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Resumo 

O presente trabalho analisa o processo de criação e florescimento da Zona Cultural da Praça da 
Estação, entendida como um distrito cultural e criativo de Belo Horizonte (MG). O objetivo 
principal é identificar as relações entre os agentes e compreender os fatores que interagiram 
para a viabilização do espaço cultural mais expressivo da capital mineira. O estudo é 
teoricamente fundamentado nas ideias sobre como a classe artística inicia um processo de 
transformação da cidade criativa descrito por Elsa Vivant (2012), na perspectiva da 
combinação existente entre a infraestrutura hard e soft na criação de um “terceiro espaço”, 
segundo Landry (2008), no entendimento sobre o processo de organização e surgimento de 
Distritos Culturais “Naturais”, de Ster e Seifert (2007), e nas teorias de Michael Storper (2013) 
acerca dos elementos presentes nas “regiões vencedoras”. Em termos metodológicos, trata-se 
de uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa realizada por meio de pesquisas 
bibliográfica e documental, além de estudo de campo composto por entrevistas com atores 
sociais envolvidos diretamente na constituição da Zona Cultural. No processo de 
transformação, que inclui o investimento em infraestrutura hard, bem como a reforma da Praça 
da Estação e a criação do Museu de Artes e Ofícios, constata-se a relevância do protagonismo 
da sociedade civil e da academia que assumem o papel dos artistas off – descritos por 
(VIVANT, 2012) – e a presença dos elementos estabelecidos por Storper (2013): inovação, 
instituições e política. Por fim, este artigo se soma ao conjunto de pesquisas acerca da formação 
de territórios, distritos e espaços criativos, cuja aplicabilidade pode ser pensada em termos de 
contribuição para políticas públicas de desenvolvimento e/ou fortalecimento de territórios 
criativos. 

Palavras-chave: economia criativa; Praça da Estação; cidades criativas, distritos culturais. 

Resumen 

El presente trabajo analiza el proceso de creación y florecimiento de la Zona Cultural de la 
Praça da Estação, entendida como un distrito cultural y creativo de Belo Horizonte (MG). El 
objetivo principal es identificar las relaciones entre los agentes y comprender los factores que 
interactuaron para la viabilidad del espacio cultural más expresivo de la capital de Minas 
Gerais. El estudio se fundamenta teóricamente en ideas sobre cómo la clase artística inicia un 
proceso de transformación de la ciudad creativa descrito por Elsa Vivant (2012), desde la 
perspectiva de la combinación existente entre infraestructura dura y blanda en la creación de 
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un “tercer espacio”. , según Landry (2008), en la comprensión del proceso de organización y 
surgimiento de los Distritos Culturales “Naturales”, de Ster y Seifert (2007), y en las teorías de 
Michael Storper (2013) sobre los elementos presentes en las “ regiones ganadoras”. En 
términos metodológicos, se trata de una investigación exploratoria con enfoque cualitativo 
realizada a través de una investigación bibliográfica y documental, además de un estudio de 
campo compuesto por entrevistas a actores sociales directamente involucrados en la 
constitución de la Zona Cultural. En el proceso de transformación, que incluye inversiones en 
infraestructura dura, así como la renovación de la Praça da Estação y la creación del Museo de 
Artes y Oficios, la relevancia del papel de la sociedad civil y la academia que asumen el papel 
de artistas off – descrito por (VIVANT, 2012) – y la presencia de los elementos establecidos 
por Storper (2013): innovación, instituciones y política. Finalmente, este artículo se suma al 
conjunto de investigaciones sobre la formación de territorios, distritos y espacios creativos, 
cuya aplicabilidad puede pensarse en términos de contribución a las políticas públicas para el 
desarrollo y/o fortalecimiento de los territorios creativos.. 

Palabras clave: economía creativa; Praça da Estação; ciudades creativas, distritos culturales. 

Abstract 

This paper analyzes the process of creation and flourishing of the Praça da Estação Cultural 
Zone, understood as a cultural and creative district in Belo Horizonte (MG). The main objective 
is to identify the relationships between the agents and understand the factors that interacted to 
make the most expressive cultural space in the capital of Minas viable. The study is 
theoretically based on ideas about how the artistic class initiates a process of transformation of 
the creative city described by Elsa Vivant (2012), from the perspective of the existing 
combination between hard and soft infrastructure in the creation of a “third space”, according 
to Landry (2008), on the understanding of the process of organization and emergence of 
“Natural” Cultural Districts, by Ster and Seifert (2007), and on the theories of Michael Storper 
(2013) about the elements present in the “winning regions”. In methodological terms, it is an 
exploratory research with a qualitative approach carried out through bibliographical and 
documentary research, in addition to a field study consisting of interviews with social actors 
directly involved in the constitution of the Cultural Zone. In the transformation process, which 
includes investment in hard infrastructure, as well as the renovation of Praça da Estação and 
the creation of the Museu de Artes e Ofícios, the importance of the role of civil society and 
academia that assume the role of artists off - described by (VIVANT, 2012) and the presence 
of the elements established by Storper (2013): innovation, institutions and policy. Finally, this 
article summarizes the set of researches about the formation of territories, districts and creative 
spaces, whose applicability can be thought of in terms of contribution to public policies for the 
development and/or strengthening of creative territories.. 

Keywords: creative economy; Praça da Estação; creative cities, cultural districts. 

 

1. Introdução 

A Praça da Estação está localizada no centro da cidade de Belo Horizonte, capital do estado de 

Minas Gerais, na região sudeste do Brasil. Embora esteja em um dos estados mais antigos do 
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país, com cidades como Ouro Preto e São João del-Rei, com mais de três séculos de existência, 

a capital possui apenas pouco mais de 120 anos; pelo menos sob a alcunha de Belo Horizonte, 

pois até 1897, ano de sua fundação, ainda era denominada Arraial de Curral del-Rei. 

Atualmente, Belo Horizonte vem se destacando no setor de serviços e ganhando cada vez mais 

notoriedade pelo desenvolvimento em áreas relacionadas à Economia Criativa. Por um lado, 

tem-se o crescimento e a projeção oriundos da área tecnológica, relacionado sobretudo às 

empresas que compõe o San Pedro Valley, ecossistema de startups que faz alusão ao Vale do 

Silício americano. Por outro, tem-se o crescimento do setor cultural e de atividades ligadas à 

cultura, expressos pela criação de novos centros culturais e museus, pela restauração do 

patrimônio histórico e por novas formas de manifestação cultural e apropriação do espaço 

público, onde se destacam a Zona Cultural da Praça da Estação e o carnaval belorizontino. 

A região da Praça da Estação é um dos espaços mais importantes da capital mineira e sempre 

esteve presente como protagonista na história de Belo Horizonte. Entretanto, no período 

compreendido entre os anos de 1950 e 1990, a região entrou em processo decadência e foi 

paulatinamente se tornando uma região degradada. No início dos anos 2000 a praça foi 

reformada, em 2005 a região “ganhou” o Museu de Artes e Ofícios, em 2007 começou a ser 

ocupada diversos integrantes da sociedade civil e ao final de 2013 já tinha se tornado um espaço 

cultural e criativo com diversas manifestações culturais orgânicas recorrentes. Ao final de toda 

essa transformação a região da Praça da Estação foi denominada pelo poder público de Zona 

Cultural da Praça da Estação.  

Neste sentido, estabeleceu-se como objeto da pesquisa as transformações ocorridas na Praça 

da Estação e seu entorno que levaram à constituição da Zona Cultural da Praça da Estação em 

Belo Horizonte (MG). E traçou-se como objetivo analisar o processo de transformação da área 

da Praça da Estação, identificando os fatores e os agentes que concorreram para a criação e o 

florescimento da Zona Cultural da Praça da Estação. 

Cabe ressaltar que essa pesquisa não possuiu interesse em se aprofundar sobre um determinado 

aspecto da constituição da Zona Cultural da Praça da Estação ou até mesmo em concatenar o 

processo (ou parte dele) de transformação da área ao longo dos anos. Seu propósito reside em 

aproveitar os diversos estudos acerca da praça e da zona e ampliar o debate sobre as estratégias 

e os processos de revitalização por meio da ampliação de novos dados primários e 
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principalmente pela análise de todo este conteúdo sob a ótica da economia criativa. Neste 

contexto, pretendeu-se, então, lançar um olhar mais compreensivo sob o fenômeno que se 

caracterizou nas diversas transformações que resultaram na constituição da Zona Cultural da 

Praça da Estação.  

2. Pressupostos 

A partir do objetivo traçado foram formulados dois pressupostos ou proposições iniciais 

norteadores da pesquisa. O primeiro pressuposto é o de que o protagonismo dos artistas ao se 

apropriarem dos espaços (públicos e privados) da região de forma social e política – além da 

reforma, das restaurações e da criação do MAO – foram necessários para a criação e o 

florescimento da Zona Cultural da Praça da Estação. O segundo pressupõe que outros fatores 

de ordem social, cultural, política ou econômica – além da reforma, da restauração, da criação 

do MAO e do protagonismo dos artistas – foram essenciais para a criação e o florescimento da 

Zona Cultural da Praça da Estação.  

3. Marco Teórico 

De acordo com Howkins (2001) a Economia Criativa envolve criação, produção e distribuição 

de produtos e serviços que possuem atributos intangíveis em sua base de sustentação. São 

resultantes de processos que conjugam criatividade e capital intelectual, capazes de gerar 

riquezas, impacto social e diversidade. Florida (2002) corrobora tal ideia e vai além afirmando 

que a economia atual é essencialmente uma economia criativa. O autor reforça ainda que a 

inovação, a informação e o conhecimento são a base da economia das nações mais 

desenvolvidas e que “a expansão conjunta de inovação tecnológica e trabalho de conteúdo 

criativo é cada vez mais a força motriz do crescimento econômico” (FLORIDA, 2002, p.44).  

Além de Florida (2002) diversos autores e autoras também reconhecem Economia Criativa 

como uma das principais estratégias para o desenvolvimento sustentável de países, cidades e 

regiões, adotadas sobretudo pelas nações mais desenvolvidas (HOWKINS, 2001, FLORIDA, 

2002, NAÇÕES UNIDAS, 2010, THROSBY, 2010). 

O período pós segunda guerra mundial, pautado no avanço da dinâmica fordista de produção, 

provocou o florescimento de grandes cidades industriais, sobretudo nos Estados Unidos e na 

Europa Ocidental. A partir de meados de 1970, muitas destas cidades entram em declínio 
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econômico em razão das adversidades geradas pelas mudanças na ordem econômica vigente – 

novas tecnologias de produção, novas leis trabalhistas, aumento da concorrência estrangeira e 

estagflação – apontando a decadência do próprio fordismo (SCOTT, 2008). 

Com a crise dessas metrópoles, instaura-se entre os pesquisadores da área a dúvida sobre a 

sustentabilidade e perecibilidade das cidades (SCOT, 2008; STORPER, 2013; VIVANT, 

2012). Mas o que se percebeu, nos anos 1980 e 1990, foi um aumento ainda maior e mais 

acelerado das regiões urbanas e a concentração de atividades econômicas baseadas no 

conhecimento, além do surgimento de novos ecossistemas industriais nas regiões mais 

periféricas e em territórios de países em desenvolvimento (SCOTT, 2008). Foi neste contexto 

de transformação das cidades mais pujantes do mundo, e a partir da forma como estas regiões 

urbanas responderam aos desafios impostos pelas adversidades, que surgiram as abordagens e 

o conceito de Cidades Criativas (LANDRY, 2008).   

Além da tentativa de definir um sistema de indicadores para as cidades britânicas, como 

apresentado por Reis (2012), Landry (2008) aborda algumas ferramentas para a construção de 

cidades pujantes tendo a cultura e o patrimônio como aspectos centrais do desenvolvimento. 

Segundo o autor, a construção de cidades criativas passa pela interação de seus ativos que 

podem ser tanto hard, material e tangível, quanto soft, imaterial e intangível (LANDRY, 2008). 

Vivant (2012), apresenta uma definição de cidade criativa sob uma ótica de criação mais 

orgânica e natural e critica a estratégia de construção da cidade criativa a partir de atributos 

“artificiais” que os governantes utilizam, em grande parte incentivados pela caixa de 

ferramentas proposta por Landry e Bianchini, em 1995.  

É com essa ideia de movimento ou mobilidade, que tem a cultura como atrativo, apresentadas 

por Landry (2008), que Florida (2001) constrói parte de sua teoria de que as “empresas seguem 

as pessoas”, afirmando que a transformação das cidades, a partir da cultura, possibilita sua 

valorização e consequentemente a atração de profissionais de “alto valor agregado”, criando 

assim uma aglomeração capaz de gerar interesse em empresas de se estabelecerem no território. 

Ao final desta equação tem-se, segundo Flórida (2001), o tão desejado desenvolvimento 

regional, almejado pela classe política e empresarial. Desta forma “a cultura é utilizada no 

quadro de políticas urbanas como ferramenta de valorização do espaço” (VIVANT, 2012, 

p.19). 
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3.1. Cultura e Desenvolvimento 

Para compreender melhor o processo de transformação gerado pela cultura, Benhamou (2007) 

aborda suas propriedades a partir de alguns fundamentos econômicos. A cultura, segundo a 

autora, além de gerar impacto como outras atividades econômicas, ainda contribui para o 

desenvolvimento por meio do conceito de externalidades culturais, que representam todos os 

efeitos positivos, oriundos de bens e serviços, sem que o produtor cultural seja necessariamente 

remunerado por eles. Estes efeitos podem ser privados, na medida que propiciam a apropriação 

de benefícios por parte de integrantes da iniciativa privada (turismo e valorização de imóveis, 

por exemplo), ou públicos na medida em que a sociedade se beneficia (aumento de segurança, 

bem-estar social e coesão social, por exemplo).  

Snowball (2008) apresenta duas linhas de pensamentos que argumentam que a cultura possui 

características de bem público e, portanto, graças ao impacto econômico e as transformações 

sociais, gerados por meio de suas externalidades, deve possuir algum tipo de sustentação por 

políticas públicas. A primeira corrente de pensamento é fundamentada em conceitos da 

economia neoclássica, originadas a partir de resultados não mercantis de argumentos pautados 

na demanda e argumentos pautados na estrutura de custos – e a segunda, oriunda da ideia de 

“capital cultural”, introduzida por Throsby (2001).   

Os argumentos pautados na demanda representam aspectos como a não rivalidade, a não 

exclusão e o caráter de bem meritório e bem de não uso, por exemplo. A não rivalidade é 

expressa pela ideia de que várias pessoas podem acessar um mesmo bem cultural sem que seu 

consumo impeça a utilização do mesmo bem por outro indivíduo, na mesma quantidade; salvo 

em caso de excesso de público. A não exclusão é representada pela possibilidade de redução 

ou exclusão do valor cobrado pela utilização de um bem cultural, já que este bem pode ter sido 

custeado por outros indivíduos a partir da não rivalidade, que possibilita que o custo marginal 

seja zero (BENHAMOU, 2007; SNOWBALL, 2008). Os bens meritórios são definidos como 

"bens que algumas pessoas acreditam que deveriam estar disponíveis e cujo consumo e 

alocação são considerados por elas como importantes demais para serem deixados para o 

mercado privado"3 (CWI, 1980, p.39 apud SNOWBALL, 2008, p. 12-13, tradução nossa). E 

 
3 No original: goods which some persons believe ought to be available and whose consumption and allocation 
are felt by them to be too important to be left to the private market. 
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os “bens de não uso” são expressos pelas externalidades positivas geradas indiretamente a 

quem não consome o produto cultural, ou seja, mesmo que o consumidor não acesse o bem ele 

usufrui dos resultados indiretos gerados para a sociedade por meio de outros indivíduos que de 

fato o acessaram.  

Por fim, a ideia de capital cultural que, segundo Throsby (2001), pauta a capacidade da cultura 

de fornecer como externalidade um tipo de ativo, de bem coletivo, que pode ser conservado e 

gerar valor para gerações futuras.  

Em contrapartida, além das externalidades positivas há a possibilidade de geração 

externalidades negativas e a cultura pode ser também um “instrumento de brutalidade e 

opressão” na medida em que um grupo pode utilizar-se dela para subjugar e sobrepor-se a 

outros. Casos como “limpeza étnica” e guerras religiosas são alguns exemplos extremos de 

opressão, presentes na história (THROSBY, 2001).  

Talvez a maior unanimidade em relação às externalidades negativas no contexto das cidades 

criativas seja o processo de gentrificação resultante da estratégia de requalificação e 

valorização dos espaços urbanos (LANDRY, 2008; VIVANT, 2012; REIS, 2012) e a expansão 

da desigualdade econômica (STERN; SEIFERT, 2007b). 

Segundo Vivant (2012), há um processo claro de transformação das cidades, que ela apresenta 

como paradoxo da cidade criativa, gerado pela conjugação de dois fenômenos distintos e 

interligados. Por um lado, os artistas alternativos – denominados pela autora como artistas 

“off” –, com suas dificuldades financeiras e orientados pela necessidade de mobilidade e 

otimização de recursos, se estabelecem em áreas mais centrais e, por suas características 

particulares de artistas e seu estilo de vida alternativo, acabam por transformar o espaço. Este 

que, antes da chegada dos artistas, era degradado passa então a transbordar em criatividade, 

boemia, arte, vida e adquire uma atmosfera “descolada”. Toda essa transmutação gera por 

consequência uma valorização do bairro, que agora cheio de vida, boêmia, segurança e 

simbologia passa a atrais públicos de maior poder aquisitivo gerando gentrificação (VIVANT, 

2013).  

Por outro lado, os gestores públicos, orientados pelos preceitos oriundos da abordagem 

conceitual da cidade criativa – de valorização do espaço por meio do investimento em cultura 

para atração da “classe criativa” – e inspirado nas requalificações de bairros degradados, 
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investem na criação de ambientes “descolados”, de tolerância, convivência, arte e boemia. 

Estes ambientes, embora parecidos com os ambientes criados pelos artistas “off”, não 

conseguem reproduzir sua atmosfera criativa e são profundamente diferentes. De toda forma, 

a valorização avança para o processo de atração da classe criativa, conceituada por Florida 

(2002), e gera, consequentemente, a gentrificação, que atinge seu auge com a expulsão dos 

artistas. Ao final, com a saída dos artistas, o espaço acaba por perder seu caráter sedutor e 

criativo promovidos pelo discurso central da cidade criativa (VIVANT, 2012).  

Parte desta decadência de espaços criativos é expressa também por Jacobs (2011) que ressalta 

o poder de autodestruição de cidades, distritos e bairros gerado por seu crescimento e seu 

“sucesso”, na medida que expurgam a diversidade, caraterística importante para o 

desenvolvimento da cidade criativa abordada, sobretudo, por Florida (2002) e Vivant (2012). 

Além das duas abordagens antagônicas expressas acima, Throsby (2010) e Cohendet et al 

(2010) apresentam uma terceira via que pretende reconhecer as contribuições e as falhas de 

cada uma delas e investir no desafio de conjugá-las estrategicamente.  

3.2. Aglomerações Produtivas e Desenvolvimento Local 

Alfred Marshall (2012), nos primórdios do século XX, já apontava para a capacidade da cultura 

– enquanto jeito de ser e de viver de um povo (THROSBY, 2001) – atrelada a um território, 

em gerar vantagens econômicas para a indústria. Seu conceito de distritos industriais, 

difundidos no ambiente acadêmico sob a alcunha de “distritos industriais marshallianos” 

(STORPER, 2013; EVANS 2009), expressa a ideia de que o conhecimento e as habilidades 

dos cidadãos e trabalhadores de determinada região estão tão presentes e tão enraizados entre 

eles, que passam a constituir o “saber fazer” do território e são capazes de gerar vantagens 

comparativas e competitivas econômicas (MARSHALL, 2012). 

A discussão sobre o processo de aglomeração empresarial foi ampliada por Porter (1998, p. 78, 

tradução nossa), que elaborou o conceito de clusters para denominar as “concentrações 

geográficas de empresas e instituições – de um determinado campo de atuação – 

interconectadas”. Os benefícios inerentes à organização em clusters variam de acordo com a 

natureza do negócio e seu setor/segmento de atuação. 
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Cohendet et al. (2010) afirma que o modo pelo qual a Economia Criativa se reúne em clusters 

se diferencia profundamente da maneira pela qual as outras indústrias se aglomeram e ressalta 

a tendência que as empresas desta economia têm em se “clusterizar” em cidades de médio e 

grande porte, formando um ecossistema. De acordo com os autores há nesta forma de 

aglomeração elementos simbólicos e informais inseridos num contexto local que fornecem 

características particulares e que são absolutamente relevantes e centrais para o sucesso do 

ecossistema criativo.  

Neste sentido, Cohendet et al. (2010) afirma que o processo de desenvolvimento local da 

economia criativa é organizado a partir de três camadas sobrepostas denominadas de 

underground, midlleground e upperground. Neste caso, Cohendet et al. (2010) define que: 

O upperground é o nível de instituições formais, como empresas ou instituições 
criativas ou culturais, cujo papel específico é trazer ideias criativas para o mercado 
(Caves, 2000; Howkins, 2001; Hartley, 2005). Ao contrário, o underground é 
constituído por indivíduos criativos, como artistas ou outros trabalhadores do 
conhecimento, que são indivíduos não imediatamente vinculados ao mundo 
comercial e industrial: a cultura underground está fora da lógica corporativa de 
padronização (ver, por exemplo, Aoyama e Izushi, 2003; Arvidsson, 2007; Aage e 
Belussi, 2008). Entre o upperground e o underground, sugerimos que um papel 
fundamental seja desempenhado na cidade criativa pelo middleground, que é o nível 
onde o trabalho das comunidades é decisivo na concepção das gramáticas de uso e 
outras plataformas comuns de conhecimento necessárias para a transmissão de 
conhecimento e aprendizagem que precede a inovação nesses ambientes inovadores 
delimitados geograficamente4 (COHENDET et al., 2010, p. 92, tradução nossa). 

Stern e Seifert5 (2007ª, p. 7, tradução nossa) definem os distritos culturais como “uma área 

geográfica onde uma variedade de ativos culturais está agrupada” e num determinado momento 

ampliam a conceituação e utilizam o termo Distritos Culturais “Naturais” para abordar os 

distritos que surgem de maneira espontânea e não planejada. 

Stern e Seifert (2007a) também advogam que a importância dos Distritos Criativos Naturais 

reside em dois atributos, o aumento da produção cultural e o impacto imediato gerado junto à 

 
4 No original: The upperground is the level of formal institutions such as creative or cultural firms or 
institutions, whose specific role is to bring creative ideas to the market (Caves, 2000; Howkins, 2001; Hartley, 
2005). On the opposite, the underground is constituted by creative individuals such as artists or other knowledge 
workers, who are individuals not immediately linked to the commercial and industrial world: 
undergroundculture lies outside the corporate logic of standardization (see, for example, Aoyama and Izushi, 
2003; Arvidsson, 2007; Aage and Belussi, 2008). In between the upperground and the underground, we suggest 
that a key role is played in the creative city by the middleground, which is the level where the work of 
communities is decisive in designing the grammars of use and other common platforms of knowledge necessary 
for the knowledge transmission and learning that precedes innovation in those geographically bounded 
innovative environments. 
5 No original: a geographical area in which a variety of cultural assets are clustered. 
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comunidade, pois a arte revitaliza a cidade por seu papel social e não pelo resultado financeiro, 

mesmo considerando que elas também são atividades comercial e estão inseridas na economia 

local.  

Segundo Stern e Seifert (2007a), bairros urbanos comumente geram aglomeração com três 

grupos de ativos culturais por meio dos quais se estabelecem relações sociais entre artistas 

(produtores), participantes (consumidores) e outros atores comunitários do bairro e da região. 

Há neste caso, uma relação constante em que as posições e papeis dos integrantes variam de 

acordo com o contexto passando por movimentos que transitam entre atividades comerciais, 

atividades informais e atividades sem fins lucrativos.  

Stern e Seifert (2007a) apresentam três sugestões de estratégias para o cultivo de Distritos 

Culturais “Naturais”. A primeira sugestão parte do princípio de que Distritos Culturais, assim 

como investimentos sociais, geram muitas externalidades positivas e não devem ser avaliadas 

pela perspectiva de maximização de lucro. Sendo assim, viabilizar empréstimos menores para 

pré-desenvolvimento e financiamento-ponte para assistência técnica de empresas individuais. 

A segunda sugestão conta com o foco do poder público em realizar suas atribuições com 

excelência no distrito, seja promovendo segurança, limpeza e espaços de uso público de forma 

consistente e honesta ou desenvolvendo regulamentações específicas, promovendo segurança 

e suporte para atividades e festivais locais. Por fim, desenvolver políticas que possibilitem 

facilitar o ingresso profissional de jovens interessados no setor criativo, seja por meio de cursos 

ou programas de qualificação relacionados ao ambiente de negócios ou de ocupações técnicas 

e artesanais. 

Em se tratando do desenvolvimento regional e de áreas metropolitanas, há uma vasta discussão 

na qual diversos pesquisadores buscam entender a dinâmica de interação entre as razões da 

mobilidade urbana e do desenvolvimento econômico. Embora se perceba um processo de 

retroalimentação mútua, no qual um aumento populacional contribui para um melhor 

desempenho econômico e vice-versa, percebe-se também a dificuldade existente entre os 

pesquisadores em definir exatamente qual é o elemento iniciador (EVANS, 2009; SCOTT, 

2008; STORPER, 2013; VIVANT, 2012). Nesse caso, seriam os empregos que atraem as 

pessoas ou as pessoas que atraem os empregos? Esta é uma questão que o Storper (2013) chama 

de “ovo ou a galinha do desenvolvimento regional”. 
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Florida (2001) e Landry (2008) partem do princípio de que as pessoas seguem os empregos na 

medida em que se investe na criação da cidade criativa para atração de profissionais criativos 

ou simplesmente executivos e população de média e alta renda. Em contraposição estas ideias, 

Storper (2013) argumenta o contrário e advoga que as pessoas seguem os empregos. 

Segundo o autor, o ponto de partida para início do processo de desenvolvimento das regiões 

das cidades é a economia. Alguma mudança importante acontece, sob o ponto de vista 

econômico, que afeta a estratégia das empresas em relação ao local de estabelecimento. Esta 

mudança é capaz de dar início ao processo de crescimento de uma determinada região, por 

meio da atração de organizações que por sua vez atrairão as pessoas (STORPER, 2013). 

Com o objetivo de propor uma estrutura de interpretação acerca do processo de 

desenvolvimento de cidades e regiões e sua sustentação enquanto região vencedora, Storper 

(2013) estabelece quatro pontos-chave de sucesso: Economia, Inovação, Instituições e 

Políticas. De toda forma, segundo o autor, o desenvolvimento de cidades e regiões compõe um 

tema muito complexo para que haja um único modelo ou uma única estrutura capaz de traduzi-

lo.  

Segundo Storper (2013), estes elementos devem ser estruturados em camadas onde a economia, 

iniciadora do processo de transformação, ocupa a base de sustentação e serve de plataforma 

que possibilita a estruturação dos posteriores. A inovação é sustentada pela economia e provê 

o bom desempenho das Instituições e das Políticas. As Instituições são sustentadas pela 

Economia e pela Inovação e a Política é sustentada por todas as anteriores. 

A partir da iniciação gerada pela economia e da consequente atração de empresas, a cidade 

precisa desenvolver algum tipo de diferencial que sustente seu processo de crescimento e 

desenvolvimento. Segundo Storper (2013), a inovação, está relacionada à capacidade das 

cidades se diferenciarem umas das outras por meio da criação de vantagens competitivas. Não 

se trata apenas de inovação tecnológica, uma região vencedora tem a inovação como uma força 

estratégica e precisa ser constante. 

O conceito de instituições apresentado por Storper (2013) é abrangente e ultrapassa o 

significado restrito do termo, pois diz respeito à estrutura de rede de relacionamento e como 

ela se adapta para a solução ágil das necessidades do território. É sobre a capacidade das 

estruturas sociais de se adaptarem rapidamente e desenvolverem as potencialidades e 
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possibilidades econômicas do território. Não se trata de instituições formais, nem são 

governadas formalmente, são redes sociais orgânicas integradas no tecido e na economia 

regional. 

A instituições apresentadas por Storper (2013) também retroalimentam a inovação, já que esta 

depende das interações sociais e de uma certa maneira, quanto mais interação social, mais 

inovativa tende a ser a cidade ou a região urbana (PORTER, 1998; COHENDET et al 2010; 

STORPER, 2013).  

Por fim, Storper (2013) apresenta a política como atributo final de seu arquétipo, abordando a 

necessidade de conhecimento profundo do processo de urbanização da própria região, e da 

forma com ela se desenvolve por meio de características locais. É a partir do entendimento das 

relações das instituições e das inovações resultantes, que os governantes devem então organizar 

ou reorganizar suas políticas de atuação e seu sistema de regulamentações, para evitar entraves 

e potencializar o desenvolvimento. 

4. Metodologia de Pesquisa 

Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa 

realizada por meio de pesquisas bibliográfica e documental, além de estudo de campo composto 

por entrevistas com atores sociais envolvidos diretamente na constituição da Zona Cultural.  

Como ponto de partida foi realizado um levantamento bibliográfico em livros, revistas 

especializadas, periódicos acadêmicos, artigos, teses e dissertações acerca de Economia 

Criativa, cidades criativas, formação de espaços criativos e áreas afins. Em seguida, iniciou-se 

o levantamento de informações sobre toda a história e o processo de transformação da Praça a 

partir de documentos, periódicos acadêmicos, artigos, teses e dissertações, além de de dados 

secundários gerados por órgãos governamentais, instituições de classes, grupos e coletivos 

culturais e organizações especializadas em pesquisa. Foi realizado também um levantamento 

de mídia, destacando-se as principais produções sobre os movimentos culturais, criativos e 

sociais que surgiram a partir do processo de transformação e ocupação da área da Praça da 

Estação. 

Para o estudo de campo foram realizadas entrevistas em profundidade, semiabertas, com atores 

sociais envolvidos direta ou indiretamente com a criação e o florescimento da Zona Cultural 
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da Praça da Estação. O conjunto de entrevistados foi composto por 12 entrevistados, a saber 

um integrante do Coletivo Família de Rua (primeiro grupo a ocupar o local e responsável 

sobretudo pelo Duelo de MCs);  um integrante do Teatro Espanca (que teve uma 

articulação importante, mantinha sua sede na rua Aarão Reis e oferecia o espaço para que outros 

movimentos realizassem diversos eventos e ações); um integrante do Nelson Bordello 

(primeiro estabelecimento cultural localizado ao final da Rua Aarão Reis, nas proximidades do 

Viaduto Santa Tereza); um integrante do Baixo Centro Cultural (estabelecimento cultural que 

assume o espaço do Nelson Bordello após seu fechamento); uma integrante da Benfeitoria 

(estabelecimento cultural precursor da Rua Sapucaí); um dos músicos integrantes dos primeiros 

Bloquinhos de Carnaval (movimento que surgiu concomitantemente à praia da estação e 

embasou a renovação do carnaval belorizontino); uma integrante da FMC (Fundação Municipal 

de Cultura); uma integrante da Belotur (Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte 

S/A); uma integrante do Grupo de Pesquisa CNPq Indisciplinar; uma integrante do Museu de 

Artes e Ofícios; uma frequentadora dos equipamentos culturais tradicionais (uma entrevistada 

não ligada à nenhuma instituição ou movimento, mas frequentadora assídua dos equipamentos 

culturais institucionais e dos eventos de grande porte realizados na Praça da Estação); uma 

frequentadora das manifestações culturais de resistência  (uma entrevistada frequentadora 

assídua das Manifestações Culturais de Resistência, sobretudo da Praia da Estação);  

Todos os entrevistados – com exceção das duas entrevistadas frequentadoras – possuem o papel 

de fundador, de gestor ou têm algum cargo ou função que confirme sua capacidade de abordar 

com propriedade a participação de suas instituições, empresas ou coletivos no processo de 

constituição da Zona Cultural da Praça da Estação. Conseguem também abordar o processo 

para além de suas organizações e isto se dá muitas vezes pela natureza transitória dos cargos e 

atividades dos profissionais da cultura.  

Todos os entrevistados – ainda com exceção das frequentadoras – atuam ou atuaram em mais 

de uma das instituições, empreendimentos, movimentos e coletivos ligados à cultura e à Zona 

Cultural da Praça da Estação. Neste caso, os constantes intercâmbios (profissionais ou não) 

entre os equipamentos, instituições, movimentos, coletivos e manifestações presentes também 

contribuem para uma percepção mais abrangente e holística acerca de todo o processo.  

O roteiro foi estruturado em três eixos temáticos embasados pelo referencial teórico e focados 

no processo de transformação da praça e seu entorno: (a) Processo de infraestrutura tangível 
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ou hard (THROSBY, 2010; LANDRY, 2008) – criação do MAO, reformas e obras diversas; 

(b) Infraestrutura intangível – simbologia do território e contribuição dos artistas off (VIVANT, 

2012), instituições (STORPER, 2013) e rede social de ativos culturais (STERN; SEIFERT, 

2007a); (c) Elementos econômicos, políticos e de inovação (STORPER, 2013).  

A análise interpretativa foi escolhida como método de análise das informações coletadas nas 

entrevistas. Trata-se de um tipo de análise categorial na qual o conteúdo das entrevistas é 

organizado em grupos de temas comuns, agrupados em categorias que abarquem determinado 

conjunto de respostas dos entrevistados (DUARTE; BARROS, 2006). 

5. Análises 

A história da Praça da Estação – a princípio – foi organizada de acordo com as etapas propostas 

por Rivero (2015) que engloba “três grandes momentos, ou três movimentos: auge, decadência 

e revitalização do espaço” (RIVERO, 2015, p. 17). A primeira fase é composta pelo período 

áureo da região e marca desde o início da praça da estação, enquanto espaço central e “porto 

seco”, até o final dos anos 1950. A segunda fase, engloba todo o processo de desocupação e 

degradação gradativa do centro, sua transformação em um território de passagem e os primeiros 

movimentos de agentes políticos, de entidades de classe e de empreendedores da construção 

civil no sentido de requalificar a praça. Sua duração é compreendida entre meados dos anos 

1950 e o final dos anos 1980. A terceira fase inicia-se no final dos anos 1980 e representa o 

período compreendido entre a reforma da praça e restauração de seu entorno e o tempo presente 

(GIFFONI, 2010). 

Berquó (2015) corrobora tais etapas, mas propõe um quarto estágio denominado pela autora 

como Momento de Resistência caracterizado sobretudo pelas “manifestações culturais de 

resistência”6 que são movimentos que acontecem “nas frestas da lei” e os estabelecimentos e 

espaços que de alguma maneira contribuem com a sua potencialização. Uma forma inovadora 

e potente de enfrentamento, que utiliza a “festa” como forma de manifestação, é aperfeiçoada 

ainda mais após a sua origem na Praia da Estação. Essa forma de enfrentamento faz parte de 

um marco importante e seria utilizada em diversas manifestações futuras, das quais podem ser 

 
6 Denominação dada por Berquó (2013) aos diversos movimentos culturais do entorno da praça da estação que 
abordavam de maneira social e política o processo de ocupação da cidade e resistência às imposições 
controversas do poder público. 
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citadas a ocupação da Câmara Municipal, em junho de 2013, e o movimento “A Ocupação” 

(BERQUÓ, 2015). 

Após os levantamentos bibliográficos, documentais e das entrevistas realizadas entendeu-se – 

a partir da ótica da Economia Criativa – que o processo de criação da Zona Cultural da Praça 

da Estação se organizou então a partir de uma estrutura composta por seis etapas interligadas e 

sequenciais que, em alguns momentos, se sobrepõem dada a natureza das transformações na 

cidade.  

Estas etapas foram intituladas: Local propício ao desenvolvimento; As articulações de 

instituições públicas, privadas, de classe e suas ações de restauração e reforma; A utilização da 

Praça, a geração de conflitos e as manifestações culturais de resistência; A escalada da cultura 

e a relação entre as diversas instituições; O enfrentamento do Corredor e o surgimento da Zona 

Cultural; e A Zona Cultural da Praça da Estação atualmente. Elas serão descritas nas próximas 

subseções.  

A primeira etapa compreendeu quatro aspectos relativos à localização que emergiram durante 

as entrevistas e a partir dos levantamentos e análises documentais. O simbolismo da praça, que 

é representado por sua relevância histórica, patrimonial e cultural. Naturalmente, confirmando 

toda a relevância da cultura e do patrimônio simbólico e imaterial na centralidade do 

desenvolvimento da cidade criativa, conforme exposto por Landry (2008) e Vivant (2012). 

 A localização da praça no contexto da capital, exaltada por todos os entrevistados como 

atributo essencialmente importante no processo, sobretudo no que tange à aderência das 

Manifestações Culturais de Resistência7, pois trata-se de um local central, bastante irrigado sob 

o ponto de vista da mobilidade, com diversas linhas de ônibus (inclusive para a região 

metropolitana) e com acesso direto à única linha de metrô da capital. A degradação da praça 

conforme expresso com Rivero (2015) e Giffoni (2010) no período tratado pelas autoras como 

“fase de decadência”. Condição necessária, segundo Landry (2008), para o desenvolvimento a 

partir da conjugação entre o hard e o soft para a criação de espaços e territórios criativos.  

E a presença de ambiente cultural no final dos anos 1990 na área onde hoje se estabelece a 

Zona Cultural, por meio dos equipamentos e estabelecimentos culturais que ali se estabeleciam 

 
7 Estes movimentos serão definidos com maiores detalhes nos parágrafos subsequentes. 



 

16 

ou pelos diversos eventos culturais que aconteciam na Praça Rui Barbosa8 conforme aborda 

Giffoni (2010) e sete dos doze entrevistados. 

A segunda etapa englobou as transformações em infraestrutura hard realizadas por meio de 

diversas articulações orquestradas entre o poder público e a iniciativa privada, num contexto 

que envolveu instituições como o IAB-MG e o IEPHA/MG, conforme expresso por Miranda 

(2007). Este processo se iniciou em 1981, com o “Primeiro Encontro pela Revitalização da 

Praça da Estação”, realizado pelo IAB-MG, seguiu pela restauração de prédios históricos, pelo 

tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça da Estação, pela realização de 

diversas obras – onde destacam-se a operação Consorciada (OUC-ACLO) e o programa Centro 

Vivo – e culminou com a reforma da Praça da Estação e a criação do Museu de Artes e Ofícios, 

fatos mencionados por Soares et al. (2017).  

A terceira etapa, por sua vez, marcou o processo de ocupação do espaço público, o conflito 

gerado entre a população e a prefeitura, o enfretamento da sociedade civil e a emergência das 

Manifestações Culturais de Resistência.  

Logo após a reforma da Praça da Estação a população começou a utilizar a esplanada com o 

objetivo de apreciar a beleza das fontes, caminhar e usufruir de seu espaço de convivência. A 

iluminação, o policiamento e a abertura do Museu de Artes e Ofícios geraram maior segurança 

e interesse do cidadão em frequentar a Rui Barbosa (ALBUQUERQUE, 2013; 

ARQUITETURAS..., 2016; GONZAGA, 2017).  

Paralelamente, a prefeitura, as grandes marcas, os produtores de shows e as igrejas também se 

interessaram em utilizar o espaço da Praça da Estação para realizar eventos de maior porte. 

Muitos destes eventos eram particulares e, consequentemente, ao utilizarem a esplanada 

geravam a não utilização por parte da população, visto que a maioria destes eventos eram 

“cercados” e limitavam a entrada mediante pagamento de ingressos (ALBUQUERQUE, 2013; 

GONZAGA, 2017, BERQUÓ, 2013).  

Essas duas formas opostas de utilização da Praça da Estação geraram conflito entre a população 

e a prefeitura, que era responsável por permitir a utilização do espaço ou reprimir os 

frequentadores e os movimentos culturais, que neste momento eram ainda embrionários 

 
8 Praça da Estação é como a Praça Rui Barbosa e seu entorno são chamados popularmente (MIRANDA, 2007) 
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(ALBUQUERQUE, 2013; GONZAGA, 2017, BERQUÓ, 2013). Estes conflitos se 

intensificaram e atingiram o auge com o decreto 13.798, que proibia a realização de eventos de 

qualquer natureza sem o aval da prefeitura de Belo Horizonte.  

É a partir deste momento que surge a Praia da Estação, movimento cultural e político de 

apropriação da praça da estação que posteriormente se desenvolve e se transforma no carnaval 

de rua de Belo Horizonte (BERQUÓ, 2013; RIVERO, 2015; GONZADA, 2017; BOSREDON; 

CARSALADE, 2020). 

A Praia da Estação era uma manifestação que ocorria aos sábados quando os 

foliões/manifestantes se vestiam de banhistas e levavam adereços de praia para ocupar a praça 

durante o período matutino. Ao mesmo tempo que se tratava de uma manifestação de 

resistência, a Praia da Estação utilizava a criatividade e a simbologia como princípio de luta 

política como apresenta o documentário Arquiteturas (2016, 1 min 7 s) 

Importantes iniciativas de cunho cultural, político e social que passavam a ter lugar na área da 

Praça da Estação após a reforma foram impedidas pelo decreto, ao mesmo tempo em que 

ganham força a partir da necessidade de enfrentamento. Entre elas destacam-se: Domingo Nove 

e Meia, Duelo de MCs, Praia da Estação, Rotatória da Praia da Estação, Nelson Bordello, 

Teatro Espanca!, BAixioBAhia Futebol Social, Sarau Vira-lata, Pop Nique, LavAção, Samba 

da Meia Noite, Cidade Eletrônika, Rolê Fotográfico, Invasão das Sombrinhas, Carnaval de 

Rua, Marcha das Vadias, Parada Gay e Ocupantes Nomades (BERQUÓ, 2015).  

Constatou-se então, por meio das entrevistas, que este momento de emissão do decreto foi o 

marco, o ponto de inflexão que mudou a direção. Neste caso, o formato de desenvolvimento 

que antes era fundamentado – de maneira consciente ou não – nos preceitos propostos por 

Landry (2008), passou a ser estabelecido nos moldes apresentados por Vivant (2012). Ou seja, 

a atuação planejada deixou de ser a tônica do processo de transformação do espaço e deu lugar 

à transformação espontânea, onde o cerne do desenvolvimento é assumido por indivíduos 

dotados de espírito criativo, agregador e contestador.  

Outro ponto percebido durante as entrevistas estava relacionado ao perfil dos participantes no 

processo de enfrentamento do poder público e na ampliação das Manifestações Culturais de 

Resistência. Diferentemente, do que é proposto por Vivant (2012) acerca da atuação dos 

“artistas off”, o que se percebeu foi que a constituição da Zona Cultural da Praça da Estação 
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contou com a contribuição de pessoas diversas que, de alguma maneira, estavam dispostas a 

transformar aquela realidade local e foram denominadas nesta pesquisa como “Participantes 

off”.  

Além disso, foi importante perceber a relevância da participação dos moradores da periferia no 

contexto de toda a transformação, principalmente em sua atuação direta nas duas principais 

Manifestações Culturais de Resistência (Praia da Estação e o Duelo de MCs).  

A partir desta pesquisa empírica, percebeu-se também que a Zona Cultural da Praça da Estação 

se organizou a partir de três espetros: as manifestações culturais de resistência, que em sua 

maioria foi se estabelecendo no encontro entre o Viaduto Santa Tereza e a rua Aarão Reis; os 

estabelecimentos culturais e gastronômicos da Rua Sapucaí; e os equipamentos tradicionais de 

cultura que estão distribuídos em toda a Zona. 

Neste contexto, a área do Viaduto Santa Tereza foi considerada um Distrito Cultural “Natural”, 

conceito estabelecido por Stern e Seifert (2007a), para caracterizar espaços, territórios, bairros 

e áreas que se desenvolveram enquanto distritos culturais de maneira espontânea e sem passar 

por processos de requalificação do espaço. Esta categorização foi justificada porque alguns 

elementos presentes nos Distritos Culturais “Naturais” foram elencados nesta área e nestas 

manifestações, onde se destacam: o maior equilíbrio entre consumo e produção de arte e 

cultura; a existência de revezamento dos papeis assumidos pelos indivíduos (artista/produtor e 

participante/consumidor); maior integração e coletividade entre as iniciativas e os indivíduos 

que vivenciam o espaço; maior nível de coesão social, senso de pertencimento e maior 

proeminência de redes sociais informais e, por fim, um ecossistema que engloba atividades 

culturais sem fins lucrativos, atividades culturais comerciais e atividades culturais informais. 

Não obstante, os Distritos Culturais “Naturais” estabelecidos por Stern e Seifert (2007a) são 

definidos principalmente por sua capacidade de gerar efeitos secundários densos, por meio de 

transformações profundas no território que afetam diretamente aspectos sociais, culturais e 

econômicos.  

A constituição da Zona Cultural também foi analisada a partir dos quatro pontos-chave para o 

desenvolvimento de cidades e regiões apresentados por Storper (2013): Economia, Inovação, 

Instituições e Política. A economia, fator inicial do desenvolvimento, não foi considerada 

devido à impossibilidade de estabelecimento de uma correlação precisa sobre sua influência na 
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transformação da Zona Cultural da Praça da Estação. Entretanto, os elementos relacionados à 

inovação, às instituições e à política emergiram com maior clareza durante toda a pesquisa.  

A inovação, que a partir de Storper (2013) representa a capacidade que uma determinada região 

possui em se reinventar e se adaptar rapidamente a ponto de manter seu crescimento constante, 

foi um fator presente em todo o processo de constituição da zona cultural da Praça da Estação. 

Neste caso, percebeu-se a forma de ocupação do espaço com cultura, muito bem representada 

pelo Duelo de MCs; o “método” de manifestação criado na Praia da Estação, que mantém a 

arte e o entretenimento como tática de enfrentamento; a articulação dos “Participantes off” em 

formato de “plataforma adaptável” das Manifestações Culturais de Resistência e a velocidade 

e amplitude das articulações para enfrentar a imposição do “Corredor Cultural da Praça da 

Estação” por parte do poder público (a ser apresentado na quinta etapa). 

O ponto-chave instituições foi analisado a partir das duas perspectivas apresentadas pelo 

Storper (2013), as instituições com “I” maiúsculo, que representam as mais formais como 

estados, regras e políticas formais e as instituições com “i” minúsculo, que representam as redes 

de relacionamentos sociais da comunidade integradas no tecido e na economia regional.  

Nesta sequência, a quarta etapa representou a escalada da cultura na região da Praça da Estação 

e a forma como a relação entre as diversas instituições se desenvolveu durante o processo de 

constituição da Zona Cultural. Nela, se percebeu mais claramente o poder transformador das 

instituições com “i” minúsculo, que, sustentada pela inovação constante, aprofunda e acelera o 

processo de transformação da região. Estas instituições com “i” minúsculo foram representadas 

mais claramente no ambiente das Manifestações Culturais de Resistência, pois possuíam maior 

fluidez, menos burocracia e maior facilidade de integração entre si e maior abertura para 

interação com as instituições de “I” maiúsculo.  

Constatou-se também, dentre as instituições com “I” maiúsculo, as interferências positivas e 

negativas das diversas instituições formais durante o processo em que se destacaram as relações 

com a prefeitura, por meio de suas secretarias e da polícia militar. Diversos entrevistados 

destacaram também a relevância das instituições formais de cultura e sua contribuição para o 

processo de criação da Zona Cultural.   

Por fim, abordou-se com base em Storper (2013) a capacidade que as forças políticas possuem 

em acelerar ou desacelerar o crescimento de uma região urbana, em potencializar ou até mesmo 



 

20 

impedir o desenvolvimento de um território. E embora os pontos positivos de contribuição da 

prefeitura e demais órgãos (como BHTrans e polícia militar) em todo o processo tenham sido 

importantes, há se pontuar também toda a dificuldade do poder público em contribuir 

positivamente para a construção da Zona, na medida em que criou o decreto demonstrou grande 

incapacidade de lidar com as Manifestações Culturais de Resistência. 

Esta dificuldade foi potencializada na quinta etapa, que representou o interesse do poder 

público e da iniciativa privada em retomar o desenvolvimento nos moldes apresentados por 

Landry (2008) e o surgimento da Zona Cultural. Sendo assim, além do decreto e das diversas 

intervenções com o objetivo de dificultar a realização dos eventos e das manifestações culturais 

de resistência, houve também a tentativa de se criar o Corredor Cultural da Praça da Estação, 

num formato que desconsiderava completamente as manifestações artísticas, sociais e políticas 

presentes na região. A proposta de substituir estas manifestações por uma “cultura com C 

maiúsculo” somada a todo o histórico da atuação do poder público expressou sua incapacidade 

em compreender, de fato, o desenvolvimento da cidade criativa – a partir da cultura – para além 

de uma percepção rasa e superficial.  

Um dos pontos fulcrais analisados sobre a atuação do poder público no contexto da economia 

criativa baseou-se na interpretação da Zona Cultural da Praça da Estação a partir da visão de 

Cohendet et al. (2010), que aborda a fertilidade e sustentabilidade da cidade criativa a partir da 

criação de um ecossistema fluido que integre as camadas baixas, intermediárias e superficiais, 

denominas pelos autores como underground, middleground e upperground. Neste sentido, a 

pesquisa revelou que durante o processo de formação da Zona Cultural da Praça da Estação o 

poder público, de maneira orquestrada ou não, dificultou ou pelo menos não facilitou as 

iniciativas emergentes posicionadas no middleground, camada mais difícil de ser desenvolvida 

graças a sua característica de conexão entre o underground e o upperground. O que se percebeu 

a todo momento foi a dificuldade do poder público em compreender a natureza ágil, 

experimentadora, mutante e pujante das manifestações culturais de resistência, em sua maioria 

posicionadas no middleground. 

Numa tentativa de impedir os efeitos colaterais que seriam causados pelo Corredor Cultural, 

representantes da sociedade civil, dos coletivos organizados, dos estabelecimentos locais e da 

academia enfrentaram o poder público por meio de uma série de manifestações chamadas de 

“A Ocupação”; que eram constituídas por eventos com a participação de várias manifestações 
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culturais de resistência realizadas ao mesmo tempo e que objetivavam demonstrar que o 

corredor cultural, de fato, já existia. Este processo gerou conceções gradativas por parte do 

poder público que resultaram na extinção do Corredor Cultural e na criação da Zona Cultural 

da Praça da Estação.  

A sexta etapa expressou os elementos que emergiram durante a pesquisa e estão relacionados 

à Zona Cultural da Praça da Estação atualmente. Neste sentido, ressaltou-se principalmente o 

protagonismo da rua Sapucaí, que embora tenha começado a construir sua relevância a partir 

de 2014, foi muito influenciada pelas Manifestações Culturais de Resistência e, ultimamente, 

com o CURA, talvez tenha se tornado a principal referência da Zona Cultural.  

Entretanto, grande parte do desenvolvimento da Sapucaí vem provocando o crescimento 

vertiginoso de externalidades negativas como a gentrificação e o consumo predatório, que 

proporcionam o risco de autodestruição da própria Zona Cultural, conforme expresso por 

Jacobs (2011) e Vivant (2012). Estas externalidades, evitadas na área da Aarão Reis e do 

Viaduto Santa Tereza, foram paulatinamente transbordando para a rua Sapucaí, o que suscita 

o questionamento sobre o risco de seu sucesso resultar posteriormente em seu fracasso como 

expressa Jacobs (2011) ou de se tornar uma “concha vazia” como aborda Vivant (2012). Por 

outro lado, foram reconhecidas também as diversas externalidades positivas como o Carnaval 

de Belo Horizonte, a Escola do Rap de Mineiro, o aumento da projeção da capital mineira e 

principalmente as transformações de cunho social, cultural, política e acadêmica como o 

aumento da qualidade de vida, da coesão social e das relações entre os indivíduos, como 

apresentado sobretudo por Stern e Seifert (2007a).  

6. Considerações Finais 

Em última análise, o que se percebeu é que, tanto a sociedade civil, quanto o poder público, a 

inciativa privada e as demais instituições da sociedade precisam ultrapassar a visão restrita que 

se parece ter sobre o desenvolvimento a partir da cultura e da cidade criativa. No caso da Zona 

Cultural da Praça da Estação há que se perceber a dificuldade de mensuração das externalidades 

positivas geradas por ela e reconhecer, principalmente, que estas externalidades, por sua 

natureza abundante, potente e transformadora, transbordam para toda cidade. Entender o 

desempenho da Zona Cultural da Praça da Estação a partir de resultados econômicos e 
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financeiros apurados no âmbito local é não compreender, de fato, o desenvolvimento a partir 

da cidade criativa.  

Esta pesquisa também tem uma perspectiva de consolidação e disponibilização de informações 

para a gestão pública do espaço, para empreendedores, para movimentos sociais, para 

profissionais da área cultural, nos quais se insere o autor, conforme abordado durante a 

introdução. Ela visa contribuir para a melhor compreensão do processo de desenvolvimento da 

Zona Cultural da Praça da Estação, o melhor entendimento de suas razões de sucesso e de 

insucesso e proporcionar a reflexão, tanto das estratégias de desenvolvimento da Zona Cultural 

quanto das estratégias de outros espaços em Belo Horizonte. 

No que tange ao campo da Economia Criativa e aos estudos sobre Cidades Criativas, esta 

dissertação se soma a outros trabalhos acadêmicos que possibilitam a ampliação do 

conhecimento sobre como são formados territórios, distritos e espaços criativos a partir da ótica 

dos autores e autoras Stern e Seifert (2007a), Landry (2008), Cohendet et al (2010), Vivant 

(2012) e Storper (2013). Ela também pretende ser uma contribuição para a área, na medida em 

que sugere uma perspectiva mais ampla sobre dos participantes off e aborda a possibilidade de 

contribuição da periferia no processo de desenvolvimento de cidades criativas no Brasil.  

A pesquisa realizada, naturalmente, tem suas limitações. Em razão da pandemia de Covid-19, 

houve a impossibilidade de realização de visitas ao campo e de um trabalho de observação 

direta. Outra lacuna apresentada na pesquisa está relacionada ao insucesso na realização de 

entrevistas com integrantes de instituições formais ligadas diretamente à reforma da Praça. 

A pesquisa gera também diversas possibilidades de estudos futuros. É propósito deste autor 

investigar como o poder público municipal pode desenvolver estratégias que contribuam para 

o desenvolvimento de distritos e territórios criativos. Outra possibilidade seria a realização de 

um estudo sobre as externalidades positivas capazes de serem mensuradas e que foram geradas 

pela Zona Cultural da Praça da Estação. 
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