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Resumo 

Este trabalho é um dos resultados do Projeto Cartografia de Sentidos do Hipercentro de Belo 
Horizonte. Constituíram-se objetos da nossa análise as práticas comunicativas encontradas na 
cidade. Estas expressões da diversidade que mantém vivo este espaço, foram tomados como 
gestos significativos que participam dos movimentos contemporâneos de 
(des)territorialização. As ruas desta região da cidade foram abordadas como espaço da 
comunicação; espaço polifônico, vivo, dinâmico, onde os sujeitos estão em encontro 
constante, a estabelecer potências de sociabilidade. O conceito de rede foi importante para 
caracterizar nosso estudo: a rede é uma ferramenta que permite entender as especificidades 
dos fenômenos urbanos contemporâneos.  
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A região definida como Hipercentro6 tem grande importância na vida da cidade de 

Belo Horizonte, mas as visões que temos dele são múltiplas e contraditórias. Em diversos dos 

projetos de intervenção do qual tem sido objeto em tempos recentes, ele é tratado como ora 

espaço degradado, que precisa ser revitalizado, ora como espaço de importância simbólica e 
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estratégica. Nos jornais, nas estatísticas policiais e nas falas de muitos de seus freqüentadores 

ele é tido como um local inseguro, perigoso, pelo qual se passa por absoluta necessidade. Para 

aqueles que o atravessam em veículos motorizados, constitui-se no espaço dos 

engarrafamentos, cheio de obstáculos ao bom fluxo do trânsito da cidade. Para outros é 

espaço de moradia, trabalho, comércio, ponto de encontro e local para manifestações plurais. 

Todas estas visões, mesmo quando contraditórias entre si são acertadas. O Hipercentro de BH 

comporta todos estes sentidos e mais alguns. 

A proposta orientadora do nosso trabalho foi a de buscar a pluralidade de sentidos 

produzidos e em produção na região do Hipercentro de Belo Horizonte. Interessou-nos 

sobretudo aqueles à margem dos processos culturais, sociais e políticos hegemônicos e que 

são na maioria das vezes desconsiderados por serem banais e fragmentados. As operações de 

intervenção neste espaço, por parte daqueles que detêm o poder de viabilizá-las, 

freqüentemente têm como conseqüência o apagamento destas expressões, com objetivo de 

embelezamento ou limpeza da cidade. Estes apagamentos  são realizados a partir do olhar dos 

responsáveis pela sua manutenção, sem que o conteúdo destas expressões seja levado em 

consideração. Para alcançar o objetivo desta proposta buscamos tomar estas expressões como 

gestos significativos que constituem processos comunicativos dos que usam e se apropriam 

do espaço do Hipercentro. 

O nosso ponto de partida foi uma apropriação interessada da metodologia de derivas 

usada pelos situacionistas.7 No decorrer do trabalho fomos aos poucos reconfigurando esta 

ferramenta e adaptando-a aos objetivos projeto, já que o nosso caminhar pela cidade tinha 

rumos definidos por reflexões realizadas pelo grupo de pesquisa. A partir do mapa oficial, o 

Hipercentro da cidade foi dividido em nove zonas de visita, para que cada zona fosse 

percorrida e cartografada em um dia. Denominamos o percurso realizado em cada uma das 

zonas de visita de deriva. Com o tempo estas zonas foram sendo redivididas e percorridas em 

um ou dois dias, por uma equipe de vários pesquisadores de difentes áreas de conhecimento. 

A divisão foi pensada a partir da localização das entradas e saídas do Hipercentro, como os 

                                                                                                                                                                             

 

6 O Hipercentro está localizado na região central de Belo Horizonte e tem como limites o Viaduto Santa Tereza, a 
Rua Sapucaí, o Viaduto da Floresta, a Avenida do Contorno, a Avenida Bias Fortes, a Avenida Álvares Cabral, a Rua 
dos Timbiras, a Avenida Afonso Pena e o Parque Municipal Américo René Gianneti. 
7 Os situacionistas tinham uma tese central de que através da construção de situações chegaríamos a transformação 
revolucionária do cotidiano, e a psicogeografia, em conjunto com as derivas, eram uma tentativa de se construir uma 
metodologia desalienante, para chegar a esta revolução cultural. Para tentar chegar a essa construção total de um 
ambiente, os situacionistas criaram um procedimento, ou método, a psicogeografia, e uma prática, ou técnica, a 
deriva, que estavam diretamente relacionados. A psicogeografia foi definida como um estudo dos efeitos exatos do 
meio geográfico, conscientemente planejado ou não, que agem diretamente sobre o comportamento afetivo dos 
indivíduos . E a deriva era vista como um modo de comportamento experimental ligado às condições da sociedade 
urbana: técnica da passagem rápida por ambiências variadas. Diz-se também, mais particularmente, para designar a 
duração de um exercício contínuo dessa experiência. (...) A deriva seria uma apropriação do espaço urbano pelo 
pedestre através do andar sem rumo. (JACQUES, 2003, 22).  



  
pontos de ônibus, as estações de metrô, a rodoviária, as pontes e viadutos e as grandes vias de 

acesso. Dessa forma entendemos que percorreríamos o centro da cidade observando os 

deslocamentos e os usos atribuídos pelas pessoas que vivenciam-no cotidianamente: a ida ao 

trabalho, ao lazer, ao estudo, ao outro ponto de ônibus, aos serviços da cidade, às lojas, à casa. 

As impressões de cada pesquisador eram coletadas em cadernos de campo e levadas para 

discussões em grupo. As nossas derivas foram realizadas paralelamente às discussões e foram 

fundamentais para o desenvolvimento das reflexões. 

O nosso objetivo foi captar os sentidos que as pessoas imprimiam ao espaço público8 

ao se apropriar dele para seus múltiplos usos, independente da sua institucionalidade ou da 

sua marginalidade. Os dados captados conformaram um mapa de sentidos atribuídos ao 

Hipercentro. 

Encontramos uma cidade onde a diversidade cultural e as diferenças sócio-

econômicas são comunicadas e tensionadas em uma profusão de mensagens. Elas podem ser 

expressões de grande mídia, ou constituir fenômenos comunicativos diversos, como as 

pichações nos muros, um rabisco dentro do ônibus, uma intervenção artística, uma 

manifestação política, uma feira, um ponto de encontro, uma festa popular, uma comunidade 

virtual, etc.. Essa pluralidade que emerge da dinâmica da vida cotidiana se materializa no 

espaço urbano sob a forma de fronteiras físicas e simbólicas, constituindo redes e articulações 

coletivas e/ ou compartilhadas que movimentam a cidade. 

Esse movimento característico dos espaços urbanos contemporâneos tem dinâmica 

multidimensional, potencializadora da diversidade e atravessada por contradições 

significativas entre o global e o local, o público e o privado. Contradições que são construídas 

em função dos arranjos e negociações que vão se estabelecendo no processo de usar este 

espaço em comum que é a rua de uma grande cidade. 

Tomamos a cidade como um espaço polifônico, uma cidade que se comunica com 

vozes diversas e todas co-presentes (CANEVACCI, 1993; 15), porque é viva, dinâmica e, 

desde sua concepção inicial, um espaço público privilegiado, onde os sujeitos estão em 

(des)encontro constante, a estabelecer potências de sociabilidade, modificando as 

possibilidades de comunicação e interação vivenciadas no cotidiano. A rua é o espaço 

público, o espaço comum, de acesso irrestrito e convivência de diversidades, que se estende 

do compartilhado ao coletivo e onde se materializam conflitos, disputas, e negociações. É o 

espaço da luta política, da luta pela apropriação, dos usos e ocupações, dos vínculos afetivos, 

das táticas que vão se delineando ao longo da história, produzindo narrativas, práticas e 



  
discursos que integram a dinâmica social e seus processos de reprodução, transformação e 

manutenção. Um espaço privilegiado para a legitimação e circulação de saberes e sentidos, 

tanto quanto para a constituição identitária e subjetiva 

 
individual e coletiva. É, ao mesmo 

tempo, um espaço de pretensões universais, que, ao menos em definição, garante acesso e 

participação igualitários a todos. 

Compreender as representações do espaço é atingir as razões que impulsionam os homens a uma forma 
de vida partilhada e coletiva, onde os processos de percepção não se deixam entender de imediato, 
porque ultrapassam a lógica linear e causal das estruturas funcionais. Ao contrário, estas representações 
são muitas vezes irracionais, espontâneas e próximas do caos e não se deixam apreender nos programas 
agenciados de modo calculado. (FERRARA, 2002, 97). 
Quando problematizamos a rua do Hipercentro de Belo Horizonte e as dinâmicas que 

nela têm lugar, devemos considerar a complexidade do objeto, marcada, tanto pela sua 

natureza e pelo desafio lançado pela nossa proposta. Mergulhamos no cotidiano da cidade e 

para estudar seus produtos, fluxos e apropriações nem sempre visíveis, mas que animam e 

reconfiguram a sua imagem imediata ou institucionalizada. Não pretendemos esgotar esta 

multiplicidade, cristalizando as dinâmicas, mas nos apropriar de recortes e momentos que 

dizem dessa diversidade em sua interação cotidiana e histórica. 

A apropriação do espaço e as dinâmicas dos territórios 

Para fazer esta abordagem da apropriação simbólica estudaremos o espaço enquanto 

uma condição para os processos de produção e/ou reprodução humana. A ação do Homem, 

suas práticas culturais e discursos não acontecem senão localizados geograficamente, 

materializados e integrados em espacialidades concretas e simbólicas. O espaço configura-se 

 

enquanto elemento comum a todos os grupos que nele se fixam e/ ou dele se apropriam 

 

como um terreno de múltiplas apropriações, de tensionamentos e disputas constantes, cortado 

por diversas forças. Torna-se uma pluralidade complexa e interativa de territorialidades; estas 

são entendidas como o processo de tomar o espaço para si, em processos de produção e 

atribuição de sentidos:  

...a terra é a grande estase inengendrada, o elemento superior à produção que condiciona a apropriação 
e a utilização comuns do solo. Ela é a superfície sobre a qual se inscreve todo o processo da produção, 
registram-se os objetos, os meios e as forças de trabalho, distribuem-se os agentes e os produtos . 
(DELEUZE e GUATTARI, 1976, 179) 
Os movimentos de territorialização encontrados na cidade configuram-se como ações 

que (re)conformam territórios de acordo com os interesses de sujeitos ou grupos, movimentos 

que podem se estabelecer ao mesmo tempo, no mesmo lugar. A apropriação do espaço 

acontece em um movimento dinâmico, dialético e relacional, onde certas configurações já 

estão dadas, estabelecendo limites e possibilidades para que estes elementos postos possam 

ser atualizados, ou mesmo articulados a outras espacialidades e temporalidades. Um mesmo 

                                                                                                                                                                             

 

8 Espaço público aqui é definido como o espaço de uso comum e compartilhado. No caso desta pesquisa, são as ruas e 



  
espaço é alvo de diferentes processos de subjetivação (individuais e coletivos) e, neste 

sentido, constitui e é constituído por territórios diversos, que comportam significações 

distintas e mesmo contraditórias, em constante interação.  

Na Praça Sete de Setembro, no encontro da Avenida Amazonas e da Avenida Afonso 

Pena, múltiplas territorialidades convergem ao mesmo tempo em um mesmo espaço. 

Planejada como o ponto central da cidade, além das avenidas acima mencionadas, mais duas 

ruas a cortam diagonalmente: Rua Rio de Janeiro e Rua Carijós, configurando quatro nichos 

de praças, e um nicho central, onde atualmente está localizado o Pirulito 

 

monumento 

obelisco que já esteve alocado em vários pontos da cidade. Nestes nichos da Praça, 

encontramos alguns aparelhos do estado e do capital: bancos, um posto de atendimento da 

prefeitura (Psiu), um cinema desativado que será ocupado como um centro cultural da 

prefeitura, um posto policial, lojas, cafés e lanchonetes.  

A Praça Sete é reconhecida como um símbolo da cidade. É também apresentada 

como um ponto turístico, de aglomeração popular e utilizada pelas redes de televisão como 

um lugar para realizar entrevistas de opinião pública. Ela tem sido objeto de diversas 

iniciativas de reforma e revitalização, por parte dos Governos Estadual e Municipal, sendo 

que a última reforma aconteceu no ano de 2004. Após esta reforma da Praça, foram 

implantadas estruturas de convivência nos quatro nichos, como bancos, coberturas e telefones 

públicos estilizados. Historicamente a Praça Sete configura-se como lugar de encontros: o 

ponto final do bonde, os cafés onde discussões e disputas políticas eram e são travadas, lugar 

de flerte após o footing da Avenida Afonso Pena, etc..  

Ela se constitui como um espaço de múltiplas territorialidades: lugar de compra e 

venda de vales-transporte e vales-refeição, ponto de encontro de grupos de deficientes 

auditivos, de pessoas que buscam a Praça para um jogo de damas ou xadrez, lugar de 

pregações religiosas, de shows populares, onde grupos de manifestantes se concentram ou 

encerram o seu percurso pela cidade. Lugar onde pessoas com camisas amarelas anunciam 

compra e venda de ouro, prata, celulares, de passagem, de diversão, ponto de encontro de 

desempregados em busca de trabalho, lugar onde folhas de papel, contendo notas e 

comentários de interesse público são coladas por um sujeito, e retiradas por outros. Usos 

diversos de um mesmo espaço, onde territórios e formas de sociabilidade são negociados e 

atualizados em um jogo social constante. 

[a negociação] É uma modalidade de existência, algo intrínseco aos grupos participantes do jogo social. 
A negociação está instalada na subjetividade coletiva, na cultura cotidiana e na política mais 
inconsciente. Seu caráter híbrido, que na América Latina vem da história de mestiçagens e sincretismos, 
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se acentua nas sociedades contemporâneas pelas complexas interações entre o tradicional e o moderno, o 
popular e o culto, o subalterno e o hegemônico . (CANCLINI, 1997, 238 - 239) 
Ao lado de usos estabelecidos, ocupações programadas e subjetivações determinadas, 

a cidade vai sendo construída por apropriações que se organizam em um espectro cuja 

variabilidade se estende de extremos de racionalidades e cálculos estruturados (e que se dão 

em esferas definidas e convencionais como econômica, de trabalho, política, cultural, etc.) até 

manifestações afetivas e sensíveis (mais fluidas e diluídas, também presentes nas esferas 

referidas acima, mas não menos significativas). Essas apropriações são escolhas simbólicas e 

materiais refletidas em movimentos que colocam em contato os mais diversos grupos e 

sujeitos e os espaços que ocupam.  

Os movimentos de (des)territorialização operados no espaço urbano, ganham 

materialidade através de consumos e táticas  efetivadas pelos diferentes grupos e indivíduos 

sobre a cidade, a partir de gestos e ações elaborados em função das estratégias estruturantes de 

ocupação 

 

hegemônicas ou não 

 

que já se enraizaram no tecido urbano. As ações 

estruturantes são entendidas como estratégias; de outro lado, as ações dos indivíduos e grupos 

que ocupam o centro têm as características das táticas. 

A tática só tem por lugar o do outro. Ela aí se insinua, fragmentariamente, sem apreendê-lo por inteiro, 
sem poder retê-lo à distância. Ela não dispõe de base onde capitalizar os seus proveitos, preparar suas 
expansões e assegurar uma independência em face das circunstâncias (...) a tática depende do tempo, 
vigiando para captar no vôo possibilidades de ganho, o que ela ganha, não o guarda. Tem 
constantemente que jogar com os acontecimentos para os transformar em ocasiões . (CERTEAU, 
2004, 46)   
A estratégia é uma ação de fora do lugar, ela suspende o cotidiano para poder olhar e, 

neste movimento de se exteriorizar para calcular a sua intervenção, planifica a diversidade. De 

outra forma, a tática, mergulhada na cidade, constitui operações de resposta àquilo que o 

ambiente apresenta, combinando elementos heterogêneos. Nas derivas, encontramos uma 

série de personagens, situações e eventos, que ilustram estes movimentos de tática, consumo, 

uso, ocupação e apropriação, tanto quanto a dinâmica que os sujeitos estabelecem entre si e 

com o espaço da cidade.  

Fenômenos em rede 

O conceito de rede é importante para caracterizar nosso estudo em duas direções. Em 

primeiro lugar, a rede é a forma através da qual podemos entender melhor os fenômenos 

urbanos contemporâneos. Castells defende a idéia de que a cidade contemporânea é 

organizada em redes e atravessada por fluxos.  

Redes constituem a nova morfologia social de nossas sociedades e a difusão da lógica das redes 
modifica de forma substancial a operação e os resultados dos processos produtivos e de experiência, 
poder e cultura. Embora a forma de organização social em redes tenha existido em outros tempos e 
espaços, o novo paradigma da tecnologia da informação fornece a base material para sua expansão 
penetrante em toda a estrutura social. (CASTELLS: 1999, 497) 



  
Fenômenos de territorialização são melhor compreendidos se pensamos as cidades a 

partir das redes que as estruturam e que as conectam a outras redes. 

Em segundo lugar, fizemos uma abordagem reticular dos processos comunicativos, 

encontrados na cidade. Levamos em conta aspectos da comunicação como a polissemia, a 

polifonia, natureza relacional/social das práticas comunicativas. Procuramos uma abordagem 

que possibilite ver as práticas comunicativas no Hipercentro não apenas enquanto processos 

de transmissão e circulação de conteúdo, mas como práticas interativas, que ocorrem entre 

sujeitos que vivem em sociedade e que referem-se à conteúdos e significados socialmente 

partilhados. Processos de interação que constroem e atualizam os sentidos que atribuímos ao 

mundo constantemente. 

Ao comunicar-se os indivíduos não apenas representam uma realidade dada, 

apreensível como tal. A comunicação é um processo de semiose que se dá na experiência dos 

indivíduos com os objetos e com os outros. Ela funda-se na experiência e na relação de 

sujeitos e torna-se, portanto, mais que expressão de conteúdos. Como assinala Bakhtin (1996) 

a palavra é função da pessoa do interlocutor e varia de acordo com a posição e com os laços 

sociais entre este e o locutor. A comunicação molda-se a partir da interlocução, do outro a 

quem eu me dirijo, seja indivíduo ou coletivo, real ou imaginário. Um gesto de escrever uma 

frase no tapume da Praça da Estação em obras ganha uma conotação diferente e seu sentido 

amplia-se. Ao escrever sua frase naquele local, o autor buscou iniciar um diálogo com os 

outros com os quais compartilha aquele lugar. A sua comunicação reveste-se de um sentido 

coletivo quando ele procura atingir alguém que não é o seu familiar, colega de trabalho ou 

amigo. O significado do seu gesto transforma-se em função do interlocutor para o qual ele 

propôs um diálogo. 

[Os indivíduos que comunicam] (...) não são apenas receptores ou consumidores de informações 
disseminadas no social, mas antes, agentes de práticas comunicativas, que lidam cotidianamente com 
um universo fragmentário de informações que o ambiente social no qual estão inseridos produz . 
(FONSECA, 1998, 23) 
Do ponto de vista teórico algumas características das redes são fundamentais. A rede 

constitui-se de uma conexão de pontos ou nós. Se a cidade é estruturada em rede e 

atravessada por redes conectadas em lugares múltiplos do planeta, a distância (social, física) 

entre dois pontos no espaço urbano é maior ou menor se este dois pontos estiverem 

conectados à mesma rede. Outra característica da rede é a mobilidade e a transformação: 

podem surgir novas conexões e desaparecer outras. A importância dos nós também altera-se 

segundo a configuração da rede no tempo.  

Na cidade contemporânea o espaço é atravessado por redes múltiplas que conectam 

seus diversos pontos entre si e estabelecem conexões com pontos que extrapolam o seu 



  
território físico contíguo e sua temporalidade imediata. Os jornais expostos nas bancas de 

revistas conectam o cotidiano a pontos distantes geograficamente. Nelas, convive o noticiário 

local com a catástrofe que aconteceu em outro país; ambos animam as conversas da calçada 

em meio ao andar pela cidade. Este processo aproxima os leitores dos problemas comuns da 

cidade (o trânsito, a violência, o futebol) e também desloca a percepção deles para fora do 

espaço físico.  

Para além de mero suporte, ou simples testemunha dos eventos sociais que nele têm 

lugar, o espaço da cidade, caracteriza-se por participar ativamente das dinâmicas e interações 

comunicativas articuladas entre estes eventos e seus atores. Assim, o espaço é perpassado e 

construído, por uma variedade de elementos e fluxos sucessivos e simultâneos. Na 

contemporaneidade, eles se estendem das grandes estratégias geopolíticas e forças 

hegemônicas  fundamentalmente homogeneizantes  que atravessam as fronteiras nacionais, 

até as pequenas táticas cotidianas de disputa territorial de onde emergem racionalidades 

alternativas (SANTOS), que imprimem sobre o espaço e suas escalas outras temporalidades, 

outras historicidades, enfim, outras identidades possíveis e concretamente realizadas. Mas, na 

medida em que se conecta a estes fluxos, elementos e redes de comunicação, o espaço passa 

também a determiná-los, a definir sentidos e direções que rearranjam as ordens sociais globais 

e locais. 

No cotidiano do Hipercentro de Belo Horizonte, estas forças homegeneizantes tornam 

invisíveis outros processos de apropriação do espaço que são significativos para os indivíduos 

que os realizam, tanto quanto para a vida e a vitalidade da cidade. Uma cena de um 

agrupamento incomum, verificada em uma das derivas realizadas, ilustra estes processos: em 

frente à unidade dos Correios, na rua Rio de Janeiro, percebemos em uma tarde um grupo de 

homens, que se dividia em pequenas rodas de conversa. Ao perguntarmos se acontecia nos 

Correios alguma inscrição de concurso, obtivemos a resposta de que se tratava de reuniões 

semanais para marcação de jogos de futebol de várzea para o próximo fim-de-semana. As 

reuniões acontecem todas as segundas-feiras, depois das 16h, há décadas. A força da imagem 

institucional dos Correios invisibiliza os outros usos e apropriações dos espaços da cidade. 

No entanto, no decorrer das derivas fomos recolhendo expressões cuja potência 

comunicativa resulta de uma relação com o excesso, coexistem e resistem a ele. Dialogam 

com as formas estabelecidas e tiram sua força destes confrontos.  São formas comunicativas 

que aparecem e desaparecem na cidade, que expressam opiniões e marcações de seus 

habitantes e que processam uma apropriação do espaço urbano. São processos que não estão 

apenas à margem das formas institucionalizadas de comunicação, mas também à margem da 



  
cidade, isto é, dos processos de decisão da vida da cidade. Eles abrem uma brecha no tecido 

urbano para expressão de posicionamentos que não tem espaço legitimado para ocorrer. 

Assim, instituem lugares de encontro daqueles que compartilham o espaço do Hipercentro no 

cotidiano.  

Recolhemos para a nossa análise os registros de formas de comunicação que 

acontecem no Hipercentro e que são expressão deste fenômeno. Recortamos duas categorias 

de redes de comunicação que emergem na/da dinâmica do Hipercentro de Belo Horizonte: 

uma constituída por escritos em muros e tapumes, notificações, imagens impressas na cidade, 

conformando diálogos públicos encontrados no Hipercentro e outras virtuais, embora não 

menos concretas, constituídas por comunidades do Orkut - os diálogos da rua. Contudo, para 

o presente Encontro (II ENECULT 

 

Encontros Multidisciplinares em Cultura) vamos nos 

deter apenas na análise da primeira rede descrita. 

Diálogos Públicos - Tapumes da Praça da Estação e as Notificações da Praça Sete 

O espaço da cidade é o lugar onde se estabelecem encontros a todo momento. Alguns 

destes encontros se concretizam no que denominamos diálogos públicos - intervenções, 

artísticas ou não, mas certamente urbanas, que provocam o cidadão do Hipercentro que existe 

em nós, quando estamos neste espaço. São enunciações postadas 

 

coladas, colocadas, 

pintadas, rabiscadas, fabricadas 

 

dirigidas aos outros que passam por aquele lugar a pé, e 

podem ler, rasgar, manipular e modificar a mensagem. Na teia urbana as vozes de seus 

habitantes encontram lugar, negociam territórios, estabelecem redes e se materializam: os 

rabiscos na parede, com frases que se referem à situação de restauração de um prédio e à 

situação política nacional do momento (CPI dos Correios, denúncia do mensalão, setembro de 

2005); comentários sobre a situação das igrejas evangélicas, sobre notícias de jornais; 

observações sobre as relações que se estabelecem na cidade que habitamos, no país em que 

vivemos, no Hipercentro que experimentamos. 

Os diálogos públicos tornam visíveis as diferenças e tentam chamar a participação de 

todos que experienciam tal espaço. Estes espaços não são os espaços autorizados e 

legitimados, social e culturalmente, para o debate das questões públicas. Ao contrário eles se 

configuram como territórios à margem das instituições 

 

as quais estreitam os canais de 

expressão e discussão das decisões sobre as questões públicas. Estas intervenções 

configuram-se como gestos que potencializam territórios para a expressão da diversidade. Se 

os canais instituídos são fechados ou demandam organização social ou política para a 

participação, as inscrições apenas esboçam o gesto de iniciar o diálogo. Interessa-nos o lugar 



  
da expressão da diversidade e a potência do diálogo, as redes que passam a ser constituídas 

por estes fluxos impressos na cidade.  

Portanto, quando em 17 de março, notamos uma pergunta no tapume da escadaria que 

liga o túnel da Praça da Estação à Rua Sapucaí, sabíamos que esta pergunta conformava um 

diálogo público: quando este museu vai ficar pronto . A pergunta se referia ao Museu de 

Artes e Ofícios, em obras atrás do referido tapume. Foi inscrita usando algum extrato vegetal 

verde e, diferentemente das inscrições que se seguiram, logo se tornou apenas um rastro, mas 

é a potência de tudo o que foi articulado neste tapume.  

Em duas semanas surge a primeira resposta: não é da sua conta! (com um giz ou 

pedra vermelha). Quatro dias depois, a inscrição subseqüente: é sim de nossa conta! 

(também inscrita com um giz vermelho). Aqui podemos começar a delinear a potência a que 

nos referíamos acima: o tapume, localizado em um lugar de passagem, após o gesto 

inaugural, se constituiu como um território de negociação constante.  Por algumas semanas o 

diálogo ficou sem novas inscrições, mas não suspenso, afinal, todos que por ali passavam 

podiam ler o que estava sendo colocado em questão. 

No começo do mês de junho uma nova provocação: o povo que sabe seus cu d 

cabra (inscrito na diagonal, com giz de cera azul). Essa inscrição começou a ser grafada e foi 

rabiscada com um giz preto. Depois, mais acima foi concluída. A falta de pontuação e talvez 

de algumas letras, nos deixou dúvidas quanto à mensagem inscrita, mas na tentativa de 

entender a mensagem, surgiram duas possibilidades de interpretação: ou o povo quer saber, 

seus cu de cabra , ou o povo quem sabe, seus cu de cabra . De qualquer maneira, a frase 

encerra um movimento de conscientização em relação ao direito de conhecer os gastos na 

obra do museu. Um gesto, que junto aos previamente realizados, sintetiza um ato político, 

uma participação na construção da cidade, um interesse na condução de recursos públicos, 

que estão alocados no Museu de Artes e Ofícios. 

No dia 12 de setembro de 2005, foram notadas pichações, em preto, portanto muito 

mais visíveis, em três pontos desta escadaria e na Rua Sapucaí, em frente a uma possível 

entrada do futuro Museu, em um tapume também. Na saída do túnel estava a pichação: 

banheiro público já . A segunda se sobrepôs ao diálogo já estabelecido do tapume: 

queremos banheiros público . A terceira estava no tapume ao lado do nome da empresa que 

vem realizando a obra do museu, Total Engenharia: exigimos prestação de contas deste 

museu! . A quarta pichação estava na Rua Sapucaí, no local já mencionado e perguntava: 

quanto já gastaram com este museu? . Pela semelhança entre as letras das quatro pichações, 

e a simultaneidade que apareceram, entendemos que foi uma pessoa que efetuou este ataque.  



  
Quatro dias após serem escritas, isto é, no dia 16 de setembro, as pichações que 

questionavam a prestação de contas do Museu e a quantidade de recursos alocados na obra, 

foram apagadas (os tapumes foram pintados), por alguma ordem proveniente das obras do 

Museu. Consideramos o ato de pintar os questionamentos parte do diálogo público também. 

Este ato pode demonstrar um descontentamento com relação às perguntas, ou um 

desconforto. As reclamações com relação a banheiros públicos não foram apagadas desta vez.   

No dia 17 de outubro, uma correção ortográfica foi feita na inscrição queremos 

banheiros público , que se encontra no tapume das escadarias do túnel da Praça da Estação. 

Foi colocado um S , marcado a lápis, após a inscrição. Essa preocupação de correção 

ortográfica já havia sido percebida antes, no que chamamos de notificações, uma outra 

modalidade de diálogo público também encontrada no Hipercentro. Logo, podemos pensar 

estas correções ortográficas como um dos nós da tessitura desta rede comunicativa que se 

apresenta. Uma teia fiada por inscrições realizadas por cada sujeito, imprimindo através da 

diversidade das letras, dos materiais usados, das reclamações feitas, a cidade viva, dinâmica, 

lugar de negociações territoriais, dos fluxos, dos gestos. 

Ainda depois do s , outra pessoa passou pela escadaria e completou a mensagem 

com riscos feitos na madeira do tapume: De qualidade . Então temos uma mensagem que foi 

inscrita a não menos do que três mãos, pelo menos até quando este texto havia sido escrito: 

queremos banheiros públicos de qualidade . O quadro geral conformado conta com a 

participação de mais de onze pessoas (outras inscrições realizadas no tapume não foram aqui 

analisadas, por uma escolha do recorte de nosso olhar neste estudo). Pessoas que registraram 

sua marcas na cidade, sua opinião na história, no cotidiano. Mesmo que este acontecimento 

seja completamente apagado dos tapumes, este território de negociação foi materializado, 

dinamiza as relações sociais vivenciadas e a faz parte da memória coletiva de Belo Horizonte.  

Na Praça Sete de Setembro e imediações (Rua Carijós, Rua Tupinambás e Avenida 

Amazonas, no Hipercentro de Belo Horizonte) notamos a partir de 26 de agosto de 2005, que 

folhas de papel no tamanho A4 passaram a ser coladas periodicamente contendo mensagens 

dirigidas ao público. São cartas endereçadas a quem passa pela rua, com o título Utilidade 

Pública ou comentários acompanhados de recortes/xerox de manchetes ou partes de notícias 

de jornais, que pautam o tema comentado na mesma folha pelo escritor anônimo; estas 

mensagens são chamadas de notificações pelo escritor.  

Os comentários são sempre endereçados a um leitor qualquer, através do uso de 

vocativos, é minha gente , gente, gente , minha gente , meus amigos ou através de 

frases imperativas, como gravem bem ou cuidado com elas .  Em algumas destas 



  
notificações, outros anônimos vêm fazendo intervenções, sejam correções ortográficas no 

texto, seja incentivando o anônimo-comentarista a escrever mais, utilizando canetas ou lápis. 

Estes gestos apontam para a constituição de outras redes na cidade, marcadas pela constante 

atualização e negociação de territórios.  

A primeira notificação foi manuscrita em uma folha de papel A4, na vertical, e tem 

semelhanças a estrutura de uma carta. Começa com um título, centralizado, entre aspas 

Utilidade Pública . Na outra linha, começa o texto com o vocativo Meus amigos e 

desenvolve seus comentários acerca das igrejas evangélicas. Ao final do texto, é assinada por 

um cristão , entre aspas, afirmando sua condição como cristão. Abaixo desta mesma 

notificação, na mesma folha de papel, notamos a inscrição em caneta esferográfica azul: 

Apoiado! Logo, a tendência do diálogo público aparece aqui mais uma vez expressada. 

Quem anotou a palavra apoiado compactua das mesmas idéias desenvolvidas no texto e 

encontrou ali espaço de inter-relação e troca. Marca um lugar na rede urbana, com um tempo 

móvel, onde os encontros ultrapassam sua versão presencial e encontram no simbolicamente 

compartilhado um espaço para o debate e a construção de outras formas de sociabilidade e de 

experiência do cotidiano da cidade. 

No mesmo dia que encontramos esta que para nós é a primeira notificação, 

encontramos também a segunda, situada no quarteirão da avenida Amazonas, entre a rua 

Tupinambás e avenida Afonso Pena. Nela, o escritor anônimo discorria sobre a situação 

política referente ao publicitário mineiro Marcos Valério 9. No seu comentário final, que 

ainda era possível ler, pois a notificação estava rasgada, ele propõe vamos falar de música, 

arte ou futebol, isto é, de futebol internacional, porquê o nosso está bichado . Na mesma folha 

de papel, encontramos mais um comentário feito à caneta azul esferográfica: de novo? (Eu 

quero mais!!) estudante, 19 anos. Em uma outra folha, xerocada e colocada em outro ponto 

do Hipercentro da cidade, a mesma notificação ainda não estava rasgada e contava com um 

outro comentário feito à caneta: esse eu já li!  lá em cima . 

 

Depois da identificação do estudante na assinatura de seu comentário, o escritor 

anônimo passou a identificar em suas assinaturas a sua profissão e idade: ex-metalúrgico, 76 

anos. Podemos aqui apontar para a potência comunicativa destas mensagens: o escritor 

anônimo cola suas notificações na rua, torna públicas suas opiniões, sua maneira de escrever, 

de se expressar, e abre uma possibilidade de diálogo com os seus leitores. Ao inscrever algum 

comentário nas notificações, os sujeitos realizam a interação. O fato de mudar sua 

                                                           

 

9 O publicitário mineiro Marcos Valério de Souza é dono de duas agências de comunicação, a DNA e a SMP&B. Ele 
ganhou os holofotes na crise política no início de junho de 2005, quando o deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ) fez 
declarações sobre o esquema de corrupção no Congresso Nacional. 



  
identificação, a partir de um comentário, mostra a sensibilidade do escritor anônimo no 

processo dialógico, assimilando a intervenção de outros sujeitos na construção de sentidos do 

produto.  

As notificações tratam dos mais variados assuntos: igreja, futebol, política, 

homossexualidade, jovens, sacolões do centro, prisão de ladrões, eficácia da polícia, má-

educação nos ônibus da cidade, a situação do idoso. Dependendo da situação exposta por suas 

notificações, o escritor anônimo se afirma politicamente interessado neste ou naquele assunto, 

fixando-se como personagem deste tempo-espaço da situação do texto, utilizando esta ou 

aquela roupagem social. Assim, ele às vezes modifica sua condição identitária de um 

cristão para ex-metalúrgico, 76 anos , para ex-metalúrgico 76 anos aposentado 

mensalinho , para ex-eleitor , para ass: um desconhecido, ex-metalúrgico aposentado 76 

anos de idade . A cada nova assinatura, ele joga com as territorialidades, concentradas e 

expostas no Hipercentro, e abre possibilidades de relações com o outro.  

Quando alguém passa, lê um comentário acerca de um crime ocorrido (nos recortes 

de jornal) e escreve alguma coisa, como só Jesus Salva , este alguém está imprimindo seu 

ponto de vista com relação ao que o escritor anônimo escreveu. Ao fazer isso, atualiza não só 

a língua portuguesa ou a imagem religiosa, mas também negocia um lugar na folha escrita e 

na leitura dos outros passantes, imprimindo suas marcas territoriais na cidade. Além do 

diálogo explícito ao escrever um comentário, fazer uma correção ortográfica ou um pedido 

nas notificações, entendemos que rasgar parte ou o todo das folhas também constitui parte do 

diálogo, assim como pintar os tapumes do Museu de Arte e Ofícios. A ação de impossibilitar 

outros de ler a mensagem se configura como uma parte do diálogo que silencia.  

Com o passar das semanas percebemos algumas modificações com relação a forma 

das notificações. Algumas se assemelham muito a cartas endereçadas aos passantes. No topo 

da página o título utilidade pública , abaixo o texto. Já em algumas notificações recortes de 

manchetes da página de jornal são coladas no topo, ocupando um espaço de título, e os 

comentários são escritos abaixo. Em outras, a colagem com recortes de jornal e sua 

articulação com o texto passou a tomar o corpo de notícias de jornais. Em outras ainda, ele 

passou utilizar apenas fotos e legendas de jornais e a escrever sua notícia abaixo e ao lado, 

como em uma página de jornal. Entendemos este desenvolvimento da forma das notificações 

como uma busca em se relacionar melhor com as outras pessoas que circulam pelo 

Hipercentro e lêem seus comentários. 

As notificações são em nosso entender um uso, uma maneira de consumir o jornal. 

Este consumo se assemelha ao conceito de táticas, em Certeau, as quais emergem da cidade, 



  
como gestos, potências comunicativas dos que não agenciam e não participam do processo de 

criação da grande mídia, a não ser como consumidores.   

Na realidade, diante de uma produção racionalizada, expansionista, centralizada, espetacular e 
barulhenta, posta-se uma produção de tipo totalmente diverso, qualificada como consumo , que tem 
como características suas astúcias, seu esfarelamento em conformidade com as ocasiões, suas 
piratarias , sua clandestinidade, em suma, uma quase- invisibilidade, pois ela quase não se faz notar por 

produtos próprios (onde teria o seu lugar?) mas por uma arte de utilizar aqueles que lhe são impostos. 
(CERTEAU, 1994, 94) 
Estas intervenções urbanas, que se constituem como manifestações comunicativas, 

aparecem na cidade e se apropriam dos elementos formais da mídia hegemônica e da cidade 

planificada, produção racionalizada que é o espaço urbano. A utilização do recorte de 

jornal, com suas manchetes, na constituição das notificações, a utilização de perguntas e 

frases imperativas e apelativas, nos remete a campanhas publicitárias, aos programas 

televisivos populares, que abordam a cidade. Mas ao mesmo tempo, estas manifestações 

endereçam suas ações comunicativas aos que estão ali, próximos delas, experienciando o 

mesmo cotidiano. Elas obtém sucesso através do uso de questões direcionadas, utilizando 

vocativos que se remetem a quem passa por estes lugares a pé, pára, lê e se posiciona, 

produzindo sentidos. E às vezes responde, entendendo a possibilidade de passar a fazer parte 

deste circuito comunicativo. 

Na terça-feira, dia seis de dezembro de 2005, ao passar pela Praça Sete pela manhã 

em busca de novas notificações, fomos surpreendidos por uma ausência total de notificações 

na Rua Carijós. Seguindo para as paredes do antigo Cine Brasil, percebemos que todas as 

notificações haviam sido arrancadas e seus vestígios haviam sido limpos. Ao virar a esquina, 

vimos quem estava arrancando as notificações: um funcionário do Sistema de Limpeza 

Urbana de Belo Horizonte, com um pincel e um balde, despejava uma solução nas paredes e 

assim, ia removendo as marcas daqueles meses de intervenções na cidade.   

São as estratégias re-conformando os territórios estabelecidos por algum tempo pelas 

táticas dos habitantes da cidade. O invisível tomou corpo, forma, se materializou. Re-

significou espaços. Agora é a vez do plano da cidade re-estabelecer seu papel hegemônico, e 

com tintas e removedores, se resolver mais uma vez, mas não de uma vez por todas, como o 

que dita as regras da cidade. 

Também podemos pensar uma relação de um outro papel que estava colado em um 

portão de ferro, na Rua Januária e as notificações da Praça Sete. É um homem-nave-tubo de 

creme dental amarelo com uma mensagem sobre o leitor estar olhando e lendo o que há no 

papel. Discursa sobre as condições de ser um pedaço de papel colado, que como outros 

papéis com desenhos legais pelas ruas , são rasgados. Apela para que o leitor não rasgue estes 

papéis. E termina seu texto com a frase: e que o PAPEL do CÉU lhe abençoe . Logo, este 



  
papel colado faz o mesmo pedido que algumas das notificações da Praça Sete, num tom 

completamente diferente. É uma amostra de que a diversidade cultural do Hipercentro de 

Belo Horizonte existe e está expressa nos diálogos estabelecidos pelas ruas da cidade, 

negociando a todo instante seus territórios. As redes da cidade se conformam assim, em 

pequenas semelhanças de usos de materiais, em grandes semelhanças quanto ao conteúdo das 

mensagens, por se colar papéis na rua, estabelecendo nós perpassados pelos fluxos das 

diversidades co-presentes.   

Seja de que espécie for, a diversidade gerada pelas cidades repousa no fato de que nelas muitas pessoas 
estão bastante próximas e elas manifestam os mais diferentes gostos, habilidades, necessidades, 
carências e obsessões. (JACOBS 2000, 161). 
O esforço deste trabalho se fez na direção de evidenciar movimentos e sujeitos 

envolvidos nas construções e produções de sentidos do espaço urbano do Hipercentro - como 

as notificações que encontramos na Praça Sete, os outros papéis com desenhos legais pelas 

ruas , os diálogos estabelecidos nos tapumes da Praça da Estação, entre outros. São elementos 

que atravessam o tecido urbano, ora tensionando, ora reproduzindo, ora fazendo desaparecer e 

neste movimento (re)configuram as dinâmicas sociais, políticas e culturais da cidade e de suas 

populações, seja na ação pontual do cotidiano, seja nos rastros e lembranças da memória 

coletiva da cidade. Os (des)encontros e as negociações que se estabelecem entre os fluxos e os 

fixos culminam em transformações que dinamizam o espaço urbano continuamente.  
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