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Nessas primeiras décadas do século XXI, vivemos em um mundo onde a maior parte da 

população vive em cidades, onde o desenvolvimento das forças produtivas aproxima espaço 

temporalmente todos os pontos do planeta, propiciando trocas instantâneas de informação. 

Um mundo onde as redes sociais e imateriais dão condições para o compartilhamento 

instantâneo de experiências, de ideias e de informação. 

Um mundo aparentemente desenvolvido e maravilhoso, que remete ao espanto de Miranda em 

A Tempestade de Shakespeare e à enunciação de Aldous Huxley em seu romance Admirável 

Mundo Novo. Romance que antepõe de forma crítica as contradições de uma aparente sociedade 

harmônica ideal futura. 

Todavia, fica cada vez mais patente, que esse maravilhoso mundo desenvolvido não é para 

todos. Mas sim para o gozo de poucos. Trata-se de um mundo onde,  a despeito de todas as 

potencialidades e das benesses trazidas com o desenvolvimento técnico-científico, as 

desigualdades sócio-espaciais se aprofundam mais e mais, e onde muito poucos têm muito mais 

do que muitos, como revelam as estatísticas da Oxfam. 

Desvenda-se, assim, um mundo devastado pela cobiça dos capitais corporativos, onde milhares 

de seres humanos não possuem abrigo, não têm acesso a água potável, a condições mínimas de 

higiene, onde milhares morrem de sede, de fome, de frio e de doenças facilmente curáveis, nem 

contam com serviços de saúde, escolas ou serviços. Muitos vivem em situação precária e não 
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bastasse isso, veem-se despojados do pouco que lhes resta pela sanha expropriadora e 

extrativista do capital financeiro. 

A grilagem de terras (land grabbing), a mineração, os desertos verdes de monoculturas se 

expandem devastando a terra, gerando grandes extensões de terra morta e de águas 

contaminadas, para exponenciar a acumulação de capital. Nunca se produziu tanto para tão 

poucos. 

Coloca-se em questão, assim, o quê fazer? Como e quais as possibilidades de se avançar rumo 

a uma ação social transformadora?1 Uma ação que contemple as complexidades e diferenças e 

contribua para a emancipação social e política.  

Enfrentar o aumento e a expansão das desigualdades demanda encontrar caminhos que 

permitam avançar na superação da situação presente. Formas alternativas que permitam 

transformar e subverter as condições ora prevalecentes. Isso não implica elaborar projetos de 

cidades e sociedades futuras, ou idealizar sociedades futuras de leite e mel e, tampouco, 

construir propostas utópicas abstratas sem relação com o mundo distópico em que vivemos. 

Pelo contrário, parece-nos necessário partir daquilo que temos, de experiências presentes, de 

tentativas de mudança, para que possamos pensar em caminhos que nos permitam avançar rumo 

a uma sociedade mais equânime. 

Trata-se, assim, de traçar uma linha divisória entre idealizações com uma visão de futuro 

encerradas em si mesmas (utopias abstratas, propostas utopísticas) e estratégias e práticas 

alternativas (utopias concretas, propostas utopianas)2 que permitam caminhar rumo à superação 

e transformação das condições ora vigentes, sob a aura de um paradoxal neoliberalismo de 

Estado, para a construção de um espaço diferencial.  As primeiras há muito se mostraram 

desastrosas em termos de uma prática de planejamento e urbanismo3. Servem de exemplo nesse 

sentido as propostas do blue print planning, do urbanismo modernista, assim como do New 

Urbanism, sendo que esse último reedita as propostas do City Beautiful, assim como as 

proposições do Planejamento Libertário, propugnado pelos partidários de Hayek4.  

Assim, na primeira parte desse ensaio, tratamos de proceder a uma apreciação das 

possibilidades e limites de, a partir de uma perspectiva crítica, realizar prospecções de uma 

ordem pós-capitalista futura, a partir de idealizações, de teorizações de sociedades libertárias, 

comunistas, socialistas, etc. Isto, em particular, tomando em consideração as ponderações de 

Ernst Bloch5 e Henri Lefebvre6 em relação à utopia e às limitações e potencialidades das utopias 

concretas. 

Por conseguinte, na segunda parte do presente ensaio, ousamos apontar algumas práticas sócio-

espaciais, que se encontram em curso desde 2009. Essas práticas integram e fazem parte do 

Plano Metropolitano de Belo Horizonte, que conjuga o envolvimento de um conjunto de 

                                                        
1 Monte-Mór, 2015. 
2 Ver a respeito Carlos, 2016; Limonad, 2016; Randolph, 2016. 
3 Limonad, 2015. 
4 Hayek, [1944] 2010. 
5 Bloch, 1964. 
6 Lefebvre, 1991, 2009. 
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universidades7, sob a coordenação da Universidade Federal de Minas Gerais, com o governo 

estadual e os governos dos municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Práticas 

essas  articuladas às políticas públicas que, em particular, remetem a práticas espaciais 

inclusivas e formadoras desenvolvidas no âmbito da universidade e voltadas para a sociedade  

Enfim, na terceira parte, faremos algumas ponderações sobre como essas experiências têm 

contribuído para a construção de uma consciência cidadã, bem como para a formação de 

profissionais e técnicos de prefeitura mais conscientes das questões sociais, além de servir como 

objeto de pesquisa, de reflexão e de ação, por estudantes, pesquisadores e moradores, com vistas 

a alimentar movimentos sociais e políticas públicas voltadas para a construção de um espaço 

diferencial.  

Perspectivas e Possibilidades abertas pelo Pensamento Utopiano 

Nesta parte tomamos por base o ensaio de Limonad 8  a respeito do caráter político e 

transformador da  utopia. Nesse trabalho a autora aponta a urgência de se refletir sobre a utopia 

para qualquer projeto que se coloque na perspectiva de transformação social. Mas de que utopia 

se trata? De uma utopia que sirva de norte e de orientação para uma prática socioespacial, 

despida de mitificações.  

Seguindo a ideia de Heller e Feher9, apenas uma esquerda despida e liberada de seus mitos terá 

condições de avançar rumo à construção de uma outra sociedade, de um espaço diferencial nos 

termos propostos por Henri Lefebvre. Ou como assinala Tapias “Con la misma fuerza con que 

se afirma que, en tanto mitifica, la Izquierda deja de ser tal, hay que decir que ‘la izquierda no 

puede existir sin utopía’”.10  

Refletir sobre a utopia não é tarefa fácil, nem tarefa capaz de alcançar um consenso. Ao 

contrário, é uma questão polêmica, ao menos no âmbito da teoria social crítica. São ilustrativas 

nesse sentido as dissensões entre Karl Manheim11  e outros pensadores críticos da escola de 

Frankfurt12, entre os quais Adorno e Horkheimer, durante a primeira metade do século XX.  

Ernst Bloch se nutre desse debate no inicio do século passado. Elege a utopia como principal 

conceito transformador no século XX.  E, muitos anos mais tarde, emerge sua obra magna O 

Princípio Esperança, onde salienta a necessidade de se diferenciar utopias abstratas e utopias 

concretas, entre um pensamento utopístico e um pensamento utópico. Destaca que, se por um 

lado tem-se idealizações utópicas de sociedades ideais, de leite e mel, por outro tem-se 

perspectivas em aberto de uma outra sociedade, de um outro mundo, em que nada está definido, 

pelo contrário tudo está por ser definido a cada momento. Para Bloch a utopia que merece esse 

nome é a que  se encontra em permanente reelaboração, com os pés fundados no aqui e agora. 
                                                        
7 Na primeira etapa do planejamento, a Universidade Federal de Minas Gerais envolveu a  PucMinas – Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, e a Universidade Estadual de Minas Gerais. Nas etapas posteriores a 

Universidade Federal de Minas Gerais tem atuado sozinha, mas a equipe defende que outras universidades 

existentes na Região Metropolitana de Belo Horizonte sejam envolvidas no processo. Voltaremos a esse tema ao 

final do texto. 
8 Limonad, 2016 
9 Heller e Feher, [1985] 2000. 
10 Pérez Tapias, 1988. 
11 Manheim, [1929] 1993.  
12 Limonad, 2016. 
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Um aqui e agora que muda constantemente, a cada momento. De onde a permanente 

necessidade de reelaboração, redefinição, uma vez que o futuro está sempre por vir, na 

perspectiva do ainda não (noch-nicht) de Bloch.  

Bloch, descarta o utopístico, o utopismo e as utopias abstratas, e se concentra na utopia, 

identificada com a utopia concreta, que teria por base a vida social no aqui e agora. Uma vez 

que entende que a o utopístico, o utopismo e as utopias abstratas constituem antevisões de uma 

idealização finita, acabada de um futuro encerrado em si. Essas idealizações abstratas sem base 

e sem relação com o mundo real integram em seu entender a esfera das manifestações 

ideológicas. Ao passo que as proposições utópicas são fundadas e possuem um referencial 

imanente na realidade do presente, no aqui e agora, na perspectiva de construção de uma outra 

sociedade, onde o futuro utópico jamais se concretiza, mas está em permanente mutação. 

Há que se distinguir, portanto, a utopia do utopismo, do utopístico, entendendo que apenas o 

sonho inacabado pode ser designado rigorosamente de utopia, como explicita na seguinte 

passagem sobre a utopia “En su concisión y nuevo rigor esta expresión significa tanto como 

órgano metódico para lo nuevo, condensación objetiva de lo que está por venir”. 13 

A dimensão política confere outro significado à utopia, “ao que está por vir” e permite que esta 

se torne algo mais complexo, enquanto norteadora da ação social. Norteadora, porém não 

determinante, nem em termos de seguir um plano ou um receituário de metas pré-estabelecidas. 

O caminho rumo a uma outra sociedade se constrói durante o seu percurso e não ex-ante ou ex-

post. 

A concepção de utopia de Bloch encontra ressonância em outros autores marxistas como 

Mannheim14, Heller e Feher15 e Lefebvre16 como aponta Limonad17. Lefebvre18 converge para 

a ideia de utopia concreta de Bloch ao salientar que o aparentemente impossível está sempre 

presente no possível, e que é a constante luta pelo impossível que fundamenta a produção de 

novas possibilidades de transformação social19, o que demanda, em uma perspectiva de resgate 

da práxis, subverter as práticas espaciais não-hegemônicas no cotidiano20.  

O ainda-não (noch-nicht) da utopia concreta de Bloch encontra ressonância na proposição de 

Lefebvre de que em toda impossibilidade existe uma possibilidade. Nem Bloch, nem Lefebvre 

definem um modelo de utopia ou metas pré-estabelecidas. Ao contrário privilegiam a 

identificação de possibilidades e impossibilidades da realidade, a partir de uma constelação de 

valores e de metas fundados no aqui e agora, capazes de orientar a mudança social e propiciar 

a experimentação e transformação do cotidiano. Isso converge para nossa colocação, em 

consonância com esses autores, de que a utopia se constrói em seu percurso, enquanto um 

processo de formação cidadã, de crescimento, de conscientização social, de instrumentalização 

                                                        
13 Bloch, 2004, p. 196 (grifo do autor). 
14 Mannheim, [1929]1993. 
15 Heller e Feher, [1985] 2000.  
16 Lefebvre, 2009, p. 207-208.  
17 Ver a esse respeito Limonad, 2016. 
18 Lefebvre, 2009, p. 207-208. 
19 Butler, 2012, p. 134-136. 
20 Ver a respeito Randolph, 2015 e 2016. 
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de práticas espaciais que permitam a lenta secreção (nos termos colocados por Lefebvre21) de 

um espaço diferencial.  

A utopia (concreta) para Lefebvre é uma possibilidade de experimentação e de transformação 

do cotidiano, “é uma ‘utopia experimental’, um estudo das implicações e consequências da 

utopia no chão” 22.   

Práticas socioespaciais transformadoras: O Planejamento Metropolitano de 

Belo Horizonte, uma utopia no chão?  

Nesta segunda parte, com base em trabalhos anteriores23  trazemos de forma sintética algumas 

reflexões formuladas a partir de uma experiência concreta, que busca contribuir para a 

construção de estratégias e práticas alternativas às formas hegemônicas de produção do espaço, 

na direção de um espaço diferencial.  

Trata-se, assim, de buscar conceber uma utopia com os pés no chão, ou seja com um referencial 

concreto, com algum grau de autonomia, operando tanto por dentro como por fora das políticas 

públicas e do Estado. Como apontado na introdução deste ensaio, o potencial transformador 

das práticas sócio-espaciais constitui um processo lento e não necessariamente irreversível, que 

envolve tanto um aprendizado permanente, quanto uma apreensão e politização dos espaços de 

vida em sua articulação com as determinações e processos associados às políticas públicas e às 

diversas pressões na direção da crescente subordinação das mesmas aos processos hegemônicos 

de reprodução do capital. 

Discutimos aqui algumas práticas sociais inseridas no âmbito do planejamento urbano e 

metropolitano de Belo Horizonte, terceira metrópole em expressão econômica e demográfica 

do Sudeste brasileiro (Figura 1). Sua região metropolitana conta atualmente com 34 municípios 

e mais de cinco milhões de habitantes, metade dos quais concentrados na capital. A região 

concentra também cerca de um terço do PIB – Produto Interno Bruto – e um quarto da 

população do estado de Minas Gerais.  

Cabe ressaltar que a experiência do Planejamento Metropolitano de Belo Horizonte se reveste 

de particular interesse, na medida em que contribui para retomar, no contexto brasileiro, a 

perspectiva do planejamento em âmbito metropolitano, negligenciado por aproximadamente 

duas décadas, em que pese a crescente importância das metrópoles na dinâmica urbano-regional 

do país neste mesmo período. Isto porque, historicamente, o planejamento metropolitano esteve 

associado às políticas do Estado autoritário e centralizador do regime militar (a lei federal que 

cria as primeiras regiões metropolitanas, inclusive a de Belo Horizonte, data de 197324). Ao 

passo que a construção institucional associada ao período da redemocratização, a partir do final 
                                                        
21 Lefebvre, 1991. 
22 Busquet, 2012, p. 8 em referência a Lefebvre.   
23 Roberto Monte-Mór e Heloisa Costa são respectivamente coordenador geral e coordenadora territorial do 

processo de planejamento metropolitano, assim as considerações aqui desenvolvidas são fruto do trabalho da 

equipe envolvida. Ester Limonad tem mantido uma interlocução em vários momentos do processo, com uma 

reflexão sobre utopia e planejamento. Em trabalhos anteriores buscamos refletir criticamente sobre as várias etapas 

e dimensões deste processo (Monte-Mór et al., 2016; Magalhães et al., 2012; Tonucci, Monte-Mór, 2013: Costa, 

2013, entre outros). Para um registro acurado das análises e resultados ver UFMG/Pucminas/UEMG, 2011 e 

UFMG, 2014. Para o acervo referente ao processo de planejamento ver <http://www.rmbh.org.br>. 
24 Brasil, 1973. 
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da década de oitenta, atribui forte ênfase ao poder local, entendido na política urbana como 

gestão municipal. Assim, grande parte do marco regulatório institucional produzido a partir de 

então, com forte participação dos movimentos sociais, privilegiou a formatação de instrumentos 

e iniciativas de caráter local.  

Apenas recentemente a questão metropolitana recobra centralidade, seja pelas experiências 

recentes de planejamento metropolitano como a que aqui nos referimos, seja pela recente 

aprovação de uma legislação federal, o Estatuto da Metrópole25, que, entre outras deliberações, 

torna obrigatória a elaboração de um plano metropolitano para cada região metropolitana do 

país, no qual o macrozoneamento torna-se o elemento de síntese espacial das propostas.  

Figura 1. Região Metropolitana de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, Brasil 

 

 
Fonte: UFMG/Pucminas/UEMG. 2011.(organizado pelos autores) 

 

 

                                                        
25 Brasil, 2015. 
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As experiências aqui discutidas, têm por base uma interação Universidade-Estado-Sociedade 

no desenho e elaboração do Plano Metropolitano de Belo Horizonte e seus vários 

desdobramentos26 na implementação de políticas públicas. Trata-se de um esforço de maior 

interação da Universidade com a sociedade civil através da extensão universitária. Esforço 

fundado em práticas desenvolvidas no âmbito da universidade, envolvendo diversos 

departamentos e unidades e mais de uma centena de professores, pesquisadores e estudantes de 

graduação e pós-graduação, com importantes rebatimentos sobre o ensino e, a pesquisa, sobre 

os trabalhos acadêmicos e a experiência de todos os envolvidos.  

Essas experiências pareiam-se, portanto, com os paradigmas contemporâneos de um 

planejamento comprometido com o envolvimento e a participação das comunidades nas 

propostas e decisões sobre seu futuro e com as políticas que lhes dizem respeito, em 

contraposição a práticas de planejamento de cima para baixo e a práticas que privilegiam o 

plano em detrimento do processo de planejamento.  

Nesse sentido, consideramos como pressupostos básicos da atuação da universidade no campo 

do planejamento e das políticas públicas:  

• sentido crítico dos estudos e propostas que permitam a compreensão da totalidade; 

• concepção do planejamento com vistas à emancipação social e à transformação social, 

política, econômica e ambiental;  

• relações horizontais entre o saber técnico-científico e os saberes populares, emanados 

da vida cotidiana;  

• sentido político prioritário de construção de sujeitos-cidadãos comprometidos com seu 

espaço de vida;  

• percepção da cidadania metropolitana como elemento identitário que fortaleça a 

solidariedade e não a competição entre os lugares;  

• redução das desigualdades sociais entre municípios; entre outros elementos.  

De fato, tal visão do planejamento contemporâneo não se dá sem conflito com outras visões 

que privilegiam as tentativas de quase-aparelhamento do Estado a serviço dos interesses 

hegemônicos do capital imobiliário e de financeirização crescente do espaço urbano.  

Nesta disputa buscamos apostar no papel e na legitimidade da universidade em seu 

envolvimento com a sociedade e com a cidade, na construção de alternativas de planejamento 

e na ocupação de espaços de mediação entre os saberes científicos e populares, como se verá 

na discussão acerca dos Lumes e da inserção de professores e estudantes nestes espaços.  

Cabe destacar também que a metodologia adotada no processo de planejamento parte dos 

referenciais conceituais aqui explicitados e se reinventa permanentemente ao longo do 

processo. Essa metodologia converge, assim,  para a perspectiva transformadora da utopia das 

proposições de Bloch e de Lefebvre apontadas na primeira parte desse ensaio e se constrói no 

percurso de elaboração do plano a partir das muitas oficinas, seminários, momentos de 

elaboração de cartografias colaborativas, esquetes teatrais e outras atividades que ajudaram na 

                                                        
26 O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte (PDDI-RMBH) foi 

elaborado entre 2009 e 2011; o Macrozoneamento Metropolitano (MZ-RMBH) foi elaborado entre 2013 e 2015; 

o Projeto de Revisão dos Planos Diretores Municipais (PDMs-RMBH) em sua primeira etapa envolveu 11 

municípios e está em fase de conclusão (2016 - 2018).   
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elaboração das leituras técnicas e comunitárias, na formulação e debate das propostas, como 

ilustrado a seguir (Figura 2 a, b, c, d). 

A experiência universitária de Planejamento Metropolitano em Belo Horizonte implicou a 

elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e diversos desdobramentos de suas 

políticas, programas e projetos, em vários níveis de atuação. Dois dos programas da Política de 

Uso e Regulação do Solo – o  Programa do Macrozoneamento Metropolitano e o Programa de 

Apoio à Revisão de Planos Diretores de municípios metropolitanos – vêm sendo desenvolvidos, 

como dito acima, em articulação com o governo estadual e os governos dos municípios da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte, além de contarem com ampla participação da 

sociedade civil.  

O Programa dos Lumes, dentro da Política de Democratização dos Espaços Públicos, vem 

sendo desenvolvido desde 2013. Outros programas e projetos, como o Apoio à Pequena 

Produção e a Agricultura Urbana, também têm sido objeto de propostas e trabalhos de extensão 

da Universidade com os municípios e com a Agência de Desenvolvimento Metropolitano da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte, no âmbito do estado de Minas Gerais. 

Tal experiência tem servido como referência para a construção de uma consciência e cidadania 

metropolitanas. Seu objetivo central é, utópica e virtualmente, transformar a população de 

objeto de planejamento em sujeito do planejamento do seu espaço de vida. Para isso duas 

vertentes principais de políticas e programas se delinearam: a reestruturação socioterritorial (e 

institucional) tendo por referência a sustentabilidade e a produção de espaços de convívio e de 

valorização da vida quotidiana, fundada em uma Trama Verde e Azul, além do compromisso 

de construção do sentido e de práticas de cidadania metropolitana, tendo como principal 

instrumento o programa dos Lumes – Lugares de Urbanidade Metropolitana, uma rede de 

espaços de mobilização e de fortalecimento de práticas políticas, socioambientais, culturais e 

econômicas, em estreita e vital articulação com a universidade, no âmbito do ensino, da 

pesquisa e da extensão. 
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Figura 2. Processo participativo do Planejamento Metropolitano. em sentido horário: a) uma oficina de 

cartografia colaborativa, b) um esquete teatral, c) esquete teatral realizado em Oficina Pública, d) uma 

reunião plenária em Oficina Pública 

 

Fonte: www.rmbh.org.br 

 

A reestruturação territorial metropolitana e a Trama Verde e Azul 

A reestruturação territorial metropolitana fundamentada na noção de sustentabilidade, em 

sentido amplo, busca, por um lado reforçar espaços de centralidade e de urbanidade potenciais 

ou existentes, especialmente nas periferias metropolitanas. E, por outro lado, constitui um 

esforço de pensar a totalidade do espaço metropolitano no qual a natureza se incorpore à 

urbanização e à sua expansão, privilegiando cursos d’água, áreas verdes, agrícolas, espaços 

culturais e de fruição, materializados em rede, numa trama, bem como experiências, saberes e 

práticas dos moradores metropolitanos que contribuam para a manutenção, reinvenção e 

recuperação destes espaços.  

Inicialmente, a proposta que surgiu das leituras do território e da trajetória de produção do 

espaço metropolitano em Belo Horizonte buscava se contrapor às tendências de 

aprofundamento da dispersão urbana. Dispersão essa promovida em grande medida pelo capital 

privado produtivo industrial e também de base imobiliária e financeira, em associação com 

investimentos públicos centrados no provimento das condições gerais de produção, 

especialmente aquelas relacionadas ao meio técnico-científico-informacional e à infraestrutura 

econômica e viária. À produção desta dimensão de produção do espaço abstrato metropolitano 

pode-se acrescentar a expansão espraiada das periferias metropolitanas, pobres e ricas. As 

primeiras são resultado de décadas de omissão do Estado no que se refere à provisão de 

habitação social associada aos investimentos do mercado informal de assentamentos de baixa 

http://www.rmbh.org.br/
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renda, típicos da urbanização brasileira; as segundas, como em várias partes do mundo, são 

fruto da produção elitizada de assentamentos de segundas (e crescentemente de primeiras) 

residências, usualmente na forma de condomínios fechados de acesso exclusivo que se 

espalham pelos espaços mais valorizados do entorno da metrópole.  

Este processo simultaneamente produz novos espaços enquanto mantém um volume 

significativo de áreas e edificações ociosas, sobrepondo-se e convivendo com forças históricas 

muito sólidas de centralização e concentração de investimentos, atividades e recursos. Isto 

motivou, inicialmente, uma proposta de reestruturação territorial metropolitana visando 

minimizar os efeitos negativos da dispersão, com uma aposta na ideia de descentralização 

concentrada, pautada em uma rede de centralidades e mobilidade em várias escalas espaciais. 

Para além da dimensão puramente econômica, esta concepção de centralidade inclui e valoriza 

elementos da vida cotidiana como moradia, lazer, cultura, serviços, entre outros. A proposta 

esquemática de reestruturação territorial pode ser observada a seguir na Figura 3.  

 

Figura 3. Proposta esquemática de Reestruturação Territorial Metropolitana do Plano de Diretor de 

Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

 

 
Fonte: UFMG/Pucminas/UEMG, 2011. 
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Nos debates sobre a reestruturação territorial proposta, bem como sobre o conjunto das análises 

e propostas que constituem o planejamento metropolitano, a dimensão ambiental, bem como a 

perspectiva mais ampla da reprodução social, comparecem de forma marcante em diversas 

políticas e programas propostos. A centralidade da proteção e da potencialidade de apropriação 

coletiva da natureza, enquanto um bem de uso comum, marcou a concepção de políticas 

diversas e se revelou especialmente no processo de elaboração do Macrozoneamento 

Metropolitano, o qual, por definição, buscava territorializar/mapear elementos, espaços e 

atributos em que o interesse metropolitano mais amplo se sobrepunha aos interesses locais 

específicos. Deste processo resultou a concepção de uma proposta de reestruturação sócio 

territorial metropolitana, que se sobrepõe e se articula à proposta anterior, centrada na natureza 

e na cultura – não intocada, mas apropriada pelos cidadãos – constituída pela articulação em 

rede – uma trama – de elementos como rios, serras, áreas de proteção, mananciais hídricos, de 

manifestações culturais, caminhos, trilhas, espaços identitários, entre outros. 

A proposta de Trama Verde e Azul se inspira na experiência francesa, adotada como estratégia 

de reconversão territorial no Norte da França, transformada em diretriz nacional 27 como trama 

verde composta por uma rede de conectividade de áreas de proteção e áreas-tampão. Esta 

proposta, com variações, se amplia para outros países europeus (Vitória-Gasteiz, nos Países 

Bascos, por exemplo) com várias nomenclaturas. No planejamento metropolitano de Belo 

Horizonte, esta proposta é reforçada pelo aporte de outras experiências importantes que 

associavam a recuperação de cursos d’ água em leito natural, mas com margens intensamente 

ocupados por habitações de baixa renda, à criação de parques lineares e requalificação 

urbanística e eventualmente regularização fundiária que evite a remoção de moradores. (a 

exemplo do Projeto Drenurbs28, no município de Belo Horizonte). Assim, no planejamento 

metropolitano a concepção de Trama Verde e Azul ganha centralidade e se metamorfoseia, da 

visão de conectividade ecológica das águas e da vegetação e espaços verdes, para ampliar-se 

como uma alternativa de reestruturação do território que se pauta pela concepção de totalidade 

lefebvriana dos espaços percebido, concebido e vivido. Políticas priorizando espaços de vida, 

valores de uso e bens comuns incentivam práticas existentes e potenciais, no Estado e na 

sociedade.  

Esta transição amadureceu ao longo do processo e dos debates em oficinas públicas nas quais, 

de forma surpreendente, o conceito da Trama Verde e Azul produziu um certo encantamento 

nos participantes, uma utopia possível de reestruturação territorial e articulação metropolitana. 

De uma concepção mais estritamente ecológica que identificava os tipos de área que deveriam 

integrar a trama – principalmente as áreas de preservação ambiental, a rede de recursos hídricos, 

os corredores ecológicos e a rede de mobilidade multimodal – com objetivos de “valorização e 

articulação da natureza na cidade”, “proteção e recuperação de ecossistemas”, “controle de 

inundações” e “oportunidades de lazer, turismo e convivência” 29 , a proposta se amplia 

incorporando novas dimensões, surgindo claramente como elemento de estruturação do 

território metropolitano30.  

Um aspecto da composição da Trama Verde e Azul, digno de nota, perceptível na Figura 4, diz 
                                                        
27  França, 2009. 
28 Costa; Bontempo; Knauer, 2008.  
29 Universidade Federal de Minas Gerais, 2014. 
30 Para uma exploração conceitual da trajetória Trama Verde e Azul ver Oliveira e Costa, s.d. Para uma análise 

crítica e propositiva ver Euclydes, 2016.  Para um registro abrangente ver Nascimento et al., 2016. 
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respeito aos espaços de produção agrícola na Região Metropolitana, usualmente pouco visíveis, 

tidos como irrelevantes31  e geralmente negligenciados no planejamento urbano.  

A trama, nessa acepção, incorpora e conecta unidades de conservação e complexos 

ambientais culturais para promover a biodiversidade, contribuir para a melhoria da 

qualidade ambiental de uma região, reforçar sua identidade cultural e paisagística e 

promover o acesso à natureza a seus habitantes, criando oportunidades para o lazer, o 

turismo e a convivência social32. 

As Figuras 4 e 5 a seguir ilustram os elementos da trama e seu mapeamento esquemático.  

Figura 4.  Metodologia da proposta final da Trama Verde e Azul. (UC – Unidades de Conservação 

Ambiental, SAP – Sistema de Áreas Protegidas) 

 

Fonte: http://www.rmbh.org.br 

 

                                                        
31 Tupy, Almeida, Melgaço, 2016. 
32 Universidade Federal de Minas Gerais, 2014, Produto 1, p. 40. 

http://www.rmbh.org.br/
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Desde o início do processo de planejamento metropolitano, a interlocução com movimentos 

sociais, articulações não-governamentais e o setor público de extensão rural que atuam no 

campo da agricultura urbana, se estabeleceu de forma intensa, com bastante participação destes 

setores nos debates públicos das oficinas e seminários participativo.  

(...) a trama verde e azul é, ao mesmo tempo, um instrumento de regulação e ordenamento 

territorial, bem como de mobilização social e de participação política. Ela traz uma 

expressão simbólica e um potencial para criar expectativas, com elevado potencial para 

promover o envolvimento de interessados nas questões ambientais, econômicas e sociais 

do espaço metropolitano. Ao mesmo tempo em que ela se materializa pela regulação do 

uso do solo a trama verde e azul oferece uma multiplicidade de funções e de alternativas 

de uso e de apropriação do território e, por esse meio, ela permite ir além do aspecto 

unicamente legal da regulação territorial33. 

Assim, foram formuladas políticas metropolitanas integradas em apoio à pequena produção 

agrícola, em articulação com princípios da economia popular e solidária, reforçando a 

possibilidade de se pensar em circuitos curtos de produção de alimentos saudáveis, associados 

a esquemas de circulação e distribuição da produção. A agricultura urbana e metropolitana (em 

transição) agroecológica foi incorporada em suas múltiplas dimensões – geração de trabalho e 

renda, complementação alimentar, abastecimento metropolitano, uso produtivo da terra, 

permeabilidade do solo e manutenção de aquíferos de abastecimento, cumprimento do princípio 

constitucional da prevalência da função social da propriedade, realização pessoal e familiar, 

produção de medicina alternativa, entre outras.  

A identificação de agricultores individuais e coletivos, rurais e urbanos, ativos na produção de 

alimentos para o abastecimento metropolitano, suas dificuldades de acesso à terra e sua 

manutenção face à inexorável pressão da dinâmica imobiliária hegemônica tem sido uma 

perspectiva importante na construção de formas alternativas e sustentáveis de uso e apropriação 

da terra e da água em âmbito metropolitano.  

Igualmente, a construção de formas seguras e duradouras de distribuição da produção e da 

construção social de mercados têm sido uma importante arena de atuação desafiando as 

políticas públicas e os movimentos sociais. Neste sentido, a inclusão da produção agrícola 

ambiental e nutricionalmente de qualidade representa um elemento de importância crescente na 

construção da Trama Verde e Azul, tanto em escala metropolitana quanto em escala 

local/municipal.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
33 Universidade Federal de Minas Gerais, 2014, Produto 3, p. 46 
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Figura 5. Mapeamento esquemático da proposta final da Trama Verde e Azul: em destaque as ZIMs (Zonas 

de Interesse Metropolitano) e a ZDEM-TVA (Zona de Diretrizes Especiais Metropolitanas – Trama Verde e 

Azul) 

 
Fonte: <http://www.rmbh.org.br> 

Finalmente, cabe ressaltar que não apenas no campo da produção de alimentos, mas em todas 

as esferas de atuação sócio territorial implícitas na construção da Trama Verde e Azul, que esta 

não constitui um projeto urbanístico-ambiental pronto para ser implementado, mas sim uma 

nova perspectiva de futuro metropolitano.  

A Trama Verde e Azul representa uma semente de utopia concreta a ser coletivamente cultivada 

e construída, pela adesão de práticas cotidianas individuais e coletivas, pelas políticas públicas 

e privadas, lentamente, de forma a se traduzir em uma mudança tanto de percepção das relações 

rurais-urbanas como campos definitivamente amalgamados, como também de consolidação de 

outras perspectivas nas relações entre sociedade e natureza. 
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Os Lumes • Lugares de Urbanidade Metropolitana  

Os Lumes se inserem no planejamento metropolitano como um Programa da Política de 

Democratização dos Espaços Públicos, e vêm sendo implementados desde 2013 através de 

múltiplas ações articuladas da Universidade Federal de Minas Gerais com organizações e 

espaços comunitários dos municípios metropolitanos – bibliotecas públicas e privadas, centros 

comunitários, associações e movimentos populares. São espaços físicos e virtuais de troca de 

informações e produção de dados locais, e também se realizam enquanto processos de ação 

direta do planejamento metropolitano voltadas à difusão do conceito de cidadania 

metropolitana, de modo a servir como importante ferramenta de participação, divulgação de 

ações metropolitanas afirmativas e fortalecimento de ações coletivas da população. 

A preocupação com a implantação do processo de planejamento e consequentemente, com a 

viabilização de um contato permanente entre a universidade e as comunidades dos municípios 

metropolitanos, informou a proposta de  criação desses ‘lugares de urbanidade’, onde a 

informação produzida no planejamento possa ser apropriada pela população e a partir de onde 

informações e demandas adicionais possam ser colocadas à universidade e ao processo de 

planejamento metropolitano como um todo. 

A proposta do Programa dos Lumes surgiu dessas preocupações com o processo de 

planejamento e foi inspirada em um programa federal do Governo do Presidente Luís Inácio 

Lula da Silva (2003-2006, 2007-2010), quando o músico Gilberto Gil era Ministro da Cultura 

e propôs um programa denominado Pontos de Cultura. No discurso de lançamento do programa, 

o ministro Gil definiu os Pontos de Cultura como pontos de Do-In34 que deveriam ativar o corpo 

social do país. No caso dos Pontos de Cultura, tratava-se de disseminar em seu entorno 

iniciativas culturais, muitas das quais já se mostraram exitosas em locais específicos. A 

replicação dessa proposta no caso dos Lumes, tem por meta ativar o corpo social metropolitano. 

Para tanto,  busca-se expandir as bases de informação para um planejamento participativo e 

permanente, bem como alargar e facultar o acesso social a elas, pois informação é poder; tendo 

como objetivo referencial a construção do sentido de cidadania metropolitana, mas também da 

ativação de ações coletivas que possam contribuir para a implementação de políticas, programas 

e projetos definidos no processo de planejamento em curso.  

Os Lumes deveriam – e assim tem sido – assumir formas variadas, não obedecendo a um 

modelo único. Ao contrário, devem se adaptar às diversas formas de organização já existentes 

nas comunidades onde se implantam. A proposta original definiu as bibliotecas públicas 

municipais como o espaço privilegiado para sua implantação, havendo sido realizado um estudo 

tipológico e hierarquizado das bibliotecas existentes na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte para o Programa. Entretanto, concluído o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado,  ao serem iniciadas as ações para implantação dos Lumes ficou claro que essa nem 

sempre era a melhor solução; ao contrário, as bibliotecas eram pouco frequentadas, algumas 

com restrições de espaço e de organização muito marcantes, e não atendiam aos objetivos do 

Programa.  

Buscou-se então outras soluções e dimensões, envolvendo bibliotecas comunitárias privadas, 

grupos comunitários em ação nos municípios metropolitanos, grupos de economia solidária, 

grupos ligados a representantes políticos municipais com projetos de caráter ambiental ou 

                                                        
34 Técnica chinesa de ativação de pontos de acupuntura através da pressão com os dedos. 
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social, grupos de jovens ou de idosos envolvidos em atividades culturais e/ou de artesanato, 

entre outros.   

O interesse em criar um processo permanente de articulação para o planejamento entre a 

Universidade e os Lumes levou à proposição de disciplinas regulares na Universidade Federal 

de Minas Gerais, na Escola de Arquitetura (desde 2016) e na Faculdade de Economia (desde 

2017). O objetivo final é criar um Estágio Metropolitano regular, isto é, um processo 

permanente de ensino e extensão que garanta aos estudantes de graduação de diversos cursos a 

possibilidade de trabalharem diretamente nos Lumes, dando apoio aos vários grupos acima 

descritos35.  

Os grandes objetivos do Programa são, portanto: 

• Promover a difusão do Planejamento Metropolitano em linguagem acessível ao grande 

público. 

• Fomentar a formação da cidadania metropolitana. 

• Articular a rede social existente na Região Metropolitana de Belo Horizonte para 

acompanhamento do Planejamento Metropolitano e aprofundamento do processo 

participativo. 

• Estabelecer uma rede de troca de informações e de participação nos municípios; 

• Implantar sedes físicas e virtuais nos diferentes territórios da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte; 

• Aumentar o volume de informações disponíveis no portal do projeto 36 , através do 

levantamento de dados junto às municipalidades, sociedade civil e empreendedores; 

• Implantar extensão acadêmica e um internato metropolitano para alunos da 

Universidade Federal de Minas Gerais em ações na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, que deverá ser fomentado também em outras universidades e institutos de 

ensino superior. 

 

Na fase atual do desenvolvimento do Programa de Apoio á Revisão dos Planos Diretores dos 

municípios metropolitanos foram criados, por contrato, em cada um dos onze municípios desta 

etapa do planejamento, um Espaço do Plano (com especificações de acessibilidade e 

equipamento para criação de um Lume) e um Grupo de Acompanhamento (com 12 a 16 pessoas 

envolvendo representantes públicos e da sociedade civil).  

Em resposta, a disciplina regular existente na Faculdade de Economia (mas com alunos também 

de vários outros cursos) vem trabalhando diretamente em alguns desses municípios. 

Atualmente, os grupos de estudantes desenvolvem um trabalho com os Grupos de 

Acompanhamento no sentido de identificar as ações necessárias para a implantação da Trama 

Verde-Azul naqueles municípios selecionados.  

                                                        
35  Uma revista Lumes mostra alguns dos resultados da disciplina na Escola de Arquitetura: Revista 

Digital: <https://issuu.com/lumesrmbh/docs/revistalumes>. O site do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

da Região Metropolitana de Belo Horizonte traz informações diversas sobre os Lumes, além de outros aspectos 

do planejamento metropolitano em Belo Horizonte: <http:// www.rmbh.org.br>. 
36  <http://www.rmbh.org.br> 
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Ao passo que, a disciplina na Escola de Arquitetura se concentrou no município metropolitano 

de Raposos, que veio solicitar sua inclusão nos Lumes. Diante do apoio municipal, os alunos 

da disciplina estão fazendo uma imersão no município, trabalhando diretamente com apoio da 

prelazia da Igreja Católica e de lideranças comunitárias e representantes do poder público.  

A iniciativa é ainda preliminar, não completamente institucionalizada nos atores  envolvidos – 

universidade(s), municípios, agência estadual e comunidades – mas já se pode afirmar que o 

esforço conjunto para um planejamento participativo, e mais particularmente, o envolvimento 

direto da universidade no processo de planejamento é, sem dúvida, um caminho profícuo.  

(Figura 6 a, b, c, d). 

Figura 6. Atividades dos Lumes: desenvolvidas em conjunto pelos diferentes atores envolvidos 

  
a) Mutirão para limpeza de caixa d’água abandonada 

no município de Ribeirão das Neves 

b) Coordenadoras da Feira Saia da Linha, no 

município de Vespasiano, na disciplina da 

Arquitetura. 

  
c) Grupo de tecelãs do município de Ribeirão das 

Neves na conclusão da disciplina dos Lumes 

d) Tecelões do município de Ribeirão das Neves 

Fonte: acervo de Roberto Monte-Mór 

O processo como um todo e os resultados parciais se mostraram estimulantes e fortalecedores 

dos princípios gerais adotados pelo planejamento metropolitano e, a médio e longo prazo, a 

consecução do objetivo central que informou este processo desde seu início parece viável: 

transformar a população de objeto do planejamento em sujeito do seu próprio planejamento. 

Elementos para pensar o futuro e possibilidades de apropriação dessas 

práticas 

Pensar outra cidade, outra sociedade, requer explicitar para quem e como. Em se tratando de 

uma sociedade equânime, há de se pensar em uma sociedade inclusiva, uma sociedade que 

contemple mais os que têm menos, sem desmerecer os que têm mais. Políticas inclusivas 
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implicam não em práticas iguais para desiguais, mas sim em práticas desiguais para desiguais 

de modo a colocá-los em situação de igualdade. Pensar em políticas inclusivas requer uma 

mudança de mentalidade, de superação de práticas arraigadas. 

A definição do como alcançar ou como viabilizar uma proposta é fundamental. Pois, a 

explicitação do como se define as possibilidades e o potencial de abertura e de inclusão social 

de uma proposta, de um plano. E é aí que arquitetos-urbanistas e planejadores tradicionalmente 

tendem a seguir rumos diversos. Para os primeiros o plano, o projeto é uma proposta acabada 

fechada, que se situa no campo das idealizações e dos sonhos, em que uma vez executado o 

projeto não há mais o que fazer. O planejamento, por sua vez, com base em contribuições 

diversas, desde as contribuições de John Friedmann37, Forester38 e muitos outros, abre espaço 

para privilegiar o processo em detrimento do plano39. Onde o processo de planejamento, de 

elaboração do plano não se constitui em algo finito, assim como o plano tampouco se apresenta 

como uma proposta física.  

Em uma perspectiva de inclusão social e de uma sociedade equânime o como planejar, projetar, 

pensar, não pode ser imposto, não pode vir de cima para baixo. E, tampouco, o como pode ser 

definido a priori, ex-ante. A definição do como é essencial, uma vez que o como define o 

potencial de transformação do processo40. O como deve pressupor o caminho, o processo de 

elaboração e não o plano ou proposta acabada em si. O como deve servir como meio de 

superação de antagonismos, como instrumento de educação, de conscientização e de inclusão 

social, através do efetivo envolvimento dos cidadãos, que fazem daquela proposta, sua 

proposta. Essa não é uma tarefa fácil, uma vez que práticas arraigadas estimulam o 

planejamento da participação no planejamento como meio de legitimação de propostas, e não 

como forma de inclusão social. 

Pensar outra cidade, outra sociedade, demanda pensar outro espaço. Um outro espaço, um 

espaço diferencial, nos termos propostos por Henri Lefebvre, isso requer a transformação das 

práticas sócio-espaciais. E esse é um processo assaz lento. Um processo que demanda e envolve 

a mudança de concepções enraizadas, que compreendem desde questões de classe, gênero e 

etnia, entre muitas outras, a questões relacionadas a estratégias cotidianas de sobrevivência e 

de reprodução social, seja no âmbito do espaço das grandes cidades, seja no âmbito da 

reprodução do cotidiano. Lembrando que o espaço urbano das grandes cidades se constitui na 

atualidade em fronteira de embate e de confronto de diferentes grupos sociais.  

Entendemos, assim, como Limonad41, que as possibilidades de transformação encontram-se, 

nos termos propostos por Bloch, Lefebvre, Heller e Feher, na politização de todo o espaço social 

e no fortalecimento do sentido de cidadania, sentido esse estendido para além das cidades e da 

urbanização, enquanto potencialidade e base para a ação social transformadora. Assim, ganham 

importância particular, práticas e estratégias alternativas em curso em diferentes lugares e 

cidades do mundo, que colocam em cheque formas arraigadas de pensar e de planejar os 

espaços urbanos.  

                                                        
37 Friedmann, 2011. 
38 Forester, 1980. 
39 Ver a respeito dessa discussão Limonad, 2015. 
40  Limonad, 2015. 
41  Limonad, 2016. 
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Nesse contexto destacam-se as iniciativas de interação Universidade-Estado-Sociedade, em 

moldes semelhantes ao do que vem ocorrendo na Região Metropolitana de Belo Horizonte,  

como por exemplo na Região Metropolitana de Goiânia, onde a Universidade Federal de Goiás 

se encontra a frente do Plano Metropolitano e, na Região Metropolitana de São Paulo, que vem 

contando com a atuação ativa da Universidade Federal do ABC.  

Em Minas Gerais, destacam-se, como vimos a Trama Verde-Azul e os Lumes.  Os Lumes, em 

especial, tem um significado e peso particular específicos. Por um lado, funcionam enquanto 

um meio de instrumentalização e de formação de estudantes e técnicos de prefeituras para atuar 

no Planejamento Metropolitano e, por conseguinte, na Trama Verde Azul. Por outro lado, 

servem de meio de emancipação social e de conscientização cidadã, através das ações 

implementadas nos Lumes por estudantes e técnicos junto às comunidades e grupos sociais dos 

municípios metropolitanos. 

Desta forma, enquanto prática espacial, os Lumes servem de base e elemento de mediação das 

relações entre Universidade-Estado-Sociedade. Contribuem, assim, para vencer o hiato entre 

olhares e leituras díspares e por vezes equivocadas, entre conhecimento teórico-acadêmico, 

saber técnico e saber popular, usual na prática tradicional de planejamento, os quais tem por 

fundamento, respectivamente, uma racionalidade científica, uma racionalidade técnica e o 

senso comum, cada um respectivamente operando em um âmbito distinto, com uma esfera de 

atuação prática e um espaço próprio42. A superação desse hiato permite estabelecer um diálogo 

entre a teoria e o senso comum de Gramsci43, entre a produção do conhecimento e o saber fazer 

de Michel de Certeau44, entre as representações do espaço e os espaços de representação de 

Henri Lefebvre45. 

Conforme já dissemos, importa e muito o como, pois, as experiências aqui relatadas, perdem 

sentido e significado quando conduzidas de cima para baixo, por atores e sujeitos selecionados 

enquanto representantes privilegiados da sociedade civil. Nesse último caso a participação 

social é reduzida a um simulacro de participação de modo a legitimar o processo de 

planejamento.  

Por conseguinte, as possibilidades de replicar essas experiências dependem, e muito, por um 

lado, não só do interesse e intenção da Universidade e dos sujeitos sociais, motivo do 

planejamento, mas da intencionalidade e abertura do Estado para uma participação social ampla 

somada a uma vontade política, que faculte contemplar não necessária e exclusivamente os 

interesses hegemônicos, como sucede em muitos lugares.  

Entendemos, assim como Monte-Mór46, que pensar e discutir o caráter complexo da produção 

do espaço vis-à-vis a compreensão de uma urbano-utopia e de um sentido contemporâneo de 

natureza, demanda  (re)pensar o desenvolvimento como “capacidade para criar soluções 

originais aos problemas específicos de uma sociedade”47. Ao que acrescentamos, isso também 

requer (re)pensar e (re)formular visões e práticas arraigadas de intervenção e planejamento que 

propiciem a ação e emancipação social de modo a ir de encontro às determinações 

                                                        
42 Ver a esse respeito Limonad, 2014 b. 
43 Gramsci, 1978. 
44 Certeau, 2007. 
45 Lefebvre, 1991. 
46 Monte-Mór, 2015. 
47 Furtado, 1984. 
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homogeneizantes do capitalismo globalizado e da financeirização. Para tanto faz-se necessário 

contemplar a complexidade e a diferença, envolver os diversos sujeitos sociais de modo a 

capacitá-los a assumir as rédeas do destino de suas cidades e da sociedade. 

Trata-se de propiciar o des-envolvimento 48  endógeno das populações em um sentido que 

permita o seu re-envolvimento às suas próprias raízes.  O que certamente implica, em um 

resgate dialético de sua própria cultura, de suas práticas espaciais em uma perspectiva diferente, 

dialética na medida em que na cultura resgatada para um tempo futuro, se encontram o velho e 

o novo, a um só tempo, enquanto contraposição à homogeneização da globalização e da 

financeirização do mundo contemporâneo que impõem uma crescente desumanização das 

relações sociais. E, também, implica em uma volta dialética à natureza. Dialética por se tratar 

de uma “volta transformada e transformadora, revisitando e incorporando o futuro como 

referência, como no método regressivo-progressivo lefebvriano/marxiano”49. E é nesses termos 

que se destaca a importância da Trama Verde-Azul, enquanto uma possibilidade-potencialidade 

de re-envolvimento da sociedade com a natureza, na perspectiva de retomada da dimensão do 

humano, da sociabilidade, com os olhos na virtualidade do futuro de uma outra cidade, de uma 

outra sociedade.  
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