização e 

hierarquização da rua e, por analogia, da cidade. 

Um passo importante pelo qual se encaminhou esta pesquisa está no movimento de se 

transmutar as teorias de um contexto eurocêntrico e metropolitano para o contexto 

brasileiro e, mais especificamente, de uma cidade de pequeno-médio porte: São João 

del-Rei – vista, aqui, como amostra para as discussões elaboradas. Um exercício 

acadêmico que requer um aprofundamento analítico na realidade local e o 

entendimento de suas particularidades históricas, econômicas, sociais, políticas e de 

formação urbana, demonstra, mais uma vez, a necessidade de se construir 

investigações que relacionem teoria e experiência urbana, e por isso o Método 

Regressivo-Progressivo embasou as análises aqui propostas. 

A produção „social‟ do espaço urbano, como é designada nesta dissertação, se 

materializa justamente nesse entendimento: processos de consolidação urbana não se 

desenrolam alheios aos processos históricos, econômicos, sociais e políticos. É essa 

dimensão que, de fato, qualifica um modo de vida e uma urbanidade. Ignorá-la ao se 

observar, produzir e projetar as cidades seria esvaziar seu conteúdo social e as 

contradições que constroem o concebido, o vivido e o percebido dos/nos territórios, 

parcelas também muito importantes na (re)produção do espaço urbano. Essas 

observações conduziram o debate aqui proposto a uma análise urbana sob a luz da 

dialética espaço-tempo, em busca de uma “reconstrução” de uma história urbana. 
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Nessa discussão, SJDR, apesar de demonstrar um processo ainda incipiente desse 

fenômeno de mercadorização e funcionalização da rua, sendo uma cidade na qual 

ainda se nota grande volume de pessoas em seus espaços públicos, um olhar crítico 

sobre suas dinâmicas urbanas já demonstra uma potencialização de seu valor de troca, 

principalmente em seu Centro Histórico, notadamente por meio do turismo. 

A realidade são-joanense é abraçada pelo que se narrou aqui como uma “adequação” 

da São João dos séculos passados às novas dinâmicas do capital, de modo que se 

percebe que a história urbana da Rua Marechal Bitencourt, por exemplo, está 

condicionada à prosperidade (ou não) econômica da cidade. Algo que pode ser 

observado ao se analisar seu processo de decadência e a forma como vem sendo 

ressignificada na contemporaneidade. 

Uma cidade cuja tradição religiosa ainda se mostra muito presente em sua dinâmica 

sócio-espaço-temporal demonstra como a construção do imaginário da população em 

muito pode influenciar seus processos urbanos. Trazendo essa discussão para a Rua 

Marechal Bitencourt, essa necessidade, narrada pelos moradores locais, de uma 

“revitalização” e uma dissociação do imaginário de “Rua da Zona”, corrobora essa 

questão. A construção do discurso que embasa essa narrativa nos leva de volta a 

discussões como a valorização estética das cidades por intermédio do turismo 

(espetacularização) e de seu caráter de consumo, que, por vezes, reduzem a 

urbanidade e a historicidade dessa rua à sua condição de troca. Essa redução ignora, 

por exemplo, seu papel importante na história urbana do município, como via que se 

constituiu a partir do “Caminho Velho” – um dos eixos principais dos primórdios de 

ocupação em SJDR –, ao cair nos contos populares apenas como “Zona Boêmia” e 

“Rua do Pecado”. 

Não nos cabe atribuir valor moral aos momentos históricos dessa rua, ou mesmo 

designar a qual se deve conferir maior importância, mas sim pontuar que sua 

apropriação, na forma como se vê hoje, parece hipervalorizar momentos pontuais de 

uma história urbana tão diversa e tão relevante na consolidação de todo o município. 

Isso nos oblitera de perceber e discutir criticamente, por exemplo, a questão da livre 

circulação de pessoas. Tal fato, em um momento passado, limitou em gênero e faixa 

etária, hoje ainda pode ser percebido na fala de moradores mais antigos, ainda 

atrelados ao imaginário de “Rua da Zona” ou, de forma mais concreta, no fechamento 
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do Beco da Escadinha, ou ainda, por demonstrar uma tendência de uso atrelado ao 

consumo, hierarquizando e, portanto, limitando quem dele usufrui. Essa discussão, que 

se insere também no bojo da mobilidade e acessibilidade urbanas, igualmente requer 

uma análise mais aprofundada sobre a valorização imobiliária da área e a qualificação 

de quem de fato usa esse espaço, mostrando-se como potencial desdobramento desta 

pesquisa. 

Nesta dissertação não se buscou exaurir toda a complexidade espaço-temporal da Rua 

Marechal Bitencourt ou mesmo de São João del-Rei. Aqui, procuraram-se compreender 

os processos de ressignificação dessa rua pela dialética de lugar de consumo e 

consumo de lugar, passando pela discussão teórico-conceitual que abraçou a produção 

do espaço urbano, a relação entre a materialidade da cidade e suas dinâmicas sociais, 

as tendências de uso e ocupação da rua e um olhar crítico sobre sua história urbana. 

Retomaram-se assim, as problematizações desta pesquisa, importa apontar ainda a 

forma como o entendimento dos processos históricos e das práticas espaciais da Rua 

Marechal Bitencourt permite atualizar o debate sobre a produção do espaço urbano. 

De forma sintética, é possível dizer que a urbanidade dessa rua permite qualificá-la por 

sua apropriação ainda diversa, que vislumbra um equilíbrio entre uma economia criativa 

e uma apropriação heterogênea, em relação a uma imagem turística e estereotipada. O 

consumo, que sempre esteve por trás da sua história urbana, foi desde uma 

dependência do ciclo aurífero, passando pelo “consumo de corpos” em seu momento 

de “zona”, até se tornar (de novo) uma rua de bares e eventos culturais. Uma 

contemporaneidade, que tenta se equilibrar entre o uso e a troca, atualiza o debate 

sobre a produção do espaço urbano ao traduzir a forma como a dinâmica socioespacial 

se reinventa, ao ser incorporada na lógica de acumulação capitalista. Isto é, uma feira á 

céu aberto, mas que valoriza artesãos e produtores locais, bares, que se apropriam da 

rua como espaço também de vivência, comerciantes que se valem da própria história 

da rua para construir sua narrativa. Várias são as brechas que sobressaem do cotidiano 

dessa espacialidade. Seriam contradições e perturbações, pode-se dizer, ao destoarem 

em um momento no qual se percebe, nas cidades de forma geral, uma supressão da 

função social pela função econômica. 

A urbanidade da Rua da Zona, Rua do Pecado, Rua da Alegria, Rua da Cachaça, Rua 

Tiradentes ou Rua Marechal Bitencourt, como queiram designá-la, traduz-se para além 
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da forma física. Ela está na narrativa e no imaginário de moradores locais e até mesmo 

naquela plaquinha, na esquina, mostrando seu nome. A dimensão social da produção 

do espaço urbano transborda qualquer tentativa de análise estritamente teórica nesse 

objeto, ratificando o que se discutiu no primeiro capítulo desta dissertação: as relações 

sociais também como fato espacial, o espaço social lefebvriano. 

 À vista disso, o exercício maior que as discussões do primeiro e do segundo capítulos 

requereu, decantou-se no terceiro, no qual a aproximação com a prática urbana 

também foi colocada em debate. De volta à tríade que foi pano de fundo desta pesquisa 

– as artes, a urbanidade e a sustentabilidade – nesta dissertação buscou-se a 

decantação das indagações pelo olhar crítico trazido em algumas práticas de 

intervenção urbana, fotográficas ou performáticas, e uma instalação artística, fazendo 

confluir a esfera artística no debate sobre as urbanidades, em busca de se 

compreender o que seria uma condição sustentável nesse cenário. 

O contraponto que se traça cai em algo que já se tornou repetitivo nesta pesquisa: a 

necessidade de se analisar as especificidades locais. As ações narradas, de forma 

geral, endossam a crítica à mercadorização e espetacularização da rua, quando, por 

exemplo, percebe-se o choque que causam nos passantes. Um choque que só existe 

justamente porque essas ações desafinam nas ordens cotidianas. Constituindo-se 

como utopias, virtualidades ou potências, corroboram as análises aqui desenvolvidas ao 

amplificarem a discussão sobre a dimensão subjetiva da vida urbana e, por 

conseguinte, sobre o urbano. 

Os caminhos percorridos apontam, assim, para a cidade como um processo relacional, 

na qual a rua se constitui ora como instrumento, ora como objeto de “consumo”. Mas, 

mais do que isso, importa pontuar: é no sujeito, seja ele o Estado, a economia, o 

consumidor ou o cidadão, que subsiste a brecha para a subversão dessa dupla 

condição – a interseção entre a teoria e a experiência urbana. Essa última aqui também 

representada pelas narrativas de moradores e comerciantes locais, na construção da 

história urbana da Rua Marechal Bitencourt e de SJDR. 

Assim, o mote desta pesquisa esteve latente na forma como as reinvenções, ou 

ressignificações, por vezes se sobrepõem às tradições locais e à própria identidade de 
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um lugar, na busca por um novo valor e uma nova imagem. Essa percepção se abre 

para várias indagações, possíveis desdobramentos. 

Logo na introdução deste texto, surge como gatilho para o debate esta indagação: a 

cidade nos representa como humanos? Mas, para além de tentar respondê-la, parece 

mais importante questionar quais seriam os caminhos para essa representatividade. A 

cidade contemporânea, social, espacial e temporalmente fragmentada e hierarquizada, 

sedenta de espaços de convívio, demonstra não mais atender aos anseios da 

sociedade, que busca se reinventar nas suas ações cotidianas. 

Já não há mais como se pensar a (re)produção do espaço sem se pensar em sua 

dimensão humana diversa e heterogênea. E, como tal, um sistema homogeneizante, 

que coisifica o sujeito e seu trabalho, regido pela lógica de mercado, parece não mais 

ser a saída para essa realidade. Insistir na utopia do espaço social, do convívio, da 

“festa” e da sociabilidade talvez seja também uma visão romantizada em certa medida. 

Mas é para isso que nos serve a utopia, para que não deixemos de caminhar. 

 

Utopia, literalmente, significa: “de nenhum lugar”. Utopia é a 

descrição de um estado ideal da condição humana, pessoal e 

social, que não existe em nenhum lugar mas serve para relativizar 

qualquer tipo de sociedade, criticá-la e também impulsioná-la 

para que se modifique e se oriente na direção do ideal 

apresentado. A utopia representa a realização plena de 

virtualidades presentes dentro da vida. Nesse sentido, o utópico 

pertence ao real, na sua dimensão possível e virtual. 

BOFF, Leonardo. A águia e a galinha: uma metáfora da condição 
humana. Petrópolis: Vozes, 1997. 
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I. Entrevistas 

As entrevistas transcritas a seguir não correspondem ao total dos relatos, estando aqui 

organizados apenas os trechos que tangem os interesses desta pesquisa. A linguagem 

foi ajustada e alguns termos característicos da oralidade foram removidos e/ou 

substituídos a fim de que se obtenha uma leitura mais fluida. Os eventuais cortes nas 

transcrições são evidenciados entre colchetes e termos como gírias e/ou expressões da 

oralidade que não puderam ser alteradas, em itálico. 

 

a  MIRANDA; MIRANDA, 2018 

Entrevista realizada em 12 de dezembro de 2018, com Luiz Miranda, guia 
turístico de São João del-Rei e Margarida Miranda, professora de História. 
Ambos residentes na Rua Marechal Bitencourt. 

MI: Luiz Miranda | MM: Margarida Miranda | TA: Thais de Almeida Gonçalves 

 

TA: A Rua da Cachaça vinha até aqui em baixo, não era? 
 
MI: Era! Era a extensão! Porque não existia essa praça. Essa praça aqui é da 
década de 40 [...]. 
 
Mas a gente lembra de gurizada. Porque a gente não podia entrar. Então quando o 
pessoal falava que era “Rua do Inferninho”, Rua do Pecado, era que a criançada 
ficava mais doida querendo entrar. 
 
A única abertura que deu para a gente entrar aqui foi quando... a gente tem uma 
festa lá no Senhor dos Montes... a quermesse... que tem muito aqui em São João 
del-Rei. Então, nessas quermesses, a única forma de a gente entrar lá foi para pedir 
prenda para o Senhor Bom Jesus. Aí, a criançada ficou eufórica. Porque conseguiu 
conhecer a Rua do Pecado. 
 
TA: Mas era fechada a rua? 
 
MI: Não! Era aberta. As crianças que não entravam. No horário em que a gente 
começou a circular... era mais cedo. Era por volta de seis horas. E, geralmente, os 
cabarés eram o dia inteiro, mas era tudo reservado. Você não via ninguém na rua a 
torto e a direito com roupa igual era não. Era tudo bem reservado. 
 
Então, nesse momento a gente começou a bater nas portas. Eram mulheres muito 
bem vestidas. Elas botavam uma roupa mais provocante [...] 
 
Eu lembro já bem na decadência já. 
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Porque o ouro, nossa mãe! Melhorou muita coisa. Porque essa Zona Boêmia... 
relato dela... no século XVIII não tem relato como tabernas. Tem uma passagem do 
Tiradentes aí dentro [...] 
 
No período daquela casa lá onde eu moro hoje, o pessoal atendia... dava alimentos 
ali também. A mãe do meu sogro. Ela dava alimentos para o pessoal ali. Fazia 
grandes jantares. E aí vinham pessoas já da sociedade... no período já década de 
30 [...] Então pessoas mais refinadas iam ali. Bancários [...] 
 
Nem todas eram... tinham as plaquinhas. A Rua do Carmo também teve prostíbulos 
ali. Bem próximo ali a Igreja também tinha uma casa reservada. Isso já no século 
XIX. É aquilo que o pessoal fala... os mais antigos: não tinha nada explícito. Com a 
decadência é que começou a ficar explícito [...] 
 
Então ali vai ser sobre uma camada da sociedade geral. Aí depende da quantidade 
de dinheiro que você tiver. Aí com a decadência não. Aí tudo se instalou ali. Aí aqui 
[no “Caçoco”] entrou mais em decadência ainda. Aí com isso aquelas mais antigas 
foram morrendo... ainda restam muitas delas aí que a gente conhece. Mais algumas 
falam e outras não. 
 
TA: E essa decadência... é por quê? 
 
MI: São João del-Rei teve seu auge com a ferrovia, com o batalhão do exército que 
era um regimento... muita gente;  uma economia muito forte; as fábricas de tecidos 
todas no auge [...] 
 
Minha esposa, quando menina, entrava naquela casa só durante o dia. Durante o 
dia! Porque à noite a avó dela falava que à noite você não pode circular. Minha 
esposa até falou que achava muito estranho porque durante o dia... elas deitadas de 
pijama. Falou: “Ah! Essas mulheres não trabalham?” Mas ela não sabia, quando 
criança, que à noite que começava a vida. Dos bares... nas boates... daquelas 
mulheres que estavam ali dentro. 
 
[...] Mas o pessoal que fala e lembra, lembra com muito saudosismo. 
 
TA: Sobre a decadência daqui, que ano mais ou menos foi isso? 
 
MI: Que eu me lembre, foi com a chegada... a ferrovia trouxe muito dinheiro para cá. 
Mais pela demanda de muito homem... aí começaram a chegar os gays que não era 
comum aqui. Eram mais mulheres mesmo. Aí eu lembro de um só. Muito antigo aí 
[...] 
 
Mas com a decadência... porque a demanda foi diminuindo e as casas começaram a 
ruir e os donos mesmos não iam reformar para virar cabaré. Aí foi entrando em 
decadência por um longo período, até virar por um longo período esses lotes vagos 
que vocês têm aí. Aí, quando ela acabou por completo, aí os antigos moradores 
começaram a assumir de novo as residências e a reformar. 
 
TA: Aqueles lotes vagos... aquelas fachadas coloridas ali não têm nada atrás... é um 
lote vago, não é?! 



Apêndices 91 
 

 

 

 

MI: É um lote vago! Não tem nada lá. Ali também era cabaré. 
 
TA: E foi recente isso? Demoliu ou caiu? 
 
MI: Ali caiu. Foi ficando ruim... a estrutura não vai arrumando... é o que aconteceu 
com a minha casa também. Quando moravam pessoas ali, muitas das vezes elas 
não pagavam os aluguéis, não pagavam a água... aí causa a decadência. Mas no 
auge não. No auge tudo funcionava bonitinho. 
 
Aqui, as mulheres de famílias mais tradicionais não passavam. Crianças então... 
nem se fala. Nem pensar em passar por aí. Agora as mulheres mais tradicionais, 
elas passavam nas pontas das ruas. Era a Rua do Pecado. Ao lado da igreja! Em 
Ouro Preto é a mesma coisa. Bem próximo. A região mineradora, o Barroco é tudo 
isso. O sagrado e o profano. E até hoje não está diferente não, porque as mesmas 
pessoas que saem no Carnaval tocando os tambores e também desfilam, estão na 
Semana Santa como figurantes, ajudando o padre na missa. Então não é diferente 
não. O sagrado e o profano ainda continuam. O Barroco ainda está muito vivo aqui. 
O mesmo que solta foguete para o santo, também vai soltar foguete para a saída de 
um desfile de Carnaval. É a mesma pessoa! Então a cidade do período colonial é 
bem plural. Eles conviviam bem entre o sagrado e o profano. 
 
Aí tem as lendas falando que geralmente os senhores, quando tinham aquelas 
missas... que eles chegavam com suas mulheres para a missa e, geralmente, as 
igrejas têm as saídas pela lateral... enquanto as mulheres ficavam dentro da missa, 
eles saíam pela porta lateral. Naquele período enquanto estava acontecendo a 
missa, vinham, faziam sua farrinha, depois retornavam para dentro da Igreja. E, por 
coincidência, Ouro Preto é também a mesma sequência. O Carmo e embaixo a rua 
boêmia de Ouro Preto. Na região de São Francisco [...] 
 
A decadência foi final de 70 e início de 80. Que aí começou a sair um e outro [...] as 
mais antigas vão morrendo também. Tem isso... a decadência foi junto com a 
economia. As fábricas vão começando a diminuir o número de pessoas. As 
estamparias que existiam, vão começando a entrar em decadência. O batalhão do 
exercito que era um regimento com um monte de gente, passa a ser menos gente. A 
ferrovia que tinha seu auge começa a diminuir o efetivo de ferroviários. Aí, com isso, 
aquele fluxo que vinham pessoas até... igual o pessoal fala, vinham mulheres até da 
região de Barbacena para cá. Da região toda. Porque aqui não tinha como não 
deixar de ganhar dinheiro. Porque o fluxo era grande da economia forte. Então elas 
tinham como ter o seu sustento no dia-a-dia, se vestirem bem... igual minha esposa 
fala... elas se vestiam muito bem. 
 
TA: E aqui já era a parte elitizada. 
 
MI: Sim! Aqui no século XVIII sim. O Carmo... aqui na rua de trás há relatos de 
casas ali. Eu não sei aonde eu li sobre a Rua do Carmo... não sei aonde eu estava 
no arquivo que eu estava lendo sobre essa casa. Não fala qual delas aqui no fundo 
da rua não. Mas existiu sim um prostíbulo ali na... chamava “Casa de Alcouce”. 
“Prostíbulo” é fala mais recente. É por isso que as casas muitas das vezes tinham as 
cruzinhas. Você já sabia: “Casa de Alcouce” não ia ter cruz. A cruz que é colocada 
no dia 3 de maio. Aí eles falavam “Casa de Alcouce”. 
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___ 
TA: Essa “revitalização”40 tem quanto tempo mais ou menos? 
 
MI: Ah! Eu vim para cá tem seis anos. Eu não morava aqui não. Tem seis anos que 
eu restaurei a casa lá. A casa mais antiga restaurada é essa casa de dois 
pavimentos, onde é o hambúrguer [...] Quiseram criar a chamada “Zona Chique”. 
Para tirar aquela coisa pejorativa [...] Começou por eles ali a “revitalização” [...] 
 
Igual ele falou... começou a ficar muito pesado o ambiente em pleno centro da 
cidade um ambiente desse tipo... Então vamos fazer a “Zona Chique”. 
 
Mas na decadência, uma coisa que ficou muito pesado aqui na época que era muito 
homem e poucas mulheres [...] 
 
Na época da ferrovia do aço, aí começou a ter as brigas. Muita gente do Brasil 
inteiro aqui dentro. Principalmente os nortistas. O pessoal tinha medo deles. Não é 
que tinha medo. É que eles trabalhavam direto no meio da mata na ferrovia, depois 
eles vinham tomar todas. Alguns brigavam, outros não brigavam, outros eram 
tranquilos, outros não eram tranquilos. Igual é hoje mesmo. Tem gente boa, tem 
gente tranquila. Então, com a ferrovia, isso aqui ferveu [...] 
 
___ 
MI: Eles estavam com um projeto de “revitalização” com músicas o final da tarde, 
com cursos da UFSJ. Como o pessoal já toca mesmo, ao invés de tocar livre, 
apresentar para o povo com pontuação. Seria um negócio que eles andaram 
conversando aqui. Ia colocar banquinhos. Seria chamar o pessoal mesmo, para 
coisas artísticas. Desde músicas, teatros... de tudo um pouco. 
 
TA: De noite chega a fechar a rua? 
 
MI: Não! Só o beco. Fecha seis e meia, esse beco aqui. Isso aí foi do período como 
começou a dar problemas aqui dentro dessa área aqui. As casas todas no chão. 
Aqui também estava no chão. Só essa frente aqui que era original. Então aquela 
malandragem ficava toda concentrada aqui. Aí a COPASA liberou uma verba para o 
CEREM, que foi a Estela, e mandou colocar esse portão. Aí evitou o fluxo de 
pessoas dentro dessa área aqui. Porque eles quebravam as paredes de lá. Não 
aqui. Aqui estava no chão mesmo. Lá tinha proteção da polícia passar e não ver. 
Isso década de 80 / 90. 
 
TA: Esse terreno vazio aqui então já é antigo? 
 
MI: Isso é antiquíssimo. Foi um tal de Igino que quis comprar todas as casas aqui da 
rua e aí comprou maior número de casinhas pequenas. Eram todas casinhas de 

                                                 
40

O termo “revitalização” é usado nestas entrevistas de forma a dar fluidez à conversa com os 
participantes. A palavra designa uma retomada de “vida” em determinada localidade e não se aplica 
ao objeto em questão, visto que o que se percebe na Rua Marechal Bitencourt é uma 
reapropriação/ressignificação pelo uso, de modo que a “vida” sempre existiu. No entanto, na 
oralidade, “revitalização” é corriqueiramente utilizado para aludir a processos similares àquele aqui 
narrado e, por isso, é incorporado, inclusive, na fala desta autora durante este processo. 
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filete que tinham aí. Aí ficou só a fachada e por dentro não tem mais nenhuma 
parede de pé mais. Eles falam em “revitalizar”, mas nunca “revitalizam” [...] 
___ 
MM: Porque a minha vó morava aqui, e a gente vinha muito visita-la. Só que a gente 
não fazia ideia do que era a rua. Porque a gente só tinha acesso pelo portão de 
cima... e a casa não é essa. Ela foi demolida pela ação do tempo, e aí depois de 
muitos anos, deve ter uns dez anos, a gente refez. A gente reconstruiu. Então na 
casa antiga tinha um portão, no final ali da casa, onde dava acesso para a rua de 
cima. Então a gente vinha muito na casa da minha avó, entrando sempre por esse 
portão. Como a gente vinha de dia, de dia não tinha movimento. A gente não via 
nada. A gente não fazia ideia do que era essa rua. A gente ficava na casa dela, na 
casa dela, conviveu muito aqui com ela e não via nem as mulheres... porque ela 
alugava os quartos para as mulheres. Raramente a gente via alguma mulher sair do 
quarto e ir ao banheiro. 
 
Eu, por exemplo, ficava sempre admirada, porque elas eram muito bonitas. Bem 
vestidas, com uns roupões enormes, todo rendados. Para mim era igual princesa. 
Eram princesas que moravam aqui. E aí, a gente por não ter acesso, não tinha 
conhecimento do que a rua era [...] 
 
Minha avó, ela era dona e alugava para as mulheres. Então tinha movimento de 
homens na casa, tinha jogatinas... pessoas da alta sociedade que vinham para cá 
jogar, porque era um local muito bem frequentado. 
 
TA: o movimento então era dentro das casas mesmo? Até de noite... 
 
MM: Aí eu já não sei te dizer. Porque eu não presenciei. Eu não vinha aqui à noite. 
Então eu não tinha ideia [...] Eu sei que aqui dentro da casa da minha avó tinha 
muito movimento, principalmente em dias de jogos. Agora, na rua eu não como era 
porque criança não saía à noite. Eu morava um pouco distante daqui, então eu só 
imaginava. E, o recado que todo mundo recebia dos pais era: “não entra naquela rua 
não! É a Rua do Pecado”. Os mais curiosos vinham, os mais obedientes nem 
passavam perto. Mas isso é o que contam, porque eu nunca ouvi isso da minha 
mãe, porque eu vinha aqui. Para mim era uma rua comum. Quando tinha que sair, 
eu saía junto com a minha avó, ia na padaria, ia fazer jogo do bicho ali na esquina, 
ia ali no armazém do Zanete, que era muito famoso... ele tinha um armazém de 
secos e molhados. Então eu andava com ela aqui tudo. Via pessoas... tinham 
pessoas. Assim como elas saíam para fazer as compras delas, outras pessoas 
também saíam. Mas era tudo normal. 
 
Tinha moradores, famílias. Essa casa aqui em frente tinha uma família, com filhos. E 
eram muito respeitadores. Tinha uma plaquinha falando que era ambiente familiar, 
para ninguém bater... 
 
MI: Tinha uma placa assim: “familiar”. 
 
MM: Mas muito respeitadores. Você não presenciava coisas que hoje você vê na 
rua, se você sai aí dez ou onze horas da noite. Passa por aqui dez ou onze horas da 
noite... o que eu vejo, eu nunca vi. Era mais reservado. As pessoas hoje têm mais 
liberdade e acho que têm até um pouco de falta de respeito. Porque ainda moram 
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famílias na rua. Não é mais o que era, mas está virando. Até pior, porque a gente 
presencia coisas assim... não é preconceito. É questão de respeito, que eu sinto que 
falta nas pessoas que frequentam atualmente. Que não acontecia; que a gente não 
via quando criança. Eram coisas mais reservadas. Não sei se por questão de medo 
ou de respeito. 
 
TA: Então apesar do estigma, era tranquilo? 
 
MM: Era! Pelo menos a minha visão de criança. Do que eu presenciei [...] 
 
Minha avó morreu, eu estava com dez anos. Aí a gente parou de vir aqui. Ela 
passou o imóvel para mim e para o meu irmão e, como a gente era menor de idade, 
eu com dez para onze e ele com seis/sete, a gente não dava notícia de nada aqui. 
Criança era criança mesmo naquela época. 
 
Então, quem começou a cuidar do imóvel foi meu pai. Aí ele passou a alugar para 
pessoas que tinham interesse de manter o que era. Aí foi alugando, alugando... até 
que a casa foi ficando com muitos problemas de infraestrutura. Problemas de casa 
velha que não é conservada. Aí acabou que não teve condições mais de alugar, e a 
gente preferiu deixar fechado. E, com o tempo, ela foi se estragando e tiramos as 
telhas, vendemos, e aos poucos foi sendo demolida com o tempo. 
 
E, nessa fase, ainda tinham poucas casas aqui. Mas aí já não era mais aquela “zona 
chique”... aquela fase dessas mulheres bonitas. Algumas já tinham morrido, outras já 
tinham mudado, outras casaram. Saiu mulher casada daqui também. E aí foi ficando 
na fase da decadência. Isso foi década de 80. Aí entrou nessa fase de decadência 
mesmo. De você ver na rua mulheres feias assentadas nas portas das casas. A 
gente quando passava por aqui, às vezes via isso. Então já era a fase mesmo de 
decadência, em que poucas casas ainda estavam de pé. Eu me lembro de duas: 
uma aqui onde é esse museu, outra mais à frente do lado de cá, e o restante já 
estava todo como a minha. Ou já tinha sido demolida ou já estava precária, que já 
não tinha condição de morar mais. Então, essa decadência aconteceu a partir da 
década de 80. 
 
TA: E essa época da reconstrução, vocês acham que tem a ver com o que? Que o 
pessoal começou a cuidar de novo... 
 
MM: Meu sonho era morar e reconstruir aqui. Sempre sonhei. Porque já tinha 
acabado. Não tinha mais nada. Moradores, que eu me lembro, na fase que eu queria 
reconstruir, há uns 15 ou 12 anos atrás, era só o que tem ali em frente, o Marcelo – 
ele vai falar bem dessa “revitalização” [...] 
 
Eu acho que essa “revitalização” tem a ver com a valorização do patrimônio em si. 
Porque era uma rua abandonada e os proprietários não tinham interesse em 
construir, tem muitos terrenos baldios aqui ainda, e foi sendo vendido. As pessoas 
queriam comprar, como se isso aqui fosse um problema do proprietário. Queriam 
comprar na bacia das almas, a qualquer preço. Então, por exemplo, meu pai, já eu 
adulta, já depois de casada, sempre me procurando para querer comprar aquele 
terreno. E a gente recebia várias denúncias, porque estava cheio de lixo, cheio de 
mato, e aí a prefeitura ficava em cima da gente por conta disso, porque a vizinhança 
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denunciava. Às vezes até as próprias pessoas que tinham interesse me comprar, 
faziam denúncias para incomodar a gente. E aí, por conta disso, muitos proprietários 
venderam. Eu nunca quis vender [...] 
 
E conta o Marcelo, nosso vizinho, que depois que a gente veio para cá, que 
melhorou quase 100% a questão do respeito das pessoas, a questão do 
comportamento, da educação com quem mora aqui... melhorou muito. 
Principalmente depois que colocou esse portão aqui.., que foi um abaixo-assinado 
que foi feito entre as pessoas da vizinhança, porque esse beco aqui era um beco 
intransitável. Era banheiro... era local de usar outras coisas inconvenientes. E aí com 
esse portão, nós construímos e viemos morar aqui. E aí toda vez que a gente 
conversa ele fala “Nossa! Depois que você vieram para cá, foi o melhor que 
aconteceu aqui”. Porque as pessoas não tinham respeito. Era muita briga. Eram 
muitas pessoas que achavam que, por ser o que foi, ainda continuava uma coisa 
sem cuidado, desvalorizada [...] 
 
TA: Tinha o Marcelo morando aqui e depois foram vocês que vieram para cá? 
 
MM: Depois dele? Sim! Aí depois disso que a gente estava morando aqui que... 
 
MI: Tinha a Fátima, com o hostel dela ali... “Pouso Aconchegante”... 
 
MM: É! Pouso Aconchegante. Antes de nós. Onde é o “Barroco” aqui. Era uma 
pousada. 
 
TA: Mas era uma pousada recente ou era da época da “Zona”? 
 
MM: A Fátima? Não! Era após a decadência. Tanto é que era uma pousada assim 
quase que um albergue. Eram muitos estrangeiros, muitas pessoas que passavam 
por aqui que viam um aluguel mais em conta... uma hospedagem mais em conta [...] 
Mas a dela já é depois mesmo. Após a decadência [...] 
 
TA: Você falou das pessoas comprando os lotes aqui... quem comprou construiu ou 
comprava para fazer render o dinheiro? 
 
MM: Construiu! Tanto é que nós temos ali onde é o “Food Bar”41... comprou, 
reconstruiu. 
 
TA: Já comprou para fazer bar... 
 
MI: Já para a “revitalização” [...] 
 
MM: Inicialmente, não foi para morada. Não foi para morada. Foi para comércio 
mesmo. Tanto é que por ali já passou curso de inglês, já teve outros bares embaixo, 
albergue também já foi ali... ponto comercial mesmo. Aqui em frente, essa casa aqui 
era uma família tradicional [...] 
 
TA: Os moradores são mais quem já tinha história aqui. 

                                                 
41

Refere-se ao Kong Food Bar, estabelecimento localizado da Rua Marechal Bitencourt. 
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MM: Isso. Moradores foi isso mesmo, porque o resto virou museu, salão de festas. 
Quem comprou e adquiriu os imóveis foi com objetivo comercial. Agora, os 
proprietários que reconstruíram, moraram. 
 
Já me disseram assim: “Ah! Esse Centro Histórico tinha que ser só comércio”. Como 
se a gente, que é proprietário do imóvel, não tivesse direito de morar [...] 
 
TA: Quando o turismo começa a se apropriar dos centros, a tendência é de os 
moradores irem saindo... 
 
MM: E o Centro Histórico, são moradores mais idosos. Não é um morador jovem. 
Porque quando os idosos morrem, o que os jovens fazem... eles vendem o imóvel e 
transformam em centro comercial [...] 
 

 

b PASSARELLI, 2018 

Entrevista realizada em 17 de dezembro de 2018, com Ulisses Passarelli, 
Superintendente da Cultura – Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer 
de São João del-Rei. 

UP: Ulisses Passarelli | TA: Thais de Almeida Gonçalves 

 

UP: Em História, existe uma expressão “história oficial”, que não me agrada, é... 
onde a palavra oficial denota ou deixa subentendido, que existe algo por trás que 
não é oficial. Então, subentende-se por oficial aquilo que está nos circulares, nos 
recibos, nas procurações, nas atas, nos documentos públicos, nas cartas entre 
autoridades, etc. E aquilo que não está, passa como não oficial. 
 
Não é oficial porque ninguém escreveu um documento sobre. Nem por isso deixou 
de existir. Nós estamos aqui agora conversando, e não tem ninguém fazendo um 
documento sobre isso aqui, aí daqui a 30 anos é como de esse momento não 
tivesse existido. Existiu. Ele faz parte da história. 
 
TA: Mas não foi documentado... 
 
UP: Só não foi documentado. Então eu tenho... eu persigo muito essa história não 
documentada. E a história da “Zona”, da “Rua da Zona”, e tantos outros nomes que 
ela já teve, passa por essa história não documentada. 
 
O que a gente sabe, mais ou menos, é o seguinte... vou te posicionar uma coisa: 
São João del-Rei surgiu à margem de um caminho antigo. Se você pegar a 
conformação urbana da cidade, é... você pegar a rua principal do Tijuco, General 
Osório, lá pro final dela, Rua São José, a que vem lá da Igreja São José do Operário 
e vai embora até lá nos morro do fundo lá da serra, era entrada de São João... E dali 
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ela subia depois da ponte das águas férreas, pela atual Rua Santo Antônio... e vinha 
até o centro da cidade, a Rua Direita... que é a Getúlio Vargas, passava ali na Igreja 
e na Igreja do Carmo, aí já tá perto da área em questão, é... ninguém mapeou isso 
assim não. É o traçado da rua, que se você for ver... essas ruas... ela alarga, ela 
afina, ela estreita, ela foi uma rua.. foi a formação de um caminho que foi virando 
rua. 
 
Aquela rua, chamada Rua do Carmo, é aquela rua imediatamente à direita da Igreja 
do Carmo. É aquela rua que tem a boca estreitinha fechada por um frade de pedra, 
e depois ela se alarga e afina de novo e vai sair lá embaixo na Sebastião Sete. Ok? 
 
Cruza o córrego do Lenheiro, sobre pela Rua Maria Tereza, passa em frente lá o 
quartel, o matola, que é a Rua Padre Sacramento, vai pra Matosinhos, até a ponte 
do porto, porto real da passagem e ir embora. Então esse era o caminho geral do 
sertão, é o caminho velho que passava por São João del-Rei. 
 
Então, com a descoberta do ouro, o casario foi formando ao redor. Então repare 
bem que esse caminho velho, que era o caminho onde passava bandeirantes, 
tropeiros, boiadeiros, todos os viajantes aventureiros que vinham atrás do ciclo do 
ouro, os emboabas e etc., ele passava também pela atual Rua do Carmo. E a rua 
imediatamente abaixo, a qual ela se ligava por um bequinho de escadinha, chamado 
Beco da Escadinha, era a rua onde se estabeleceu, fora do eixo principal, vem como 
um eixo paralelo e depois de interligava dos dois lados, à medida que foi o 
crescimento urbano foi interligando, e se torna a rua das diversões. Ela ganhou os 
nomes ao longo dos anos de Rua da Alegria, Rua da Cachaça, Rua da Zona... olha 
que nomes maravilhosos... 
 
TA: Rua do Pecado também... 
 
UP: Rua do Pecado. Só coisa boa... só coisa boa... [risos] Só maravilhas. Se 
transporte para o contexto da época: viva como a sociedade vivia nesse período pra 
você poder entender o que significava isso... Uma vida social extremamente 
fechada, altamente dominada por uma moralidade que nós sabemos bem que era 
uma falsidade... e, essa tranqueira vivia presa ali dentro, e ali era o espaço da 
liberdade. Onde você podia beber à vontade, comer à vontade, divertir-se, é... fazer 
sexo, etc. Conversar, dialogar.. ali todo mundo era igual. Fora dali era a vida 
prescrita pelas regras sociais. Ali dentro era vida livre. 
 
Então olha os nomes: Cachaça, Alegria, Zona, Pecado... oficialmente Marechal 
Bitencourt... 
 
Isso, obviamente, que foi passando ao longo dos anos. As menções a isso são mais 
orais do que escritas. Eu me lembro, eu não sei se te serve de base para alguma 
coisa, mas talvez você vai pegar mais informações disso aí com pessoas da minha 
idade pra trás... eu tenho 46 anos... 
 
Nos anos 70, ali estava em plena decadência... mas ainda tinha uma casa ou outra 
de atividade. Muito poucas, já no fim, fim das atividades. É... eu me lembro eu 
criança... 7/8 anos... minha mãe me trazia ao centro da cidade, pra comprar, fazer 
compra, ir na loja, essas coisa assim... qualquer atividade, médico, qualquer coisa... 
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e quando a gente entrava pela Praça Doutor Salatiel que é aquela de baixo, eu tinha 
a tendência de querer atalhar por ali pra sair já no Carmo. Ela não deixava em 
hipótese nenhuma. Ela não entrava. Ela não passava por ali comigo em hipótese 
nenhuma... ela falava assim: “não anda nessa rua não. Essa rua não pode passar 
por ela”. “Por que, mãe? Por quê?”... ela não me explicava. Eu ficava preso naquilo. 
Ela dizia: “não... essa rua não deve passar não. Quem passa aí não é gente boa 
não. Gente de boa índole não passa aí não”. 
 
Quando vinha do Carmo descendo, entrar a esquerda ali onde que é a funerária... 
mesma coisa. 
 
E, na família da mãe, as tias dela tinham o mesmo pensamento... as minhas tias, 
irmãs dela, mesma concepção. Eu lembro das senhoras dessa época dizendo isso. 
Então havia, dentro da sociedade, uma divisão, uma separação dessa situação, 
sabe?! O que pode e o que não pode. 
 
TA: Principalmente mulheres e crianças. 
 
UP: Mulheres e crianças. Os homens eram livres. Passava pra lá, pra cá. 
Geralmente a esposa não gostava que o marido passasse. Brigava com ele, 
xingava, aquela confusão... dava aquele rebu. Mas o homem passava, pra lá e pra 
cá. É... era uma rua relativamente deserta, sabe?! Eu lembro... tenho a lembrança 
disso aqui. Enquanto as outras ruas tinha muito movimento, lá era uma rua parada. 
Quase não tinha movimento. 
 
Eu lembro que quando eu era rapazinho, saindo sozinho já, que eu passei umas três 
quatro vezes lá escondido da mãe. É a curiosidade. Porque, o que que tem aí que 
não pode? 
 
Então eu ainda lembro das casas já muito velhas, as casas muito acabadas, assim 
já muito... como posso falar... 
 
TA: Essa decadência você acha que teve a ver com o quê? 
 
UP: Eu ainda lembro das mulher na janela... na porta paradas.. conversando uma 
com a outra, com umas roupas diferentes, assim meio colorida que usava naquela 
época.. sei lá, sabe?! Você via que não era... elas estavam vestidas em um padrão 
que não era das mulheres em geral. Eu ficava olhando assim, sabe?!... Mas já tudo 
madura de idade, já pra velha já. 
 
E aí nos anos 80... até onde eu lembro aí da cabeça aí já rapaz, o que eu vi lá foi as 
casas já sendo fechadas, elas muito velhas, muito decadentes as casas, acabando 
mesmo... e o pessoal começou a fechar as casas. Arrancava a janela e fechava de 
tijolo. Arrancava a porta e fechava de tijolo. Por dentro ficava aquele trem 
abandonado, entendeu?! E o pessoal começou a arrombar aquilo e entrar, sabe?! Aí 
começaram a fechar de tijolo. Você ver que até hoje tem umas casas lá que são 
fechadas de tijolo. 
 
A “revitalização” é coisa recente. E, aliás, não é uma tendência só de São João não. 
Eu me lembro que eu morei em Natal, no Rio Grande do Norte, e a Rua da Alegria lá 
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chamava-se Rua Chile. Lá a cidade é dividida em Zona Alta e Zona Baixa. A parte 
alta e a parte baixa, sabe?! Em relação ao nível do mar. A Rua Chile fica na parte 
baixa, no bairro chamado Ribeira. É perto da Zona Portuária. Foi uma história muito 
parecida. E as casas também ficam abandonadas e esquecidas e, em determinado 
momento, quando eu morei lá, no começa dos anos 90, começa esse processo de 
“revitalização” onde as pessoas vão... ou herdeiros ou pessoas que adquirem, 
começam a pegar as casas e transformar em casa noturna, não no sentido de 
prostituição, mas em um barzinho aconchegante, em um ambiente legal... fazer um 
show noturno, um show... música ao vivo, é... pizzaria, entendeu?!... churrascaria... 
e aí vira uma.. volta a ser uma área de diversão, mas não mais num sentido estrito 
de prostituição. 
 
São João retoma isso também, agora recente... isso tem 8 ou 10 anos pra cá. Eu 
acho que não tem mais do que isso. Ele passa por uma fase residencial. A questão 
de prostíbulo desaparece. Nos anos 90... nos anos 80 foi o abandono... dos anos 90 
pra começo do século agora, é um período que eu vejo lá se... se... virar área de... 
habitacional. As pessoas começam a ocupar pra morar e depois começa um 
processo de “ocupação cultural”. Igual eu te falei... é uma tendência que acontece 
em outras cidades. Tem outros lugares que fazem isso. E é interessante. Porque de 
alguma forma tem tudo a ver com a historicidade do lugar. É uma retomada. É... só 
que aí no caso agora, o entretenimento, a alegria, é mais no contexto cultural. Não 
mais no contexto de prostituição. 
 
TA: Mas ainda assim essa “zona boêmia”... 
 
UP: É... continua sendo boêmia [risos] Continua sendo boêmia... 
 
TA: É como se fosse uma releitura... 
 
UP: Releitura! É uma vocação do lugar... é uma vocação do lugar! E aí vira 
realmente essa releitura. Eu acho isso muito interessante. Agora, do ponto de vista 
documental... até que ponto isso tá escrito, eu não sei te dizer. Quanto aos nomes 
das ruas: Rua da Alegria, Rua da Cachaça e tal, tem duas obras que eu acho 
interessante você consultar que é Sebastião de Oliveira Cintra e... Fábio Nelson 
Guimarães. Fábio Nelson Guimarães escreveu um livro chamado “Ruas de São 
João del-Rei”. É uma plaquete... um livretozinho, onde ele conta a história desses 
arruamentos, a formação urbana de São João del-Rei e ele vai descrever a questão 
das ruas. Lá é muito provável que tenha falando da Rua da Alegria. Ele fala porque 
que chama assim e tal... essa coisa toda. Fábio Nelson Guimarães. Muito bom [...]  
 
TA: E sobre essa “revitalização”... que mais que você tem de informação? Alguém 
que tenha... quem começou isso? Alguma coisa nesse sentido... 
 
UP: Eu não sei exatamente quem começou. Mas teve um pontapé inicial ali muito 
importante... que eu vejo que foi muito importante, que talvez tenha sido de maior 
força, que foi a formação do CEREM, o Centro de Referência Musicológica José 
Maria Neves. Que é uma... uma coordenação junto com a universidade. Tem uma 
ligação ali com a universidade que eu não entendo bem como é que é... se é uma 
autarquia... não sei como funciona isso. É um vínculo com a universidade que tem 
ali. E ele surge numas das casas ali que, me parece, salvo meu engano, é preciso 
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você apurar isso, não coloque isso como uma verdade não, isso é o que me ocorre... 
pode ser que eu esteja enganado. A casa onde ele funciona me parece que foi da 
maestrina Estela Neves. Acho que ela adquiriu. Em determinado momento ela 
comprou aquela casa. Essa é a história que chegou aos meus ouvidos que eu não 
sei se é verdadeira. Ela teria comprado aquela casa e, em determinado momento, 
ela teria doado pra funcionar o CEREM. Que leva o nome do irmão dela: Centro de 
Referência Musicológica José Maria Neves. A família inteirinha era de musicólogos. 
Gente muito, muito ligada à música. De profundo conhecimento musical. Desde o 
pai deles lá, o Telêmaco Neves e etc. 
 
E, funda esse centro lá. Então, numa época em que a rua estava só nessa fase 
residencial. Aquele paradeiro. E, a partir do CEREM, começa a ter um fluxo na rua 
com objetivo cultural. Logo em seguida, não sei se um pouco antes ou um pouco 
depois... eu não sei se quem veio primeiro é o ovo ou a galinha [risos]... abre ali o 
Centro Cultural Feminino, que é coladinho ali. Que se torna outra enorme referência 
cultural. Com atividades, oficinas, cursos, palestras, atividades culturais, dança 
música... então, você forma dois grandes núcleos na área. Esses dois grandes 
núcleos, eles foram de natureza polarizadora. Foi bem institucionalizado. Não se 
trata de uma simples ação de empresariado. “Ah... vou comprar uma casa e vou 
montar aqui uma pizzaria...”. Não é uma função só de empresariado. Você vê que é 
institucionalizado. Existe uma instituição por trás daquilo. Centro Cultural Feminino. 
Isso não é algo pra se ter lucro... negócio. Não é só isso. O negócio não é por aí. É 
uma referência, uma casa de cultura. Então aí você passa... que coisa boa, de alto 
nível. Você passa a polarizar na área, que é uma rua curtinha, esses elementos. Eu 
enxergo esses dois como referências fundamentais na história da “revitalização” 
dessa rua. E a partir daí, o próprio empresariado começa a voltar os olhos pra lá. E 
começa a enxergar ali uma possibilidade boa. E, de fato, tem sido. Mais pra baixo já 
tem o ateliê de música... de... de pintura e etc. Olha a cultura viva ali. E vai surgindo 
esse circuito de coisas. 
 
Você vê a ideia... eu gosto demais no nome... a “Feira da Boa Zona”. Olha que nome 
maravilhoso! [risos] O nome tem tudo a ver com o lugar. E aí é uma feira de 
utilidades, de antiguidades, de artesanato, etc. Então você vai dando animações à 
rua. Eu vou te falar a verdade, acho que tem que animar mais ainda. Lá já tem uma 
tendência a ter bloco de carnaval ali, atividade carnavalesca ali... 
 
TA: Tem uma potência muito grande. 
 
UP: Tem! E tem mais do que já está sendo desenvolvido. E tem mais potencial 
ainda pra desenvolver. Mais! Tem mais! Ali realmente pode virar uma área de 
referência. 
 
É... existem algumas dificuldades, por exemplo, seria uma rua legal, eu estou 
falando assim... do ponto de vista teórico... se fechar todo final de semana pra ter só 
atividades culturais ali dentro, ciclo de atividades culturais, circuito de lazer, podia 
ser gincana, o escambal que fosse, música ao vivo... Mas temos que entender que 
ainda é uma rua residencial. Ainda tem residências. Isso também gera perturbação 
nos moradores... os moradores têm que entrar com carro na garagem... 
 
TA: Tem um certo conflito. 
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UP: Tem um certo conflito nessa área. Você pode observar que isso tá acontecendo 
ainda. Isso é fato. Então, entre o ideal e o possível, existe uma caminhada aí. Mas 
eu acho que isso vai caminhando, dialogando... vai sendo um processo construtivo. 
Com troca de posicionamentos. Mas eu te digo que a área ali... esse conflito está 
caminhando mais rápido que a gente pensa... a confluência disso daí. 
 

 

c FROTA, 2019 

Entrevista realizada em 08 de fevereiro de 2019, com Flávia Frota, Proprietária 
do AZ Hostel – estabelecimento localizado na Rua Marechal Bitencourt – e 
idealizadora da Feira da Boa Zona. Ela está desenvolvendo um documentário a 
respeito do histórico da antiga Rua da Zona. 

FF: Flávia Frota | TA: Thais de Almeida Gonçalves 

 

FF: As iniciativas que foram tomadas nos últimos anos pra essa “revitalização”, que 
você chama de ressignificação [...] O ano que trouxeram o escritório da Trilha dos 
Inconfidentes para o lugar onde é o “Barteliê”, aí tem o ano em que foi aberto o 
CEREM [...], depois você pode conversar com a Dona Maria Amélia, que é do 
Centro Cultural Feminino. Do lado é o “Espaço Grená”, que é a Karina, mas quando 
eu cheguei já estava pronto, que é um espaço de eventos. Tem o Átila Godoy 
também, que foi fonte [...] e ele viu isso tudo há muito tempo atrás [...]. 
 
O Hamilton chegou antes de mim. Então o Hamilton chegou antes, depois eu abri o 
hostel... aqui já tinha tido uma pousada, aí depois veio uma casa de caldos pra onde 
está o “Kong”42 [...]. A gente abriu dia 16 de janeiro de 2016. Eu acho que eles 
abriram 23 de janeiro. Uma semana depois. A casa de caldos. Aí depois alugaram o 
Kong... aí eu abri em janeiro, em abril veio onde está o Barroco, o hostel, era um 
bar. Aí eles tiveram problema porque colocavam o som muito alto, não tinham alvará 
[...] e aí acabaram fechando e abrindo o hostel. Aí depois disso veio o Kong. Saiu a 
casa de caldos e veio o “Kong” [...]. Um breve histórico dos estabelecimentos [...] 
 
TA: Porque você veio pra cá? Se existe essa vontade de mudar a cara da rua... tirar 
esse histórico de Rua da Zona... 
 
FF: Eu vim mais por causa disso. Eu não tinha garantia de retorno do 
estabelecimento. Era o único hostel aqui na época da região. Não tinha nem em 
Tiradentes nem tinha aqui. Eu não sabia como isso ia ser aceito [...] Então eu vi a 
rua, achei um pecado aquilo ali ficar abandonado, soube por alto que era a Rua da 
Zona, antiga Rua da Zona, e isso me deixou curiosa. Eu quis saber um pouco mais 
das histórias. Achei um pecado essa rua estar abandonada em pleno Centro 
Histórico. 
Se bem que os maiores anos de abandono foram década de, depois do fim da Zona, 
década de 90 e a primeira década do século XXI [...] e aí depois de 2010 começam 

                                                 
42

 Refere-se ao Kong Food Bar, estabelecimento localizado da Rua Marechal Bitencourt. 
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as tentativas de ressignificação. E aí teve a “OPL”, não sei se você já ouviu isso, o 
João trouxe a Orquestra Popular Livre para cá, mas as coisas aconteciam e depois 
acabavam, aconteciam e acabavam, então a gente corria esse risco também. Mas aí 
eu falei, no imaginário do turista isso vai ser interessante. As pessoas não vão ter o 
preconceito que os locais têm e a gente vai conseguir dar um gás. E a Feira da Boa 
Zona foi isso, foi uma tentativa de criar mais um atrativo turístico também, para o 
final de semana no Centro Histórico, que depois do fechamento do comércio no 
sábado, ficava morto e que as pessoas locais, os moradores, pudessem voltar a 
caminhar no centro e se apropriarem desse espaço novamente. Um espaço para a 
família. Não é um espaço para bebedeira e para estudante que nem as pessoas 
pensam. É para a família durante o dia. 
 
TA: Então basicamente é tirar essa cara de Rua do Pecado? 
 
FF: Sim. Até porque, no documentário, você vê que ela estava muito mais no 
imaginário das pessoas do que na realidade. Pelo menos foi essa a minha 
percepção. Se bem que no final ela começou a ficar uma coisa mais trash, mais 
degenerada. Porque no início, eram os advogados, os engenheiros... década de 40 
ou 50... elas eram super chiques, eram recatadas, só andavam na rua em dupla, 
elas não iam no comércio, elas pediam “mandado” [...] Mas era uma coisa muito 
mais recatada. Eu acho, na minha visão, que era uma coisa muito mais teúda e 
manteúda do que... tipo, o cara tinha uma amante aqui, essa mulher nem sempre 
tinha vários homens [...], como no final já era. Só que aí depois teve a decadência e 
a vinda da mineração para cá. Então elas recebiam em barra de ouro, o pessoal do 
exército, os operários da EFOM, da Estrada de Ferro, e aí mudou o público. E aí 
sim, no final, tiveram assassinatos aqui, crimes passionais... Mas aí já na época 
mais decadente. Aí quando chegaram os travestis, chegaram as drogas... mas no 
início não. 
 
TA: Era mais o imaginário das pessoas, né?! 
 
FF: Então, o documentário tem pessoas que viveram aqui e foram criadas aqui. E 
que contam que não era... que elas transitavam normais e que só usavam roupas 
compridas... não tinha uma coisa vulgar aqui dentro. Elas ficavam aqui, e os caras 
entravam e as coisas aconteciam nas casas. Mas tinha toda a proibição da mulher 
de bem de passar aqui [...] 
 
TA: Eu queria mais saber sobre esse momento de transição e qual era o intuito, né?! 
Por que todo mundo fala da “revitalização” da rua mesmo... 
 
FF: Então, eu acho, a minha ideia mesmo era essa. Era tirar esse estigma da rua e 
que essa rua fizesse parte do Centro Histórico, ela não fosse uma rua rechaçada em 
pleno Centro Histórico, por causa do passado dela que não tem mais nada a ver. 
Mas acho que as coisas aconteceram naturalmente [...] Mas é lento. Assim, o lance 
da feira tem sido lento. O lance do comércio... o retorno financeiro para a gente não 
tem sido lento. Eu achava que essa coisa de a gente voltar para a vida social da 
cidade fosse a um médio prazo... de cinco a dez anos. E voltou automaticamente. A 
hora que abriram os bares o pessoal já começou a se empoderar. Também porque 
as pessoas que frequentam aqui são mais jovens, não viveram aquilo, algumas são 
de fora, sabem por alto da história. 
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E por que eu quis fazer o documentário? Porque eu ficava aqui da janela, e eu ficava 
ouvindo o pessoal falar assim: “Ah! Aqui é antiga Rua da Zona! Aqui era a Zona”, 
mas eu só ouvia isso. [...] Mas o que tinha aqui, na verdade? É a antiga Rua da 
Zona, mas como assim? Aí eu quis saber mais detalhes [...] 
 
Uma coisa que eu acho importante registrar, é que não tem preconceito das pessoas 
que vem para cá. Agora, tem umas senhoras da cidade que...: “uai, meu filho, você 
vai ficar na Rua da Zona? Você toma cuidado lá, viu?! Cuidado que lá tem assalto...” 
 
TA: Eles ainda estão agarrados no momento da decadência, né?! 
 
FF: É! Tem umas pessoas que... elas ficaram no passado. Mas o pessoal de fora 
acha super divertido. E eu saquei isso. Falei: “todo mundo vai querer ficar em um 
bordel, gente!”. O imaginário da pessoa vai longe nessa brincadeira, então achei que 
pudesse ser legal. E está rolando para todo mundo. Pelo contrário, enquanto o 
pessoal daqui escondia o passado eu ressaltei o passado, como um marketing [...] 
 

 

d VIEIRA, 2019 

Entrevista realizada em 08 de maio de 2019, com Hamilton Vieira, sineiro, 
artista plástico e proprietário do Barteliê – estabelecimento localizado na Rua 
Marechal Bitencourt. 

HV: Hamilton Vieira | TA: Thais de Almeida 

 

HV: o “Barteliê” nasceu há quatro anos. Agora em junho a gente faz quatro anos. 
Inaugurou no dia oito de junho [...] e a intenção, de início, era fazer uma loja de 
artesanato. Mas eu vejo que a demanda para artesanato não supriria o valor do 
aluguel e as outras coisas. Aí pensei em fazer um bar, que se transformou no 
“Barteliê”: bar, loja, galeria e espaço cultural ao mesmo tempo. 
 
A gente abre espaço para as pessoas criarem um portfólio. Às vezes a pessoa 
nunca expôs... vem aqui e expõe a primeira vez e já abre um portfólio para ele(a) já 
poder ter uma bagagem... 
 
Então essa era a ideia. Era de fazer de uma forma colaborativa, juntando música, 
comida e um atendimento legal, de uma forma não tão gourmetizada e que 
coubesse todo mundo. Que falasse uma linguagem mais plural. 
 
TA: e quando você chegou à rua já tinha esses bares e movimento?... 
 
HV: não! Existia um movimento de música, mas bem fechado e direcionado a um 
público, no Centro Cultural Feminino, praticamente todo final de semana tinha um 
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samba que eles cobravam um valor – entre quinze e vinte reais a entrada – e já 
tinha um público selecionado, certa classe da cidade que ia para assistir isso. 
 
Aí quando eu abri aqui, já fiz um processo diferenciado, porque no bar são 
praticamente três portas abertas ao público. Então tudo o que acontece aqui dentro, 
quem está lá fora assiste e participa direta ou indiretamente. Não quer dizer que 
porque você não está consumindo no bar, você não esteja participando. Isso 
acontece muito. Então fica bem democrático, bem plural [...] 
 
A gente tem um calendário anual de eventos [...] a gente faz parte também com 
alguns processos que a universidade passa para a gente parte da agenda deles no 
Inverno Cultural e a gente completa com outras coisas também. Esse ano que 
passou a gente colocou teatro, fora música também. Ao todo a gente colocou uns 
vinte e dois dias de evento... teatro na rua, pintura ao vivo... A gente está sempre 
presente fazendo essas atividades. A gente enfeita a rua toda [...] 
 
TA: e seu público você nota que é mais local, mais universitário, galera de fora...? 
 
HV: então, tem gente que fala que é muito universitário, eu digo, é bastante. Tem 
gente que fala que tem muito turista, eu digo, também. Aí o pessoal fala assim: mas 
tem idoso? – também. Por isso eu falo que é bem eclético. 
 
Assim, nosso volume maior é universitário. Na verdade, eu acho que a economia da 
cidade se movimenta, basicamente, em torno da universidade [...] no meu bar eu 
vejo esse reflexo [...] 
 
TA: e eu conversei com outras pessoas, e elas falam muito de um processo de 
“revitalização” da rua... de ela deixar de ser Rua da Zona para ter mais essa cara... 
 
HV: esse processo de “revitalização”, ele começou [...] com pessoas que compraram 
algumas casas. Inclusive o Centro Cultural Feminino está junto nessa, e reformaram 
essas casas, após a queda da “Zona Boêmia”. Então quando aconteceu isso eles 
compraram e pensaram em um projeto chamado “Zona Chique”, só que nunca teve 
um pontapé. 
 
Quando eu residi aqui, eu comecei a fazer eventos culturais, mas não pensando 
nesse projeto. Porque acho que, de início seria meio inviável da forma como eles 
queriam. Porque dependeria do município fazer um calçadão. Eles trabalhariam 
apenas se houvesse um fechamento de rua... 
 
Eu não. Eu penso em fazer minhas atividades, tanto que eu já criei um anuário de 
eventos, em que eu decoro a rua e faço um monte de coisa. E desenvolver 
culturalmente da minha forma. 
 
Fui praticamente o primeiro bar a ser aberto aqui, mas já existiam outras casas 
culturais, que é o Centro Cultural Feminino e um outro espaço de eventos que é o 
Espaço Grená. Então já existiam dois espaços que já faziam um diálogo de festas, 
mas a rua, por não ser aberta a todos, tinha seus eventos praticamente particulares, 
não tinha esse costume de ter tantas pessoas andando na rua em qualquer horário, 
não tinha segurança, era uma rua mais escura, mais fechada [...] 
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TA: e você percebe uma vontade de tirar essa cara de “Rua da Zona” ou isso, às 
vezes, é apropriado pelo turismo e usa essa ideia... 
 
HV: eu uso muito... digo “forró na zona”. A grande questão é: o que é zona? Pode 
ser uma zona de conforto... [...] agora, o uso da marca da antiga zona é uma coisa 
muito legal... mesma coisa: Rua da Cachaça...olha que legal... os bares da Rua da 
Cachaça... uma coisa que já se usava. Como já foi também Rua Tiradentes... 
 
No caso, eu não uso muito esse marketing, mas o “Barteliê” aqui foi um lugar de 
resistência muito antes, porque Tiradentes, quando ficou órfão de pai e mãe, ele 
veio morar nessa rua, e aqui nesse casarão começou a inconfidência mineira. Aqui 
eles começaram algumas reuniões [...] aqui, diferente da Fazenda do Pombal, por 
ser de outro dono e não o dono da taberna – porque aqui existia uma taberna – não 
era o mesmo dono, o casarão não foi derrubado, apenas fechado, diferente do que 
aconteceu nas outras propriedades de Tiradentes. 
 
Mas eu gosto desse nome “Zona” [...] 
 

 

e FERNANDES, 2019 

Entrevista realizada em 14 de maio de 2019, com Marcelo Fernandes, 
proprietário da Indumentária Roupeiro, estabelecimento localizado na Rua 
Marechal Bitencourt, e residente na rua. 

MF: Marcelo Fernandes | TA: Thais de Almeida 

 

MF: nós chegamos aqui no dia 1 de novembro de 2013, encontramos a rua em 
situação bem precária... nós tínhamos uma média de cinco moradores na rua, um 
espaço que é ocupado por um laboratório de prótese, e só. Tinha uma pousada 
também. Dois pontos comerciais: um laboratório de prótese e uma pousada. E aí, 
com o passar do tempo, uma senhora aqui da cidade, Dona Estela Neves, ela tinha 
um espaço aqui uma casa ao lado, que estava em situação bem precária, e nessa 
casa foi criado o CEREM, que é o Centro de Referência Musicológica José Maria 
Neves [...]. Então em torno de 2004/2005 [...] mais ou menos em metade de 2005 o 
CEREM ficou pronto e esse espaço foi muito importante para a “revitalização” da 
rua. 
 
Porque eu sempre trabalhei com essa coisa de venda, então quando nós chegamos 
aqui, no ano de 2003, no ano de 2004 eu comecei com essa coisa de vendas [...] a 
gente tinha problemas assim, da pessoa transitar pela rua. A rua era erma, era muito 
abandonada. Inclusive aqui, nesse beco que a gente tem, que é uma graça hoje, 
tinha umas madeiras, um tapumes... era uma coisa bem estranha. Então eu acho 
que o primeiro ponto para a “revitalização” da rua foi a abertura do CEREM [...] e aí 
houve um abraço para a rua, um alento para a rua. E logo veio a pintura desse 
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paredão que a gente tem aqui, que na verdade o que a gente tem aqui são espaços, 
mas esses espaços não estão ocupados por casas. Só tem a fachada, e como é 
tombado pelo patrimônio tem que manter, mas segundo eu soube já tem um projeto 
muito interessante aqui para esse espaço. 
 
TA: e o que seria aí? 
 
MF: pelo que eu entendi, seria não sei se bem um centro de compras, ou um espaço 
cultural para uma galeria ou livraria... algo no gênero. Mas eu não posso também te 
afirmar com toda a certeza, porque foi muito vago o que me foi passado. Mas é 
dentro disso aí [...]. 
 
E aí depois da abertura do CEREM, que foi muito importante, a rua já tomou um 
outro aspecto. Depois veio o Miranda como vizinho, ele restaurou, manteve a coisa 
da cor, o beco foi “revitalizado”... as grades e os portões ali são super importantes, 
porque, além dessa coisa de proteger, você tem a vista de uma coisa arrumada, 
sabe?! Uma passagem que, segundo a história, segundo a lenda, segundo a 
tradição, as senhoras saiam aqui desse espaço da zona boêmia, e elas iam até a 
Igreja do Carmo, entrando pela lateral da igreja. Também não posso te afirmar se 
isso é mito ou se isso tem fundamento. Mas corre essa história, de que elas saíam e 
entravam pela lateral [...] 
 
Nesse processo aí, a rua foi “revitalizada”, depois foi criado... esse casarão 
amarelo43 sempre existiu... depois que eu cheguei aqui parece que a restauração 
dele foi em 2001 [...] depois ali teve um consultório odontológico, já teve uma 
boutique, teve também uma casa de vinhos... um espaço de um sommelier. O 
“Kong” é mais recente. Já teve um escritório de locação de imóveis. 
 
O Centro Cultural Feminino, ele também é importante para a rua, porque ele agrega 
um grupo de senhoras, inclusive nesse momento elas estão reunidas aqui, com 
trabalhos manuais, e tem eventos, enfim [...] 
 
Depois vieram os bares. Inicialmente os bares causaram um certo rebuliço, inclusive, 
o próprio Centro Cultural Feminino, quando tem evento, eles causam um som às 
vezes um pouquinho mais alto, então às vezes gera um incômodo. Mas com o 
passar do tempo, eu acho que houve um entendimento entre os moradores e os 
bares e isso foi muito interessante. 
 
Nós já tivemos três bares aqui na rua. O “Barroco” ali era um bar também. 
Incialmente o “Barteliê”, depois o “Barroco” e depois o “Kong” [...] E o “Barroco” 
fechou e teve essa coisa do hostel, que primeiro foi ali o da Flávia, e depois o 
“Barroco” [...] 
 
No ano de 2016, nós tivemos a primeira edição da “Feria da Boa Zona”. Incialmente 
– e agora eu vou colocar enquanto vendedor e enquanto morador – na primeira 
edição a gente não entendeu muito bem como que era a coisa. Claro que quem 
organizou e idealizou sabia o ponto. Eu até já conhecia outras feiras, mas eu nunca 
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 Refere-se ao Kong Food Bar, estabelecimento localizado da Rua Marechal Bitencourt. 
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fui muito dado à feiras não [...] e a “Feria da Boa Zona” trouxe muita coisa boa. 
Inclusive, uma visão nova de vida. Novas pessoas, novas possibilidades... 
E a rua vem se tornando um canal interessante de pessoas, de interação, de 
economia solidária e criativa, porque eu acho que o que acontece aqui é mais do 
que uma economia solidária, é uma economia criativa [...] Porque o que eu faço... eu 
acho meu trabalho muito interessante. Eu trabalho com roupas novas e trabalho com 
reuso, que é o famoso brechó. Então eu acho que a maneira como eu exponho aqui, 
a coisa da arara aqui em frente, eu uso a janela como uma vitrine... criando uma 
interação com os bares aqui... a gente faz festas juntos... então eu acho que essa 
economia criativa, ela vem trazendo uma dinâmica muito nova e muito própria para a 
rua, com uma personalidade muito particular para esse espaço. E com uma cara 
nova para São João del-Rei. 
 
Eu acho que também com a chegada dos cursos de Arquitetura, Jornalismo, Teatro, 
eu acho que trouxe uma gente bonita, uma gente nova, uma gente interessante. 
Uma gente com uma perspectiva nova, que trouxe novos ares. E eu acho que essa 
possibilidade da economia solidária vem disso: dessa economia criativa [...] 
 
TA: e essa casa é de vocês? 
 
MF: não. Essa casa não é nossa. Mas nós já moramos aqui há 15 anos. 
 
TA: e você percebe um aumento no valor do aluguel... uma valorização imobiliária? 
 
MF: uma valorização imobiliária assustadora. Mas é uma especulação irreal. 
Totalmente! Mas o aluguel, acho que está dentro da média [...] 
 
TA: talvez essa valorização da rua... essa nova cara que ela está ganhando... talvez 
isso estimule uma valorização imobiliária...? 
 
MF: não. Não acredito porque ela não é uma rua hoje assim... houve essa dinâmica 
nova na rua, mas é uma coisa muito específica. Durante o dia ela está morta. Se 
você não é morador, não justifica você ter um espaço comercial aqui. Aqui funciona 
mais é para a noite. E precisa de espaços grandes. Então aqui, é um espaço muito 
pequeno para um bar ou para qualquer coisa no gênero. Mas assim, em um aspecto 
de casa noturna... se for uma casa maior, eu até acredito que haja uma valorização 
maior. Claro que o imóvel valoriza, né?! Isso é óbvio, mas eu me refiro a aqui, por 
exemplo... para um bar seria muito pequeno [...] então nas casas maiores eu 
acredito que tenha um valor de aluguel mais alto sim. Agora, para residência eu 
acredito que não teria grande interesse não, porque acho que as pessoas estão 
procurando lugares mais tranquilos. Quem está fica, sabe?! [risos]. Mas quem 
chega, já chega com uma certa reserva para morar, porque você tem a coisa do 
barulho, que nem todo mundo quer conviver com música quarta, quinta, sexta e 
sábado até uma e meia da manhã, né?! Mas volto a falar que houve um acordo 
entre os moradores e os bares, em especial o “Barteliê”, o Hamilton respeita essa 
questão do horário. Então existe esse combinado. E isso é muito legal [...] 
 
E uma coisa que aconteceu muito interessante aqui na rua, que a gente tem registro 
e aqui em casa, em especial, foi muito legal, foi no ano de 2006, a rasoura de Nossa 
Senhora do Carmo, que era uma pequena procissão ao redor aqui da vizinhança, na 
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parte da manhã passou aqui na rua. E essa rasoura passou umas três vezes. Isso 
foi muito legal. Mobilizou de uma forma... como tinha o estigma de uma rua de 
prostituição, mesmo tendo acabado a coisa da “zona”, quando a procissão passou 
foi muito legal. Rompeu de vez... quebrou! Mas isso em uma ótica local, católica... 
mas que mobiliza, principalmente aqui no Centro Histórico acho que... sei lá... 95% 
da população ou mais. Porque aqui no Centro Histórico a população é basicamente 
católica ou pratica o culto católico e um outro culto... talvez tenha certa apreciação 
por outro culto. O centro é basicamente desse culto católico, e esse católico mais 
conservador, mais tradicional [...] 
 
Acho que tudo isso contribuiu para a “revitalização” da rua. 
 
Teve uma ONG aqui também na rua. Liga à coisa da música, que foi aqui no 
casarão amarelo... 
 
TA: a “OPL”? 
 
MF: isso! A “OPL” eu acho que ela teve uma proposta interessante, mas que não 
houve um entendimento... houve uma resistência dos moradores... acho q se tivesse 
acontecido um abraço maior da... Olha, é muito importante essa comunicação do 
morador com qualquer entidade. Acho que faltou isso na “OPL”: esse abraço maior. 
Porque a ideia era boa, mas a gente só consegue ver que a ideia era boa, um tempo 
depois [...] 
 
Aqui, quando não era “revitalizado”, as pessoas praticavam sexo aqui no beco, as 
senhoras eram assaltadas... então a rua tem que ter um movimento [...] 
 
Agora, a “revitalização” é uma coisa muito legal. Eu espero que seja feita alguma 
coisa bem bonita aqui... para agregar [...] 
 
___ 
TA: teve uma escola aqui na rua? 
 
MF: é... uma escola de desenho, pintura, e escultura. 
 
TA: esses estabelecimentos que funcionam durante o dia também são muito 
importantes, né, para a dinâmica da rua, para manter um movimento... 
 
MF: é, mas a rua não tem uma característica diurna [...] A vida diurna dela é normal, 
super tranquila. Não tem uma dinâmica de comércio [...] nada de uma coisa 
grandiosa... aquele entra e sai de uma loja comercial [...] 
 
A importância da rua para a cidade... e acho que os órgãos públicos e a própria 
comunidade deve ter sempre um carinho grande aqui com a Rua da Cachaça, 
porque a gente termina sendo um atrativo aqui para a cidade. 
 


