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ABSTRACT
O Mercado Central de Belo Horizonte é um espaço de referência para a população
local e regional, tem sua história associada à própria história da cidade e configura
há décadas um ponto importante de turismo. Localizado na área central da
cidade, desde sua implantação é caracterizado pela diversidade e pelo fluxo
constante de produtos e de pessoas, que estabelecem uma interconexão de trocas
materiais e simbólicas, configuradas diariamente nos processos de interação
social. Este locus privilegiado pode ser observado como um espaço que reflete as
dinâmicas sociais, econômicas e culturais que estão presente em toda a cidade.
Tendo em vista as recorrentes estratégias de gentrificação presentes em inúmeros
exemplos pelo mundo e suas consequências nas assimétricas relações de poder e
de dominação de ordem econômica, social e cultural, o Mercado Central torna-se
um importante objeto de análise e reflexão, uma vez que deliberada ou
silenciosamente presencia cotidianamente tensões que são capazes de
transformar suas marcas originais. Assim, este ensaio pretendeu observar tanto
as tensões e relações dialéticas entre local versus global quanto os processos de
gentrificação e resistência, coexistentes neste espaço. As dinâmicas e tendências
presentes atualmente no Mercado Central sublinham as contradições presentes
na produção e reprodução das trocas materiais e simbólicas, concretizadas por
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meio de pessoas, de produtos e de imagens. Nosso argumento principal está
alinhado ao pressuposto de que tais dinâmicas e tendências, nos termos de
Lefebvre, colocam em xeque a sua «centralidade» e podem ameaçar fortemente
as identidades locais e regionais, que são cotidianamente construídas e
reinventadas neste espaço.
PALABRAS CLAVE: Mercado Central, Gentrificação, Identidades Culturais
Por todo o mundo as estratégias de gentrificação revelam assimetrias de poder e dominações
de ordem econômica, social e cultural que reforçam ou reinventam os processos de produção
de desigualdades socioespaciais. Com efeito, espaços valorizados e concorridos do ponto de
vista símbolo e material são reapropriados por um seleto grupo social, reforçando o potencial
do espaço como locus simbólico e a territorialização de disputas sociais, econômicas e
culturais, como já indicaram Ruth Glass (1964) e Neil Smith (1996) nos seus estudos sobre
Londres e Nova York e, mais recentemente, Sharon Zukin (2010, 2012), nas abordagens
sobre ruas comercias em Amsterdam. Iniciativas esparsas conduzidas pelo mercado para a
reapropriação e revitalização de zonas centrais nas décadas de 1970 e 1980, nas grandes
cidades norte-americanas e europeias, ganham consubstancialidade de política urbana nos
anos 90, configuradas a partir das técnicas de planejamento estratégico, associadas ao
marketing urbano. No Brasil, já há décadas anuncia-se a acentuação destas práticas,
especialmente nos centros históricos das grandes cidades, como apontam Ermínia Maricato
(2002), Otília Arantes (2002), Rogério Proença Leite (2004; 2008) e Heitor Frugoli Jr e Júlio
César Talhari (2014).
Diante das novas demandas que pautam as transformações da configuração urbana, dentre
os espaços que usualmente sofrem fortes pressões e passam por processos de gentrificação
estão áreas centrais, estações ferroviárias, edificações portuárias ou parques industriais já
desativados. Estas experiências de enobrecimento exibem uma maneira peculiar de se
apropriar da cultura enquanto uma mercadoria a ser consumida por uma parte da população
local, por turistas e até mesmo por novos residentes, atraídos em função dos novos
potenciais, veiculados como estratégia de promoção das intervenções.
Há nessas reconfigurações um alarde em torno da criação de uma espacialidade diferenciada.
Vários estudos indicam que nessa dinâmica de enobrecimento os resultados remetem à
produção de um espaço com fortes conotações simbólicas, associadas às práticas globais de
consumo, alterações nos padrões de sociabilidade e homogeneização de paisagens comerciais
e residenciais. As principais críticas dirigidas às estratégias de gentrificação sublinham seu
caráter segregacionista e a destracionalização das práticas locais. Neste contexto, as
identidades locais, em geral, são ameaçadas e muitas vezes dilapidadas.
Fato é que, essa relação dialógica local-global está cada vez mais presente nos circuitos
urbanos, conformando novas e velhas territorialidades e exibindo novas formas de
diferenciação social, de demarcações simbólicas e materiais. Tendo em vista este pano de
fundo, o principal objetivo deste ensaio é abordar um estudo de caso específico que se
distingue pelo potencial de revelar as dinâmicas e tendências coexistentes de gentrificação e
de resistência dos espaços urbanos. Para tanto, o objeto escolhido é um importante espaço
público localizado na cidade de Belo Horizonte: o Mercado Central. Este espaço se
caracteriza pelo fato de evidenciar historicamente múltiplas tendências e processos sociais,
econômicos e culturais que se reelaboram continuamente, demonstrando as dinâmicas
dialéticas que conformam a vida urbana contemporânea.
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Assim, o presente ensaio é resultado de um trabalho etnográfico, efetuado por uma equipe
de pesquisadoras, por meio de uma série de incursões ao local. O método etnográfico tem a
vantagem de evitar aquela dicotomia que opõe o indivíduo e as megaestruturas urbanas, pois
a perspectiva de análise «de perto e de dentro» é capaz de apreender os padrões de
comportamento, múltiplos e heterogêneos, os grupos, as redes e os sistemas de troca
(MAGNANI, 2002). Portanto, por esta via, as análises deste trabalho recaíram
predominantemente sobre as atuais atividades comerciais, o cotidiano vivenciado em seus
espaços, seus principais usuários e suas trocas materiais e simbólicas.
1. MERCADO CENTRAL: do local ao global
O Mercado Central de Belo Horizonte foi inaugurado em 1929 para suprir as necessidades
de abastecimento da cidade, é uma referência para a população local e regional, tem sua
história associada à própria história da cidade e configura há décadas um ponto importante
de turismo. A relevância histórica e patrimonial deste espaço pode ser constatada ao observar
o modo como a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a Secretaria Municipal da Cultura e
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional se referem ao edifício, valorizado por
ser suporte de uma “mistura de religiosidade, cultura popular e tradição pela variedade de produtos
existentes e que vai de verduras, frutas, ervas a utensílios domésticos, artesanato e artigos religiosos”1.
Assim, o Mercado enquanto objeto de pesquisa releva de modo peculiar a sua capacidade de
polarizar fluxos, atrai-los ou dispersá-los, concentrar e aproximar, ao menos fisicamente, uma
vasta diversidade de pessoas e atividades. E, ao mesmo tempo, consoante ao movimento
dialético, tal espaço é capaz de exibir as forças presentes na centralidade que são capazes de
destruir, estilhaçar e até mesmo solapar os conteúdos ali reunidos. Portanto, estamos diante
de um exemplo de centralidade, segundo o conceito de Henri Lefebvre (1999), pois este
espaço é um locus de circulação, de criações e de trocas, tanto materiais e quanto simbólicas,
efetivadas por meio de pessoas, de produtos e de imagens.
Os mercados municipais das grandes cidades brasileiras, em geral, são edifícios públicos,
administrados pelo poder local, e seus comerciantes são arrendatários ou inquilinos dos
espaços físicos. Seguindo esses moldes, o Mercado Central de Belo Horizonte foi implantado
em terreno público, mas como a instalação de uma série de barracas que não chegaram a
configurar uma edificação, sendo que a gestão das suas atividades e de sua infraestrutura era
realizada pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Entretanto, em 1964, o prefeito da
cidade de Belo Horizonte, Jorge Carone, decidiu vender o terreno onde estava o Mercado
Central, alegando impossibilidade de administração. Neste momento, alguns comerciantes
locais se reuniram, adquiriram o lote e, em seguida, atendendo à demanda da própria
prefeitura, construíram a atual edificação.
Ao longo de mais de um século o Mercado Central passou por múltiplas fases em que seu
potencial de centralidade foi colocado à prova, pelas próprias tendências e dinâmicas
capitalistas associadas ao comércio e abastecimento de gêneros alimentícios. Especialmente
a partir da década de 1980 destaca-se a presença dos hipermercados de origem estrangeira e
a presença dos shoppings centers que inauguravam um novo estilo de compras e de relação entre
cliente e comerciante. Para enfrentar estes desafios, o espaço físico suportou várias e
sucessivas obras de expansão e de adequação, o que gerou como consequência uma série de

A este respeito, sugerimos ver os seguintes sites:
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/contents.do?evento=conteudo&idConteudo=30331&chPlc=30331
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/250
1
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ajustes e adaptações das lojas e dos produtos comercializados, no entanto, mantendo sempre
suas principais características em termos de produtos, identidade e formas de sociabilidade.
Com efeito, a princípio, portanto, não faria sentido abordar um processo de gentrificação de
um espaço privado, no entanto, este espaço é suporte de uma série de práticas e de
significados que configuram a identidade local e regional. Tanto é que nos últimos anos,
especialmente a partir dos anos 2000, o tombamento do edifício passou a fazer parte da pauta
da Câmara dos Vereadores da Cidade e do Conselho Municipal do Patrimônio, no entanto,
até o momento, este edifício ainda não faz parte do conjunto de bens materiais tombados.
Neste sentido, há que se considerar que as transformações neste espaço impactam nas
relações sociais e na identidade cultural, pois o processo de gentrificação acaba por exercer um
«filtro social» e passa a integrar um processo de acumulação de capital, com seus respectivos
movimentos cíclicos de fluxos de circulação (MENDES, 2014).
Nosso argumento principal está alinhado ao pressuposto de tais dinâmicas e tendências
colocam em xeque a centralidade do Mercado Central de Belo Horizonte. Enquanto espaço
de suporte e construção de uma identidade social e cultural local e regional, este processo é
produzido e reproduzido cotidianamente por meio da pequena escala de interações sociais;
pelo enraizamento da propriedade individual das variadas lojas; pelo caráter dos produtos
comercializados, vinculados às economias locais e regionais; pelas tradicionais negociações
culturais que acontecem entre lojistas e clientes habituais; além de dois fundamentais
princípios da vida urbana: familiaridade e estranheza (ZUKIN, 2012). Assim, o Mercado
Central não é um local de transações econômicas apenas, é um espaço social, onde
identidades culturais são formadas, aprendidas e reproduzidas. Além disso, este espaço
também é uma centralidade, pois em sua diversidade - verduras, frutas, ervas, utensílios
domésticos, artesanatos, artigos religiosos, restaurantes, cafés, animais, flores - cada local de
compras cria sua própria identidade aninhada à percepção de que o mercado é uma cidade,
dentro da cidade (ZUKIN, 2012).

Foto 1: Corredor Mercado Central

Foto 2: Banca de Legumes e Verduras

Atualmente o Mercado Central conta com 35 laticínios/queijarias, 34 lojas de artesanato, 17
bares/restaurantes, 15 lanchonetes e 4 cafés, 23 mercearias (com venda de frios, bacalhau,
frutos secos, etc), 22 lojas de raízes e ervas, 14 lojas de temperos e condimentos, 16 de frutas,
11 de legumes, 4 de verduras, 7 açougues/frigoríficos/peixarias, 27 de utilidades domésticas,
13 lojas de animais e peixes ornamentais, 14 lojas de produtos naturais, 9 floriculturas, 7
distribuidoras de bebidas, dentre elas duas comercializam apenas cachaça, 5 lojas de artigos
religiosos2. Assim, a história deste Mercado está associada à produção de um rol de
patrimônios imateriais vinculados às tradições mineiras, notadamente relacionadas ao

2

Informações obtidas no próprio site do Mercado Central www.mercadocentral.com.br
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artesanato e à alimentação, especialmente os doces, queijos, cachaças, e determinados pratos
típicos, servidos nos restaurantes e bares, tais como o «fígado acebolado».

Foto 3 – Loja bebidas

Foto 4 – Loja ervas

Com relação ao artesanato, o comércio predominante é de artigos para decoração, em que as
matérias-primas se sobressaem por serem recursos naturais e minerais da região, como
madeira, pedra sabão, estanho, cabaça, folha de bananeira, palha, dentre outros. Destaca-se
um conjunto de lojas de utilidades domésticas também muito singular pelos produtos como
panelas de alumínio, colheres de pau, canecas esmaltadas e panelas de ferro batido.
Entretanto, nos últimos anos, assiste-se a um gradual processo de transformação de suas
atividades. Além dos referidos espaços, marcadamente mais tradicionais, somam-se alguns
novos estabelecimentos, de usos peculiares como uma casa lotérica, salões de beleza, lojas
de produtos alimentícios japoneses, uma loja das sandálias Havaianas, uma ótica e saltam aos
olhos um conjunto de 9 lojas de suplementos alimentares, atendendo à moda fitness. As novas
tipologias de lojas configuram novos usos e consequentemente são atraídos novos públicos,
que confirmam o potencial deste espaço para o entrecruzar de vários fluxos.

Foto 5 – Loja de Suplementos

Foto 6 – Loja Informática

Assim, este lugar, tradicionalmente relacionado à cultura e à gastronomia, já assume também
um novo viés relacionado ao esporte. Esta informação é inclusive explorada na própria
página (http://mercadocentral.com.br/) em que se anuncia “Gostoso é viver no mercado:
gastronomia, cultura e esporte”. O vínculo ao esporte é promovido também através de uma
“Corrida e Caminhada do Mercado Central” realizada na região central de Belo Horizonte, nos
arredores do próprio Mercado.
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Fonte – site www.mercadocentral.com.br

O papel do Mercado Central enquanto um lugar de expressão e de suporte da identidade
regional é reforçado também nas campanhas de divulgação com o uso da chamada “um dos
maiores orgulhos de ser mineiro”. Tais campanhas sublinham estratégias para a inserção deste
objeto em um fluxo de turismo internacional. Com este tipo de comunicação a gestão do
Mercado Central cria a imagem de um espaço vinculado à própria imagem da cidade, pensada
como produto de consumo, uma mercadoria. Tais práticas visam à inserção de espaços
históricos em áreas de entretenimento urbano e consumo cultural. Desse modo, a cultura é
objeto de apropriação simbólica, promovida e vendida como mercadoria e essa
mercantilização cultural associa-se ao processo de elitização.
Esse fenômeno de «consumo do lugar» se expande e essa relação dialógica local-global passa
a ser também observada em novos empreendimentos que exploram a imagem do mercado
central em outros ambientes. A título de exemplo podemos citar o “Empório Leve Minas”
que implantou lojas e quiosques no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, região
metropolitana de Belo Horizonte. Este estabelecimento comercializa produtos similares, tais
como doces, balas, conservas de pimenta, queijos, cafés, mas com um viés de gourmetização3
elevado. Neste sentido, a centralidade do mercado ganha projeção e se dispersa, as práticas
e os sentidos são reconstituídos fora do seu locus original, distante de suas lógicas e
tradicionais formas de sociabilidade.

3

O termo gourmetização será adotado para fazer referência a produtos, tradicionais ou populares, que
são apropriados e relidos com novo modo de apresentação e de comercialização, expressando práticas
contemporâneas de mais-valia.
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Fonte – site http://estelanetto.com.br/arquiteturaempresarial/portfolio/emporio-leve-minas/

2. TENSÕES: entre a resistência e a gentrificação
O processo de gentrificação geralmente é marcado por um conjunto de tensões que atuam de
forma concomitante em uma mesma centralidade, ampliando o potencial das forças capazes
de destruir, estilhaçar e até mesmo solapar os conteúdos ali reunidos. Ou seja, é um
fenômeno repleto de forças potentes para romper as tradicionais práticas de sociabilidade,
de trocas materiais e simbólicas, portanto, robustas o suficiente para ameaçar as identidades
culturais locais e regionais. Este processo é observado pela presença crescente de práticas
globais de consumo, de relações de sociabilidade desprovida de trocas simbólicas e de
homogeneização de paisagens comerciais.
O caso do Mercado Central, em particular, distingue-se das práticas recorrentes, pois não há
uma política pública ou uma ação coletiva concertada que vise promover alterações
substanciais no espaço. É então imperioso reforçar o processo, pois se configura como um
fenômeno disperso que, sem muito alarde, aos poucos, poderá trazer sérias consequências
do ponto de vista da preservação de um patrimônio cultural. De modo similar ao já estudado
por Viana Cerqueira (2014), no caso das ruas de Paris, as novas lojas do mercado central,
diversificam e associam múltiplas práticas e padrões culturais que se tornam cada vez mais
complexos.
O que há em comum entre os novos estabelecimentos que revelam tendências à
gentrificação: a gourmetização dos produtos, a presença de lojas que fazem parte de franquias
nacionais e atração de novos tipos de públicos que não necessariamente partilham os mesmos
padrões culturais de sociabilidade. Quais seriam alguns dos principais desdobramentos destas
tendências?
A gourmetização dos produtos reforça o «consumo da cultura» e a «destracionalização» de
determinados conjuntos de práticas associadas ao hábito alimentar e tende a estabelecer um
padrão seletivo de clientes. Este processo pode ser especialmente observado em queijarias,
cachaçarias, cafés e padarias.

Foto 7 – Queijaria

Foto 8 – Queijaria

A presença de lojas de franquia com fins diversos, como casas Lotéricas, Havaianas, Empada
de Minas e a inserção de atividades que não têm vínculos diretos com os tradicionais usos
do mercado, como as lojas de produtos e suprimentos de informática, lojas de produtos
indianos e de alimentos japoneses indiciam uma prática de comercialização de produtos
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indiferenciados que podem ser encontrados em qualquer outro shopping do país. Essas lojas
se caracterizam não só pelo produto, mas também por um formato de relação com o cliente,
que rompe com as tradicionais trocas simbólicas, como a pechincha. Assim, este processo
retira do Mercado a sua marca simbólica de lugar das trocas materiais locais e regionais, de
produtos muitas vezes manufaturados e com uso de insumos (alimentos, madeiras, minerais)
das diversas regiões do estado de Minas Gerais. Ou seja, notadamente interfere em uma
característica histórica do mercado que é o fato de ser um lugar de referência para a compra
de um conjunto de mercadorias sui generis, comercializadas de uma forma determinada e com
apresentações específicas, o que singulariza o Mercado.
É importante também destacar as mudanças graduais nos produtos de determinadas lojas, a
exemplo de uma especializada em brinquedos infantis característicos da vida interiorana
como bambolê, peão, tambor, chocalhos; produtos estes que atualmente estão localizados
no fundo da loja e perdem espaço e centralidade para brinquedos industrializados produzidos
por grandes marcas.
3. BREVES NOTAS CONCLUSIVAS
Este ensaio relata as dinâmicas e tendências presentes atualmente no Mercado Central de
Belo Horizonte que sublinham as contradições presentes na produção e reprodução das
trocas materiais e simbólicas, concretizadas por meio de pessoas, de produtos e de imagens.
De modo exemplar o Mercado Central é uma cidade dentro da cidade, um lugar que exprime
formas materiais e simbólicas de elaborar os modos de vida, a cultura popular, a tradição,
portanto, um lugar privilegiado na construção das identidades locais e regionais. Assim, este
espaço pode ser observado como um reflexo das dinâmicas sociais, econômicas e culturais
que estão presente em toda a cidade.
Dois focos principais nortearam esta análise: i) a observação das tensões e relações dialéticas
entre o local e o global, e ii) a observação das tensões entre gentrificação e resistência, ambas
marcas incontestes das lógicas dominantes também na produção do espaço urbano
contemporâneo.
Nesta etapa em que se encontra o trabalho de campo já é possível identificar tendências
múltiplas que vão desde a reificação de determinadas leituras da identidade local, até a
ressignificações de patrimônios culturais imaterias, como o queijo mineiro e a cachaça de
alambique, com um viés bastante gourmetizado. Somadas à presença de novos
estabelecimentos vinculados a redes e franquias, que tanto estão no mercado, quanto nos
shoppings ou aeroportos.
Os dados, portanto, revelam a tensão entre o local-global, em permanente rearticulação; bem
como a fricção entre gentrificação e resistência. E, desse modo, o Mercado Central de Belo
Horizonte, desponta enquanto um importante espaço que procura resistir às lógicas
neoliberais, mantendo-se enquanto suporte de inúmeras significações e práticas sociais.
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