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Novo olhar
sobre o nosso
patrimônio

O

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais, Iepha/MG, propõe
uma nova mirada sobre os nossos bens patrimoniais por meio do protagonismo dos circuitos de
cultura. Diretamente vinculado ao Iepha/MG, o
Circuito Liberdade motivou a realização de um seminário, em
2015, no qual se destacaram os temas ligados ao patrimônio
urbano e à proeminência da cidade como espaço cultural. A experiência dos circuitos é altamente positiva, pelo que a revista Óculo
vem apurar a nossa visão sobre as possibilidades de preservação
de patrimônio e revitalização de ações de cultura, seguindo essa
metodologia. É fundamental que as cidades promovam iniciativas que articulem equipamentos, espaços, roteiros e programas,
mobilizando a população no sentido de sua plena fruição. Na
marca dos 45 anos do Iepha/MG, enfatiza-se, em linha prioritária, a integração dos bens patrimoniais na dinâmica urbana e
a participação permanente da sociedade e dos cidadãos.

Angelo Oswaldo de Araújo Santos
Secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais

Circuitos de
Cultura e os sentidos
do Patrimônio Cultural

O

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais (Iepha-MG) comemora 45 anos de fundação numa perspectiva de afirmação de seu papel de fomentar a interlocução
entre patrimônio cultural e experiências de conhecimento, comunicação e apropriação de espaços de memória e identidade.
Entre outros projetos, assumir a gestão do Circuito Liberdade tem sido para
o Iepha-MG um desafio permanente de reflexão e prática sobre o patrimônio
cultural. A gestão de equipamentos de cultura sobre a ótica do patrimônio
perpassa o monitoramento e conservação dos edifícios que integram o conjunto
de arquitetura eclética, moderna e contemporânea de propriedade do Governo
do Estado, para uma articulação destes com os espaços públicos que compõem
a trama urbana.
Partindo do princípio do Direito à Cidade e de seu caráter formador, tornase impossível desvincular o fortalecimento de um circuito de museus, centros
culturais e espaços de memória com os processos socializadores de construção
do conhecimento, da cultura e das identidades. Para além das formas espaciais
e seus conteúdos, a linguagem urbana nos expõe a uma infinidade de “circuitos”
já existentes e possíveis. A Praça da Liberdade e seu conjunto arquitetônico,
parte central do projeto da Nova Capital de Minas Gerais de fins do século
19, incorporou ao longo de sua história mais que outros estilos de época. Sua
arquitetura, paisagismo e desenho urbano assumem uma relação educativa,
pois transmitem mensagens que são constantemente interpretadas a partir de
signos captados pelos sentidos. Essa apreensão dá forma aos comportamentos
dos lugares como resposta às aspirações individuais e coletivas dos cidadãos.
Como articular as apropriações deste espaço vivido com os conteúdos de cultura
dos equipamentos? Como se apropriar das leituras plurais nos conteúdos e
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atividades dos equipamentos? Como construir circuitos abertos sobre a materialidade do lugar?
Sob a necessidade de “um olhar de perto e de dentro” para compreensão
do Circuito Liberdade para além de sua forma, propusemos um seminário para
a discussão de experiências dos “circuitos que queremos”. Durante dois dias
buscamos uma etnografia de lugares de patrimônio que articulasse experiências
com campos do conhecimento: educação e cidade; urbanismo e significação
do patrimônio; redes e circuitos; diversidade e movimentos na cidade; mídias
alternativas e circuitos de cultura.
Apropriar-se da gestão do patrimônio cultural sob uma perspectiva de
reconhecimento do Circuito Liberdade como uma porção territorial onde se
desenvolvem práticas sociais diversificadas, para além das práticas contemplativas
de fruição estética e cognitiva, é um exercício para o Iepha-MG. A publicação
destas experiências e reflexões por meio da revista Óculo inaugura a perspectiva
de dividir esses conteúdos para a construção de uma gestão compartilhada
das políticas públicas de cultura e patrimônio. A compreensão da morfologia
dos lugares e fazeres culturais como processos contínuos de ressignificação
aproximam gestores públicos, técnicos, acadêmicos, coletivos de cultura, comunidades e habitantes da cidade, a uma ação de aprendizado das possibilidades
do viver urbano.
O primeiro volume da Óculo – Revista do Patrimônio Cultural de Minas
Gerais: Circuitos de Cultura vem afirmar a centralidade das discussões sobre
a relação entre cidade, cultura, identidade e patrimônio cultural e propor um
debate. O patrimônio cultural e os espaços de cultura reconhecidos dentro das
políticas públicas são apropriados pelos cidadãos? Até que ponto a dinâmica
urbana propicia a construção de novos valores culturais? Que valores são estes
e como relacioná-los às identidades passadas e à ação presente da vida na
cidade? Como afirmar os circuitos como espaços de representação, construção
e ressignificação de experiências?
São questões que se articulam, constituindo um novo campo de reflexão, que
se abre ao debate democrático e convoca vários saberes. Um motivo e tanto
para convidar atores importantes nesse debate e propor a criação de um novo
patamar de observação, crítica e invenção. Uma boa plataforma para dar origem
a uma revista.

Michele Arroyo
Presidente do IEPHA-MG

O circuito
que queremos
Esta edição de Óculo reúne trabalhos apresentados no Seminário Estadual do
Patrimônio Cultural: Circuitos Culturais e as Cidades, realizado pelo Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, Iepha/MG, em
24 e 25 de agosto de 2015, em Belo Horizonte.
Os temas debatidos foram divididos em cinco núcleos de apresentações,
que trataram dos temas “Educação e cidade”, “Urbanismo e significação do
patrimônio cultural”, “Redes e circuitos”, “Diversidade e movimentos na cidade”
e “Mídias alternativas e circuitos de cultura”.
O resultado é um conjunto de contribuições muito rico, com enfoques que vão do debate conceitual à apresentação de experiências notáveis,
passando por reflexões sobre política cultural, modelos de gestão e relação entre
diferentes saberes.
Teoria que ajuda a entender a prática; experiências que valorizam a reflexão;
diversidade que alimenta a democracia.

educaçÃO
E CIDADE

apresentação

A praça! A praça é do povo
Como o céu é do condor
É o antro onde a liberdade
Cria águias em seu calor!
(Castro Alves)

Juarez Dayrell

O

s versos de Castro Alves, escritos no
século 19, remetem às lutas populares
pelo direito à cidade, pela ocupação
das ruas e praças como espaço democrático dos cidadãos. Lembra-nos
que a cidade, a pólis, é o espaço por excelência da
diversidade, da aprendizagem da convivência com
a diferença. Em Belo Horizonte, o direito à cidade
tem sido objeto de muitas lutas dos movimentos
sociais, em especial dos movimentos juvenis, que
nos últimos anos vêm ocupando ruas e praças de
Belo Horizonte lutando pelo direito à cidade. Nas suas
variadas reivindicações está presente a demanda pela
reinvenção da cidade como lugar de convivência, de
diálogo, de aprendizagens permanentes na perspectiva
do aprofundamento da democracia e da afirmação de
liberdades. Demandam transformações de tal forma
que as novas gerações possam reaprender a cidade, na
cidade e da cidade e façam dela o espaço privilegiado
de aprendizagem da convivência com a diversidade.
Essas ideias, entre outras, foram objeto de reflexão
no seminário “Circuitos Culturais e as cidades”,
promovido pelo Iepha/MG. Uma das mesas do
evento discutiu especificamente a relação entre cidade,
cultura e educação, que trouxe reflexões riquíssimas
a esse debate. São as comunicações do seminário que
tenho o prazer de apresentar aqui.
No primeiro texto, o professor Miguel Arroyo
nos convida a uma instigante reflexão sobre as relações da educação com a cidade, o patrimônio e a
cultura. Evidencia que os direitos humanos são uma
totalidade e, nessa perspectiva, os direitos à cidade,
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ao patrimônio e à educação não se afirmam sem o
direito à esfera pública, à cultura política pública.
Com este ponto de partida, defende que o direito ao
patrimônio é um exercício do reaprender o direito
à cidade. Para o autor, a cidade e seu patrimônio
são um “texto” construído em uma tensa história
política de relações de poder. E é esse “texto” que
deveria estar presente nos currículos escolares, ainda
distantes da cultura e do patrimônio cultural da
cidade. Denuncia a tendência a uma política segregadora que amplia a competitividade pela cidade
e uma apropriação privada do capital simbólico,
patrimonial do espaço urbano. Diante desse cenário
o autor defende que cabe às políticas públicas de
patrimônio e aos currículos escolares a função
de explicitar essas apropriações tão desiguais do
público, do poder, do patrimônio, da cidade e do
direito à cidade.
Em seguida, a professora Macaé Evaristo, como
secretária de Educação de Minas Gerais, traz uma
contribuição significativa ao debate na ótica da
gestão pública. No seu texto Todos os direitos e os
direitos de todos, ela nos convida a refletir sobre os
desafios postos às políticas públicas em um contexto
marcado pela disputa pelos direitos e se pergunta
com Paulo Freire: as políticas devem estar a serviço
de que, a serviço de quem? Neste sentido, coloca em
questão a importância de refletir em que medida os
diferentes sujeitos estão presentes na apropriação da
cidade e nos circuitos culturais, fazendo da cidade
uma experiência educativa. Para ela, pensar na
cidade educadora é explicitar as tensões, é dizer
de uma utopia de uma outra cidade e outras relações sociais. Para isso, defende a importância de
construir políticas intersetoriais na medida em que
não é possível fazer a educação integral somente
na escola e com os educadores. Outro desafio é
“quebrar a espinha dorsal da burocracia do estado”,
facilitando os processos de implementação de
políticas e estimular os intercâmbios regionais e

estaduais. Anuncia a proposta de um Grupo de
Trabalho Intersetorial que objetiva mapear as ações
educativas das diferentes áreas do governo nos territórios, na perspectiva de construir uma agenda de
educação integral que vá além da escola e inclua o
conjunto dos equipamentos e iniciativas culturais
de cada município.
Finalmente, a professora Andréia Menezes De
Bernardi, no texto Apropriação e usufruto cultural –
a educação na cidade, faz uma análise consistente de
duas experiências exitosas de educação patrimonial.
Uma delas, a Rádio Pedal, ação desenvolvida no
âmbito das oficinas de Educomunicação ofertadas
pelo Programa Escola Integrada em Belo Horizonte.
Nela, os jovens alunos pesquisam, definem a pauta,
saem às ruas com um triciclo adaptado com equipamentos necessários para o registro e a difusão
de áudio, entrevistam pessoas do bairro, identificam problemas e demandas e, com suas ideias
e vozes, inventam situações de acesso, socialização e participação, criando um circuito cultural
local. A outra experiência analisada é o programa
Vamos ao museu?, criado e implementado pela
Associação AKala, que convida professores, estudantes e comunidades a conhecerem o patrimônio
e as manifestações culturais das localidades onde
vivem, interpretando-o e assumindo responsabilidade compartilhada por sua preservação. Segundo
a autora, tais iniciativas contribuem para o alargamento de territórios e para ampliar formas inclusivas de participação na cidade, possibilitando o
deslocamento no território e um contato positivo
e enriquecedor com o diverso, estimulando a (re)
criação da cidade como espaço plural.
Com essa rápida síntese, caro leitor, espero ter
estimulado o desejo de você se debruçar sobre os
textos e trilhar os caminhos propostos pelos autores,
certo que será uma boa contribuição para ampliar
sua compreensão sobre as relações entre cidade,
cultura e educação.

Miguel G. Arroyo

Cidade,patrimônio,
cultura pública
e educação
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A

proposta deste seminário de articulação entre cidade, patrimônio, cultura pública e educação exige um diálogo talvez
tenso e complexo. Um diálogo político. No campo dos direitos.
Destaquemos alguns pontos de diálogo necessário e urgente, sem
esquecer as tensões políticas presentes na construção-apropriação
do direito à cidade, ao patrimônio, à cultura pública e à educação. Tensões
políticas que nos remetem ao campo dos direitos.
O Seminário Estadual do Patrimônio Cultural defende o direito à cidade
como direito de todo cidadão. Consequentemente, o direito ao patrimônio
cultural da cidade. O tema supõe que a educação, como serviço público na
cidade, tem como dever-função cooperar nesse direito de todo cidadão à cidade
e ao patrimônio cultural da cidade. O tema propõe ainda a urgência de colocar
essa relação no avanço da consciência dos direitos humanos.
Nas últimas décadas, presenciou-se um avanço político histórico na consciência popular pelo direito a ter direitos. A educação tem avançado como
campo de direitos. O seminário nos convida a indagar sobre que contribuições
poderão vir para o avanço do direito à educação, da articulação com o avanço
do direito à cidade, ao patrimônio e à cultura pública.
Partimos da hipótese de que quanto mais se articular o direito à educação
com a pluralidade de direitos humanos, mais fortalecidas serão as lutas pelo
avanço dos direitos humanos. Cada direito humano só se afirma se articulado à
totalidade dos direitos humanos, porque somos seres humanos totais. A crença
ingênua de que, se garantido o direito à educação, serão garantidos todos os
direitos é uma falácia.
Afirmar a estreita relação entre o direito à cidade, ao patrimônio, à cultura
pública e à vida digna nos convida a superar essa visão ingênua e a reconhecer
que o direito à educação não se afirma em sua plenitude humana sem afirmar o
direito à cidade, à moradia, ao transporte, ao trabalho, à terra. À vida humana,
justa e digna. Por sua vez, o direito à cidade fica incompleto sem a garantia do
direito a seu patrimônio material e cultural. Os direitos à cidade, ao patrimônio
e à educação, não se afirmam sem o direito à esfera pública, à cultura política
pública. O seminário nos propõe reconhecer essas intrincadas e tensas relações
no avanço da garantia dos direitos humanos.
Colocar a relação direito à cidade, ao patrimônio e à educação no campo dos
direitos humanos nos leva às históricas tensões por lutas por direitos humanos.
Boaventura de Sousa Santos (2013) nos lembra que “a hegemonia dos direitos
humanos como linguagem de dignidade humana é hoje incontestável. No entanto,
essa hegemonia convive com uma realidade perturbadora. A grande maioria
da população mundial não é sujeito de direitos humanos” (p. 42). Que sentidos
políticos há em proclamar o direito à cidade quando se convive com a negação
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do direito ao teto, à terra, ao trabalho e à escola?
Com a repressão e o controle de tantas formas de
lutas coletivas pelo direito à cidade?
Colocar a relação cidade, patrimônio, cultura
pública e educação no campo dos direitos humanos
repõe questões urgentes: as escolas, universidades
públicas, sobretudo, se reconhecem como instituições culturais? Ao menos se reconhecem na cidade?
Reconhecem-se instituições da esfera pública,
agentes da cultura pública urbana? Reconhecem-se
sequer como espaços de cultura? Por sua vez, as
instituições da cultura e do patrimônio cultural da
cidade reconhecem as escolas como componentes
desse patrimônio? Tem predominado o diálogo ou
o silenciamento entre educação, escolas, universidades, cultura pública e patrimônio cultural? Cada
instituição cuida do seu quintal? Este seminário
é um gesto político relevante de derrubada das
cercas dos quintais e avançar para diálogos possíveis. Urgentes.
Aprender o direito à cidade
Tem avançado a consciência de que a escola é um
direito e, mais, que é o lugar do aprendizado dos
direitos humanos, sobretudo dos grupos sociais
mantidos à margem. A escola é um dos lugares do
aprendizado do direito à cidade e ao seu patrimônio.
O direito ao patrimônio é um exercício riquíssimo do reaprender o direito à cidade (LEFEBVRE,
1968). Um exercício que vai além de ver, ler, observar
e rememorar. É reaprender o direito a viver, escrever
e construir a cidade como personagens de produção
da história, da cultura, do patrimônio. Da cidade.
Quando se programam “visitas” dos educandos,
docentes, famílias e das escolas públicas ao patrimônio, será necessário partir de um reconhecimento
básico: são os grupos sociais pobres, trabalhadores,
negros, das periferias. Esses são os reais personagens
da cidade. É preciso vê-los como personagens e

que se pergunte a eles que papel tiveram e têm na
construção da cidade e de seu patrimônio. Foram
reconhecidos como construtores? Com que centralidade? O patrimônio é símbolo do poder de quem?
Deles? Construtores de uma história patrimonial
que os reconhece ou os ignora? Quando participaram na construção da cidade e de seu patrimônio
houve lugar para permanecerem na cidade? Dentro
ou fora dos contornos legítimos?
Há estudos que poderão ajudar na compreensão dessas questões. As diversas áreas do currículo como história, geografia e sociologia poderão
articular-se em coletivo de docentes e educandos e
organizar as formas mais pedagógicas de preparar
essas “visitas” ou esse viver, ler, entender o patrimônio e entender-se como personagens da cidade.
Reafirmar seu direito à cidade.
Os deslocamentos pelo espaço urbano à procura
do seu patrimônio serão uma experiência rica nesses
aprendizados como personagens-sujeitos da cidade.
Levar as crianças, os adolescentes e os jovens adultos
a ver e observar quem transita nas calçadas, nos
carros; quem limpa a cidade, homens, mulheres,
brancos, negros, trabalhadores e trabalhadoras.
Observar como em cada bairro, rua e até em cada
escola pública ou privada esses personagens da
cidade são outros em classe, gênero e raça. Que os
educandos e educadores aprendam a perguntar-se
por que em cada espaço urbano e escolar os personagens são diferentes. O espaço reflete a classe, a
cor e o gênero que o habitam, que nele trabalham
e transitam.
Nas “visitas”, nesses deslocamentos para
conhecer, ler e interpretar a cidade e seu patrimônio
e para entender-se como personagens da cidade, será
central que, como adultos, jovens, adolescentes e
até crianças, aprendam a observar o espaço urbano
não apenas como espaço físico, mas como espaço
humano e de que humanos, que classes, raças, cores
e gêneros o habitam e nele transitam e trabalham. Há
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espaços de donos de carros e espaços de transeuntes
ou usuários de ônibus, são personagens sociais diferentes? Vão e voltam do trabalho? De que trabalho
na cidade? A cidade como espaço de trabalho, de
trabalhadores, de sem trabalho, de crianças-adolescentes no trabalho? Em que trabalhos? (Arroyo,
2015). Talvez carreguem como adolescentes e
crianças essa experiência tensa de articular trabalho
e escola. Talvez suas primeiras vivências da cidade
tenham sido a procura de sobreviver na cidade.
Jorge Amado, no romance Capitães da areia,
descreve essas crianças-adolescentes sobrevivendo
na cidade, aprendendo sua cidade, conhecendo-a e “amando-a como ninguém”. Acompanhar
esses adolescentes, jovens adultos populares e até
crianças a “visitar”, a reviver a cidade e seu patrimônio será uma rica experiência de revisitar a
cidade, de revisitar-se como velhos personagens
que, sobrevivendo na cidade, a conhecem e amam
como ninguém.
Na preparação dessas “visitas” será conveniente
abrir espaços-tempos para que eles e elas narrem
suas vivências acumuladas tão cedo de sobreviver na
cidade, mas talvez tenham sido tratadas como estranhos, como ameaçadores e até temidos. Aprenderam
logo, demasiado cedo, que a cidade tem donos e
esses donos não são nem eles-elas, nem seu grupo
social ou racial.
Mas que aprendam também suas lutas e de
seus coletivos pelo direito à cidade. Trazer notícias,
narrativas de lutas que vêm de longe pelo direito ao
teto, à terra, à moradia, ao transporte e aos serviços
públicos urbanos. Tensos processos políticos de
afirmar seu direito à cidade.
Educação e a afirmação do direito
à cidade e a seu patrimônio
Afirmar a urgente relação entre cidade, cultura
pública, patrimônio e educação redefine e alarga

a função social, política e cultural das instituições
escolares, dos currículos e da docência. São obrigados a assumir como função social trabalhar as
vivências cotidianas da infância-adolescência, com
jovens-adultos não só nas escolas, mas na cidade. E
também trabalhar o capital simbólico da cidade, que
se expressa no patrimônio urbano, na arte pública,
nos espaços cívicos, nas praças e ruas em que se
manifesta e se vive a identidade cultural da cidade.
Esse aprendizado da cultura, do capital simbólico
e da identidade cultural da cidade, exige que sejam
incorporados e trabalhados nos currículos das
diversas áreas e no material didático, não como mera
informação, mas colados às vivências da cidade, dos
mestres-alunos-famílias-grupos sociais. Trabalhar
a identidade cultural e simbólica da cidade - colada
a suas identidades construídas e afirmadas nas
vivências da cidade dos próprios sujeitos, coletivos
e mestres-alunos nos seus espaços cívicos, da arte
pública, do patrimônio urbano - passa a ser uma
função das escolas e universidades.
Assumir essa função exige da escola e das universidades sair de seu espaço e aproximar-se dessa
cultura pública e do patrimônio público. Exige-se
que escolas e universidades se reconheçam e se
firmem como espaços públicos e patrimônio cultural
da cidade. Exige-se que as escolas sejam públicas,
não apropriadas, privatizadas ou administradas na
lógica do privado. Exige-se que as universidades
sejam públicas, abertas à cultura da cidade e aos
direitos de todos os cidadãos.
Da relação cidade, patrimônio, cultura pública
e educação não se espera apenas que as escolas e
universidades eduquem os alunos para o direito à
cidade, ao patrimônio e para a cultura pública, mas
que o próprio pensamento educacional e a cultura
escolar e docente sejam reeducadas.
Avançam diálogos entre governo das cidades e
escolas. Reconheçamos que ainda estamos distantes
de currículos de educação básica e de material
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didático que incorporem a cidade e o direito das
crianças, adolescentes e jovens adultos a conhecer
sua cidade, a tomar consciência de sua responsabilidade com a cidade, com o patrimônio cultural. Nas
instituições de ensino superior esse distanciamento
não é menor. Na pesquisa, docência e extensão
prevalecem diálogos com a cidade e seu patrimônio cultural? Os profissionais são formados na
responsabilidade cidadã?
Programas como “BH das crianças” e “Educação
Integrada” mostram que é urgente afirmar o aprendizado do direito à cidade e seu patrimônio não
apenas nos tempos de escola, mas na diversidade
de espaços e tempos de vivência como cidadãos
da cidade. Propiciando-lhes não apenas informações sobre a cidade e seus patrimônios, mas
saindo da escola para os espaços da cidade para
se apoderar de sua cidade, de sua cultura e de seu
patrimônio público.
A função da escola e das universidades como
instituições de educação, do conhecimento e da
cultura será entender essa história, os significados
históricos, sociais, políticos e culturais da produção
-reprodução da cidade e de sua cultura simbólica
e pública. De seu patrimônio cultural. Se a função
dos currículos das escolas – da educação infantil
à universidade – é ser a síntese da cultura, terão
de privilegiar ser a síntese da cultura pública da
cidade, a síntese da cultura simbólica, do patrimônio
cultural da cidade.
Exige-se muito mais do que passeios turísticos
pela cidade com os alunos e mestres, exige-se deixarse impressionar pelas imagens simbólicas do patrimônio. Os currículos das escolas e das universidades
têm o dever de aprender a ler a cidade, de garantir
o direito de todo cidadão a interpretar sua história.
Interpretando os significados dos padrões de poder,
de apropriação-expropriação do próprio poder da
cidade e de seus espaços. Até dos significados de
apropriação dos símbolos do poder. Explicitar os

valores, as relações sociais, políticas, culturais de
classe, de raça e de gênero. Da simbologia do poder
do qual a cidade é síntese.
Não será educativo que as escolas passem uma
visão neutra, laudatória ou épica da construção da
cidade, nem de seu capital simbólico e patrimonial.
Mostrar a construção da cidade, de seu patrimônio
nas tramas sociais, políticas e econômicas de nossa
história. A história das cidades é um capítulo síntese
da história social, política e cultural da nação. Daí a
centralidade de currículos que garantam o direito
dos educandos a saber essa história real, tensa, e a
saberem-se nessa história como grupo social, racial,
de gênero e de espaço.
A presença das mulheres, crianças, adolescentes
e jovens adultos nas escolas públicas, na Educação
de Jovens Adultos (EJA), lutando pelo acesso às
universidades, e sua presença como coletivo de
gênero, de raça, nas lutas por teto, por espaços, pela
cidade, pelo público, exige dos currículos mostrarem
os longos processos de reclusão da mulher e da
infância na esfera privada e sua segregação da
esfera pública.
Educação, leitura-vivida
da cidade e do patrimônio
A cidade e seu patrimônio formam um “texto” construído em uma tensa história política de relações
de poder. Sua leitura será diferente, pois depende
do lugar que ocupam os diferentes autores-leitores
nessas relações de poder. Enquanto essa história for
e continuar tensa e polarizada, será de se esperar
leituras opostas. A função da educação, das políticas
urbanas e de patrimônio não será ignorá-las, nem
ocultá-las e desfigurá-las, mas garantir que os diferentes leitores expressem suas leituras. Colocá-las
em diálogo, até em confronto, será um pré-requisito
para avançar para a construção de outra cidade,
outra cultura da cidade e do seu patrimônio. Até

27

avançar a outra cultura das escolas e universidades culturais e de culturas que habitam e convivem
na cidade?
públicas. Avançar a outra cultura do público.
Quando vinculamos educação, escola, curríNesse diálogo será central abrir espaços para
culo, docência e preservação, valorização do patrique as vivências não só de cada cidadão, mas dos
diversos grupos sociais, raciais, de gênero e espaço, mônio cultural da cidade, logo vem uma indagação:
exponham em comum suas experiências e percep- a educação e os currículos têm valorizado a cultura?
ções, leituras da cidade, do patrimônio e até dos Cultura e educação, que já estiveram juntas em instiespaços educativos. Os Programas “BH das crianças” tuições de gestão não andam separadas? Dialogam
e “Educação integrada” mostram que é possível ou se ignoram? O “C” do MEC é de cultura ou é
articular escolas, patrimônio e cultura, colocando as
de conteúdos de aprendizagem a serem avaliados?
crianças, adolescentes e jovens adultos em contato Quando educação e cultura se distanciam até na
com a cidade, com sua diversidade de espaços, de Base Nacional Comum, na formação de docentes
expressões culturais vividas ou distantes. E incen- -educadores e nas políticas de avaliação, fica mais
tivar formas de representá-las e, sobretudo, de difícil ainda aproximar educação, cidade, cultura e
representar em desenhos, narrativas orais, escritas, patrimônio. A garantia do direito à educação não
grafites, peças de teatro e outras formas de expressão, se distanciou do direito constitucional à formação
essas vivências e as imagens e símbolos associados
humana plena, formação intelectual, cultural, ética,
ao patrimônio, à cultura e à história. Incentivar para estética, corpórea, espacial e identitária? O direito
que façam parte dos conhecimentos dos currículos. à educação deixou lugar ao direito a aprendizagens
Abrir espaços até para reações a essa história, às
de habilidades mínimas de letramento (na idade
narrativas consensuais que os ignoravam. Até para certa), de numeramento, de noções elementares de
reações aos símbolos do poder político, cultural e
ciências. Aprendizado de domínios quantificáveis,
religioso que os submeteram, jogaram e jogam em avaliáveis, ranqueáveis.
espaços à margem. Que os inferiorizam como os
Propostas político-pedagógicas como “Escola
sem poder e sem valores nos seus lugares, trabalhos, plural”, “Escola integral-integrada” e “Mais educação”
religiosidade, esporte e lazer. Partir do reconheci- se propunham a garantir o direito constitucional à
mento de que a cidade, o patrimônio, a cultura, as
educação como formação humana plena, na qual
escolas e a paisagem cultural urbana não foram nem há lugar para articular educação, cultura pública,
são igualmente compartilhados nem vivenciados e
patrimônio e cidade. Nessa direção tem todo o
menos ainda apropriados.
sentido os temas educação e cidade, educação e
Um dado prévio a ser reconhecido e para
preservação, valorização do patrimônio cultural da
se propor estratégias de superação, ao menos de
cidade. Tem sentido articular direito à educação e
diálogos possíveis. Essas vivências tão desiguais direito à cultura pública. Direito à cidade. Uma artida cidade e do seu patrimônio exigem artes peda- culação de extrema radicalidade político-pedagógica,
gógicas especiais para reconhecer que as crianças, na contramão do reducionismo e empobrecimento
os adolescentes e jovens adultos se apropriem de
conservador, privatista, mercadológico a que se
suas leituras da cidade e do patrimônio, tão diversas
reduz o direito à educação.
quanto tem sido diversa sua vivência e seu lugar na
Retomar a inseparável relação entre educação,
cidade. Como reconhecer, respeitar e pôr em diálogo cidade, cultura pública e patrimônio como um
essa diversidade de vivências e leituras de sujeitos direito de todo cidadão e um dever do Estado e do
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sistema escolar será um caminho promissor para
a educação recuperar sua função constitucional de
garantir o direito de todo cidadão a uma formação
humana plena: intelectual, cultural, estética e identitária. Pública.
Que virtualidades formadoras do
patrimônio público explorar?
Tentar articular patrimônio, cultura pública e
educação pública nos coloca questões específicas:
quais as virtualidades educativas do patrimônio?
Educar na cultura pública? Educar na memória
e na leitura do passado? Educar os que vivem
a cidade no seu olhar, na sua leitura da cidade?
Compreender as estruturas de poder, dos grupos
construtores da cidade? O patrimônio materializando esse poder, até cultuando os donos da cidade?
Uma educação-compreensão política da cidade
através do seu patrimônio? Pensando na educação
pública, nas crianças, adolescentes e jovens adultos
das escolas públicas, vivenciar o patrimônio seria
um livro aberto para uma compreensão política
de seu lugar e “não lugar” nas estruturas de poder
que construíram e constroem a cidade? Trabalhar
essas e outras questões poderá ser uma forma
fecunda de aproximar patrimônio, cultura pública e
educação pública.
Aproximar os educandos-educadores do
patrimônio da cidade e da história de sua construção pode ser uma experiência para aprofundar
uma questão: qual o papel dos diversos grupos
sociais e raciais na construção desse patrimônio?
Quem construiu a cidade e quem construiu esse
patrimônio? Que trabalhadores? “Pedro pedreiro”
constrói a cidade e não é reconhecido na cidade?
Que lugar para morar lhe foi reservado? Que
lugares lhe foram reservados na memória desse
patrimônio? De onde foram tiradas as pedras que
materializaram esse patrimônio? Da Pedreira Prado

Lopes? Que comunidade habitava ou ainda habita
essa pedreira?
Essa comunidade de trabalhadores pensados
à margem da cidade tem consciência dos construtores desse patrimônio. Julgam-se no direito de
ser patrimônio cultural da cidade. Michele Abreu
Arroyo (2010) pesquisou e analisou em sua tese o
pedido dessa comunidade em ser reconhecida como
Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. Que significados político-pedagógicos encontrar no gesto de
uma comunidade de trabalhadores empobrecidos,
mantidos à margem dos espaços da cidade, exigindo
serem reconhecidos como patrimônio cultural
da cidade?
Na construção desse patrimônio foram vivenciadas relações sociais, raciais, humanizadorasdesumanizadoras e formadoras-deformadoras
que se perpetuaram na construção da cidade. Os
grupos sociais, raciais e alunos das escolas públicas
têm direito a entender a história social, política e
cultural que esse patrimônio sintetiza. Têm direito
não apenas a visitar esse patrimônio, mas a revisitar essa história e entender-se na história desse
patrimônio. Trabalhando essas dimensões pedagógicas do patrimônio poderão aprender a entender
a cidade, o seu lugar na construção da cidade e de
seu patrimônio. Entender seu lugar nessa história
e seu lugar na cidade.
Para que essas virtualidades pedagógicas do
patrimônio sejam trabalhadas na relação patrimônio-educação será urgente superar visões idealizadas e meramente narrativas da sua construção.
Será necessário que os próprios docentes-educadores aprofundem nessa outra história, que privilegiem os construtores desse rico patrimônio, as
relações sociais, políticas e culturais que condensa.
Toda construção da cidade e do seu patrimônio
é uma construção humana, de sujeitos humanos,
de grupos sociais e políticos. São esses diversos
grupos sociais, políticos e raciais que tiveram papéis
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tão diferentes na construção da cidade e de seu
patrimônio, os únicos sujeitos capazes de lê-los, de
entendê-los para deles se apropriarem e com essas
leituras aprenderem-se como sujeitos tão diversos
nessa produção.
O patrimônio e a cidade não podem ser lidos
com leitura única, pois sua construção condensa
muitas e múltiplas histórias de que os diversos coletivos sociais e raciais fizeram e fazem parte. Não
levar as crianças, adolescentes e jovens adultos
como meros espectadores desse patrimônio, mas
como herdeiros dos grupos sociais e raciais construtores e não marginais dessa história. Que nesse
visitar o patrimônio descubram fragmentos de
sua história como filhos e filhas de trabalhadores,
pedreiros que continuam construindo a cidade,
mas que foram jogados às margens da cidade e de
seu patrimônio.
Esse é um dos sentidos de republicizar o patrimônio da cidade sem o medo de torná-lo público:
que os outros se apoderem não só do patrimônio
e da cidade, mas que aprendam seu lugar nessa
tensa história. Que aprendam uma história não a
partir dos interesses, do olhar e dos valores privados,
mas dos públicos. Olhares e leituras tão distantes.
Na fraca construção da esfera pública e da cultura
pública, a memória e as identidades da cidade e de
seu patrimônio foram privatizadas. Tiveram donos.
Trazer o povo, seus filhos das escolas públicas a
entenderem-se sujeitos dessa história será uma
forma de recuperar o caráter público da cidade e
do seu patrimônio.
Por aí chegamos a uma distinção central: levar
os educandos e seus mestres para ver ou para viver o
patrimônio? Para ler ou para escrever essa história?
Para aprenderem-se meros observadores ou sujeitos
dessa história? A relação escolas-alunos, mestre
e patrimônio tem se reduzido frequentemente
apenas a visitas ou a ver, ler, observar, não a reviver,
reescrever, aprender-se sujeitos dessa história e de

sua construção. Para avançar nessa direção será
necessário reconhecer educandos e docentes-educadores como personagens da história, construtores
da cidade e se constituindo nessa história que se
perpetua. Visitar o patrimônio não é uma visita de
volta ao passado, mas uma lição de aprendizagem
de como esse passado se perpetua no presente, nas
relações sociais, políticas e culturais do presente, nos
padrões de poder, de trabalho, de propriedade do
solo, do espaço, da memória e até do patrimônio
no presente.
A tensa construção da esfera
e da cultura públicas
O direito à cidade tem cor, tem gênero e tem classe.
O capital simbólico e patrimonial da cidade não é
público, tem sido não só produzido, mas apropriado
como patrimônio e capital cultural que tem donos.
A função das políticas públicas de patrimônio e da
escola e de seus currículos é explicitar essas apropriações tão desiguais do público, do poder, do
patrimônio, da cidade e do direito à cidade.
As escolas e universidades, os currículos, a
docência, as políticas educativas e de patrimônio
têm como função social e política explicitar e
aprofundar na compreensão da tensa construção
da esfera pública, na compreensão da apropriação
patrimonialista do Estado, da escola e da universidade. Construção política que marca a apropriação
da cultura pública, da cidade, do patrimônio, da
arte pública, dos símbolos e linguagens públicas.
Marca até a lenta e fraca construção da escola e
da universidade públicas. Nos cursos de formação
de profissionais da educação será obrigatório dar
centralidade ao entendimento dessa construção do
sistema público de educação e da docência pública
nessa história da tensa construção da cultura pública
e do patrimônio cultural. Fraqueza da escola pública
que revela a mesma história de fraqueza da esfera
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pública e do Estado público, entregues sem escrúA corajosa intenção política de reafirmar a
cultura pública, o patrimônio público, as escolas e
pulos à esfera privada, às administrações ditas
universidades públicas representa uma resposta à
público-privadas, mais privadas do que públicas.
Será necessário aproximarmo-nos dos estudos
indeterminação da política e do público. Representa
sobre a história da construção-destruição de nossa
somar com a diversidade de atores e movimentos
esfera pública, de nossa cultura pública (LEAL, sociais em confronto por outro projeto de sociedade,
1948). Uma das críticas vem do Chico de Oliveira de campo e de cidade. Por um Estado público, uma
(2003a, 2003b). Ao longo de sua obra, ele mostra e
esfera pública onde seja possível uma política de
denuncia a indistinção do público e do privado em cidade, patrimônio, cultura e educação públicas.
nossa história, como característica da política brasi- Estaríamos em tempos dessas possibilidades?
leira. Mais ainda, denuncia a destruição do público,
da cultura pública e a consequente anulação da políO ideal de cidade ordeira e a nova
tica. Longa história de desresponsabilização pública
segregação social-racial
do Estado e da anulação da política, de esfera pública,
do patrimônio e da escola pública. Diluição do dever Para articular cidade, patrimônio, cultura pública e
do Estado e dos contornos específicos do público. educação, é necessário aprofundar em que momento
Uma história na contramão do projeto de um Estado
político estamos, como são pensadas, tratadas e
público, de uma esfera pública que se tentou cons- condenadas as infâncias e adolescências nas cidades.
truir nas últimas décadas, e por que lutam tantos
Será urgente se contrapor à nova segregação
intelectuais, gestores públicos e docentes junto com social e racial dos jovens, adolescentes e até crianças
os movimentos sociais (ARROYO, 2013).
das nossas cidades. Frente à exaltação da cidade e
Quando um seminário se propõe reafirmar a das escolas como a síntese da paz, da ordem cidadã e
cultura e o patrimônio públicos, será necessário
dos convívios fraternos, esses jovens, adolescentes e
perguntar em que tempos estamos na afirmação crianças são julgados e condenados como violentos,
ou na indistinção do público e do privado. Em delinquentes, descartáveis do convívio urbano e
tempos em que o dever do Estado, a política e a
escolar. Logo expulsos das escolas, eliminados da
esfera pública fecham seus contornos e até a política cidade e entregues aos órgãos de repressão e de
patrimonial e escolar foram descaracterizadas na
extermínio social e racial. Será urgente se contrapor
qualidade de públicas.
aos 80% dos cidadãos “ordeiros” que defendem que
Retomar essas críticas à história da construção
esses jovens, adolescentes pobres e negros segree indistinção da esfera pública nos obriga a uma gados na cidade sejam entregues à justiça pelo rebaipostura crítica na relação cidade, patrimônio, xamento da maioridade penal. Por que cidadãos
educação e cultura pública: a nossa cultura polí- “ordeiros” da cidade defendem a segregação social
tica é pública? Tem sido privatizada? Que cultura e racial da cidade desses jovens, adolescentes e até
é reconhecida pública e que outras culturas não crianças? Porque julgam que eles não têm direito
foram reconhecidas como tais? Análises críticas
à cidade nem ao patrimônio cultural e civilizado
que nos levam a interrogar a própria cultura escolar da cidade ordeira.
e docente. O nosso sistema escolar, da educação
Nada fácil defender a articulação entre cidade,
básica à superior, não foi marcado pela indistinção
patrimônio, cultura pública e educação em tempos
da cultura-lógica pública e privada?
de defesa da segregação social e racial de seus jovens.
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O que está em questão é a própria concepção de
cidade como o locus da civilização, da ordem civilizada. Logo, só têm direito à cidade os considerados
ordeiros, os civilizados. O ideal de cidade moderna,
civilizada serviu e serve como parâmetro de quem
merece ser reconhecido cidadão ou segregado da
cidade. Como parâmetro até de que infância e
adolescência merecem ser cidadãos da cidade. Na
cidade é reposto o velho parâmetro de segregação
social-racial (ARROYO, 2015).
Que parâmetro os segrega e legitima a segregação social-racial? O parâmetro tem sido o ideal de
cidade moderna, ordeira, que esses jovens, adolescentes e até crianças pobres e negros perturbam:
violentos, sem valores de ordem, de respeito à
propriedade privada e até aos espaços públicos.
Violentos até nas escolas públicas. O ideal de cidade
moderna, democrática, de convívios harmoniosos,
de valores de cultura pública a ser respeitada tem
servido de parâmetro de julgamento e segregação
de jovens, adolescentes e crianças como segregáveis
do convívio urbano público. Sem direito à cidade,
extermináveis ou entregues à justiça penal.
Diante desse parâmetro de cidade moderna
civilizada e dos cidadãos ordeiros, quais são as possibilidades de se articular cidade, patrimônio, cultura
urbana e educação? Em tempos de segregação social
e racial dos outros moradores da cidade ou dos
outros jogados nas margens da cidade, condenando
os jovens, adolescentes e crianças populares como
ameaçadores da paz nas escolas e da paz nas cidades
- e condenando-os à justiça penal e ao extermínio -,
quais são as possibilidades e limites do diálogo entre
cidade, patrimônio, cultura pública, educação? Os
diálogos não se tornam mais tensos, complexos e,
por isso, mais urgentes e também mais radicais?
Não estamos em tempos de reconhecimento
de que os “outros” humanizam a cidade, as escolas,
a cultura urbana e escolar. Estamos em tempos de
retomada das velhas representações que vêm dos

tempos da colonização, que segregavam e eliminavam os “outros” como sub-humanos, incultos,
primitivos, extermináveis. Não reconhecíveis como
cidadãos. Nem como patrimônio da cidade. Tempos
de brutais culturicídios, de inferiorização de suas
culturas, desapropriação de seus espaços, territórios
(ARROYO, 2012b). Tempos de padrões de podersubalternização, de imposição de uma cultura única,
hegemônica, de crenças, valores e identidades únicas.
Tempos de recuo da cultura pública. De negação
política da ética pública. Tempos nada propícios ao
reconhecimento de outras culturas, valores, saberes,
modos de pensar e de identidades. Os tempos de
segregação social, racial, urbana estão de volta?
Nunca foram superados?
A nova segregação social-racial da infância e
da adolescência populares e sua entrega à justiça
penal nega a crença na função educadora da escola
para afirmar os valores da cidade ordeira. Logo,
nega que possa se exigir uma relação entre cidade,
patrimônio, cultura pública urbana e educação. As
escolas públicas e seus educadores são desacreditados e considerados incapazes de educar essas
crianças e adolescentes populares para os valores
da ordem cidadã.
Nessa história, encontra-se toda radicalidade
política ao tentar o diálogo cultural na cidade, no
patrimônio cultural diverso, nas escolas, universidades
e espaços cada vez mais ocupados pelos diversos. A
primeira exigência será não esquecer essa longa
história de monólogo, imposição de uma cultura hegemônica como única. Não esquecer, mas aprofundar
na educação e na cultura pública, em tempos de nova
segregação social e racial na sociedade, nas cidades,
nas escolas. Será necessário dar toda centralidade
nas políticas educacionais, de patrimônio e cultura
pública a essa história; trabalhá-la de maneira atenta
com os jovens, adolescentes, crianças e seus grupos
sociais e raciais, vítimas históricas e atuais de processos
de segregação intelectual, cultural, social e racial.
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E quando a competitividade urbana
rege os espaços patrimoniais,
culturais, escolares?
Estamos em tempos propícios à democratização das
cidades, de sua cultura e patrimônio? E as políticas
de competitividade urbana não freiam essa democratização da cidade e do patrimônio?
É necessário reconhecer que, se a cidade, o
sistema escolar, o patrimônio e a cultura urbana,
social e política representam tensos espaços de
imposição-reação às estruturas e aos padrões de
poder, dominação, subalternização, esses padrões
existem, se perpetuam no planejamento urbano e
até nos serviços públicos. O poder se perpetua nos
espaços urbanos, escolares e religiosos. A competitividade urbana rege até os espaços escolares, culturais
e patrimoniais. O patrimônio e os espaços culturais
adquirem nova relevância nessa competitividade
entre cidades. Tornam-se espaços de novas disputas
do poder. Quanto mais se valorizam como espaços
de cultura, de identidade urbana e de grupos sociais
por direitos, mais se tornam espaços de disputa dos
interesses privados, pressionando por descaracterizá-los como espaços públicos de direitos. Sobretudo,
espaços de direito dos grupos sociais sem direito
a ter direitos.
A competitividade pela cidade e pelos espaços
aumenta e invade os espaços da cultura, da educação
e do patrimônio, que se tornaram mais competitivos.
Que formas adquirem? Como essa competitividade
afeta a ocupação-apropriação-expropriação, as
vivências dos espaços de cidade, do seu patrimônio
e dos diversos grupos sociais, raciais, de gênero, da
cidade, no sistema escolar, no patrimônio e cultura
urbanos? Questões que devem ser levadas em conta
e trabalhadas no pretendido diálogo entre educação,
cidade, patrimônio e cultura pública. Essa competitividade urbana e cultural significa novas possibilidades
ou novos limites de avanço para a democratização do
direito à cidade, à sua cultura e ao seu patrimônio?

Colocar o patrimônio e os espaços públicos
como mais-valia para a competitividade entre
cidades não é uma forma perversa de privatizá-lo? Consequentemente, de segregar a sempre
segregadora esfera pública? Promover nessa lógica
competitiva o patrimônio cultural da cidade torna
a cultura urbana mais democrática ou mais apropriada e segregada, mais excludente? Questões mais
próximas se colocam em relação à esfera pública,
especificamente aos espaços, instituições, serviços
públicos, escolas e universidades públicas. O avanço
de serem disputados como espaços de direitos
públicos os tornará mais públicos ou passarão a
serem disputados por interesses privados, logo
privatizados ou administrados na lógica do privado,
em parcerias público-privadas geridas na lógica
privada. Consequentemente, não a serviço dos
grupos sociais que lutavam por sua publicização.
A regeneração do espaço, patrimônio e cultura
pública urbana tem obedecido a essa competitividade de interesses privados. Consequentemente, têm
sido reprimidos os interesses dos outros coletivos
e de suas lutas por construção da esfera pública
na lógica do público, dos direitos, sobretudo dos
coletivos sem direito à cidade e aos serviços públicos.
Essa nova competitividade exige novos reposicionamentos nos avanços que vinham ocorrendo nas
lutas dos grupos sociais marginalizados pelo direito
à cidade, a espaços públicos de cultura, patrimônio
e educação. Processos com novas tensões políticas
e culturais, que exigem ser reconhecidos, pesquisados, explicitados no diálogo educação, cidade,
patrimônio e cultura pública. Exigem novas estratégias diante dos reposicionamentos no trato e na
privatização do público. Que papel cabe à educação?
Que grupos serão reconhecidos e que grupos serão
segregados nessa nova competitividade urbana?
As políticas educacionais e patrimoniais terão
condições de se contrapor a essa mercantilização
das cidades e de seu patrimônio? Terão condições de
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afirmar a cultura pública? Será urgente que os formula- referências
dores de políticas públicas e os educadores aprofundem
sobre como o valor patrimonial está no limiar entre
ARROYO, Miguel. G. O direito à educação e a nova
história, território e poder. Aprofundar sobre como
segregação social e racial – tempos insatisfatórios?
cada grupo hegemônico define e seleciona um bem,
Educação em Revista, v.31, p.15-47, 2015.
e não outro, como patrimônio nacional e local.
A construção de uma democrática patrimoniali- ________, M. G.; VIELLA, M. A. L.; SILVA, M. R.
zação implica uma reação política anti-hegemônica. (Orgs.) Trabalho-infância: exercícios tensos de ser
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e de valores, de culturas que tentam se impor como Petrópolis: Vozes, 2015.
uma universalidade abstrata. Sistema que define
o que é reconhecido ou não como patrimônio ________, M. G., SILVA, M. R. Corpo-infância: exercícios tensos de ser criança. Por outras pedagogias
nacional e universal (COSTA, 2015).
Este seminário tem consciência de que nos dos corpos. Petrópolis: Vozes, 2012a.
encontramos nessa tensão entre uma patrimonia________, M. G. Outros sujeitos, outras pedagogias.
lização privatista e as lutas por uma democrática
Petrópolis: Vozes, 2012b.
patrimonialização. A proposta é que, avaliando essas
relações entre história e território, seja possível reco- ARROYO, Michele. A diversidade cultural na cidade
nhecer e fortalecer outros poderes, outros grupos contemporânea: o reconhecimento da pedreira
sociais e culturais que resistem a essa imposta patri- Padro Lopes como patrimônio cultural. Tese de
monialização privatista. Reconhecer e fortalecer doutorado. Belo Horizonte: PUC Minas, 2010.
processos reais e socioespaciais de empoderamento
das cidades, do seu patrimônio, da política pública COSTA, E. B. Cidades de patrimonialização global:
simultaneidade - totalidade urbana - totalidade
e da educação. A competitividade urbana privatista
mundo. São Paulo: Humanitas, Fapesp, 2015.
reage a esse movimento de empoderamento e de
democrática patrimonialização, freando a possibiLEAL, V. N. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo:
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rais por parte da população, dos esquecidos ou dos
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empoderamento do patrimônio está nos interstícios
territoriais da cidade, nos enclaves da vida diária OLIVEIRA, F. Crítica à razão dualista: o ornitordemocrática. Por um lado, temos o potente movi- rinco. 2ª ed. São Paulo: Boitempo, 2003a.
mento de patrimonialização global que ressignifica a
OLIVEIRA, F. A política em uma era de indetercidade. Por outro lado, dialeticamente, a vida diária
minação: opacidade e reencantamento. In: SILVA,
dos cidadãos representa um reduto para resistência
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a essa lógica global. O patrimônio faz-se não mercaPiracicaba: Unimep, 2003b.
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Macaé Maria Evaristo dos Santos

Todos os direitos
e os direitos de
todos os sujeitos
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stão se constituindo em nosso país experiências de educação integral
por diferentes iniciativas de movimentos sociais ou por governos
municipais e estaduais, nem sempre sob a responsabilidade das
secretarias de Educação.
Essas experiências inspiram-se em experiências anteriores
vivenciadas no contexto educacional brasileiro, como é o caso da Escola Plural,
em Belo Horizonte, e da Escola Cidadã, em Porto Alegre, entre outras.
Alguns referenciais históricos nos esclarecem acerca da origem dessa
discussão. É importante lembrar de Anísio Teixeira, que no contexto do movimento da Escola Nova defendeu a implementação de uma agenda de educação
integral/integrada no país, assim como Darcy Ribeiro, com a proposta de
implantação dos Centros Integrados de Educação Pública (Cieps). Paulo Freire
nos ensinou, quanto à questão, “a educar na cidade, com a cidade, a cidade”
lembrando-nos que “enquanto educadora, a cidade também é educanda”.
Boa parte da tarefa educativa tem relação direta na nossa opção política
e obviamente com a maneira como exercemos o poder na cidade e em qual
sonho e utopia impregnamos. Em outras palavras, como é exercida a política,
a serviço de que e de quem. Foi ainda Paulo Freire quem melhor nos indagou
a esse respeito: para que, para quem e a serviço de quem educamos?
Assim, quando pensamos em circuitos culturais e em quais circuitos culturais
queremos, nos remetemos a algumas tensões muito atuais no cenário político
nacional, principalmente no que diz respeito à questão do direito. Vemos hoje,
de maneira explícita, as manifestações de racismo, sexismo, discriminações
de diversas ordens e que têm como pressuposto a desumanização e a desterritorialização dos sujeitos. Assistimos a tentativas muito fortes de nos dizimar,
haja vista o extermínio da juventude negra no país, as propostas de redução da
maioridade penal, os posicionamentos contrários à lei de cotas e a inconsequente
revisão do estatuto do desarmamento.
Na construção dos circuitos do patrimônio e da memória, o pressuposto é
pensarmos como nos propõe Paulo Freire: “a serviço de que, a serviço de quem”.
Porque não faz sentido pensarmos no mais belo circuito cultural se ele estiver
mais uma vez a serviço da exclusão. Este é o ponto prioritário para entendermos
esse debate, porque, a partir daí, podemos pensar em milhões de possibilidades.
Dessa forma, para além do circuito da Praça da Liberdade, Minas Gerais
tem 853 municípios. São muitas Minas, sendo ainda múltiplas as Gerais! Como
podemos, então, construir circuitos culturais em lugares onde ainda há pessoas
que não reconhecem que todos nós somos produtores de cultura?
Em Santo André, São Paulo, na construção da política de educação integral,
as crianças participaram da construção de roteiros nos territórios educativos,
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afirmando: “Senhor prefeito, a gente não quer só
escola, brinquedo e parque, a gente quer tudo junto,
a gente quer a cidade inteira!”.
Meu posicionamento a respeito dos circuitos
culturais no Brasil contemporâneo é que quando
pensamos na apropriação da cidade, temos que
pensar nos diferentes sujeitos, principalmente na
juventude negra que está sendo exterminada.
Quando pensamos na cidade educadora,
estamos explicitando as tensões, mas dizendo que
nós temos uma utopia, queremos construir outra
cidade e outras relações. Moacir Gadotti nos incita
a não falar só de cidade, mas sim de município,
porque cidade remete sempre ao urbano. No caso
de Minas Gerais, se considerarmos como territórios
rurais municípios com menos de 20 mil habitantes
e densidade populacional com menos de 80 habitantes por quilômetro quadrado, veremos que a
maioria dos municípios são territórios rurais. Por
isso, precisamos trabalhar no sentido do município
educador sustentável, para pensarmos em como
podemos construir esses circuitos, pensando em
determinados sujeitos, em determinados espaços
e na produção cultural que está ali colocada.
É preciso pensar em uma construção coletiva
desses circuitos, de forma que cada área possa ir
colocando os seus adjetivos, (a saúde, o território
saudável, etc.) criando assim, territórios criativos
sustentáveis, comprometidos com as múltiplas identidades e culturalmente plurais.
Como podemos fazer uma articulação que
considere esse território como um espaço de construção da experiência educativa?
Um dos eixos norteadores do programa Escola
Plural era pensar “a cidade como experiência educativa”. Pensando assim, nosso desafio permanece
ainda hoje em Minas Gerais. Como pensar circuitos
nos quais o município seja uma experiência educativa? Como contrapor essa política cultural considerada do ponto de vista do direito a uma série de

iniciativas de gestores e empresários nos municípios, que se orientam para privatizar a cidade ou
para considerar que certos espaços da cidade estão
reservados exclusivamente para um determinado
tipo de pessoa?
É preciso pensar o Município educador sustentável como projeto político, pensando a educação
para além dos muros da escola (Lei de Diretrizes e
Bases - LDB), considerando a construção do currículo conjuntamente com os diferentes sujeitos que
estão nesse território, considerando, por consequência, a importância de se democratizar os espaços
e os acessos a esse território por todos os sujeitos.
Até então, independentemente da existência material
dos muros nas escolas, foram construídas muitas
cercas que são subliminares: elas isolam a escola
do mundo, impedindo o usufruto do território. O
acesso a esse próprio seminário, como também o
acesso aos shows no Palácio das Artes, ainda que
sem custo, é interditado a vários sujeitos, porque
infelizmente ainda lhes causa constrangimento.
Acredito que só avançaremos nesse sentido, se
trabalharmos em uma perspectiva intersetorial, pois
sabemos que não é possível fazer educação integral
somente na escola, mesmo porque a educação não
é tarefa somente da escola e não poderá ser discutida em uma mesa só de educadores. Precisamos
sair da tradição. A saúde não pode ser discutida
só por médicos, a cultura, só por quem atua na
área. Para construirmos espaços de educação, de
educação popular, é preciso que os gestores saiam
do território de conforto e busquem novas formas de
articulação. Esse é o desafio maior para avançarmos
na construção de uma política efetiva de produção
de uma nova agenda e de novos circuitos culturais.
Construímos no Brasil um conceito de direito à
educação pública que tem gerado equívocos, porque
isso deriva para uma ideia de educação estatal e
temos encontrado dificuldade em incluir outros
atores na cena educativa. Não há possibilidade de
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financiamento para qualquer agenda, se não conseguimos democratizar o acesso ao serviço publico,
e as tentativas têm sido sempre muito criticadas,
vigiadas e motivo de suspeitas. Cabe então a nós,
gestores, encontrar caminhos para essa democratização, criar um marco regulatório dos movimentos,
das organizações não governamentais. Sabemos do
efeito que tiveram os pontos de cultura em todo o
país, mas essa política foi interditada, sob o estigma
de que todas as organizações populares são desonestas. É que várias dessas entidades tiveram dificuldade em prestar contas.
Por mais que o proponente desenvolvesse um
excelente trabalho na comunidade – como é o caso
de organizações indígenas, bandas de música, comunidades quilombolas com grande experiência em
rádios comunitárias –, por mais que todo mundo
tivesse vivenciado a experiência e a comunidade
tenha sido signatária, essa questão ficou subtraída.
Nem sempre tais organizações conseguem três orçamentos para um mesmo serviço em sua comunidade e fica assim inviabilizada a prestação de contas.
Assim cantou Aldir Blanc, nas Querelas do Brasil:
“O Brasil não conhece o Brasil”.
Burocracia
Mais um desafio para quem quer construir uma
nova cultura política: é tarefa fundamental
quebrar a espinha dorsal da burocracia do
Estado para a construção dos circuitos culturais
sonhados, porque, para nós, hoje, eles ainda são
uma utopia.
Criemos espaços sensíveis para pleno usufruto
por parte da juventude, que garantam a mobilidade das pessoas e possibilitem trocas regionais
e estaduais, além de formação para plena realização cultural em suas mais variadas formas de
expressão. Potencializemos redes de troca entre
os municípios, articulemos as ações culturais e

educacionais nos 17 territórios de desenvolvimento,
estabelecendo capilaridade e vitalidade às comunidades e grupos que promovem e criam a cultura.
A Secretaria de Estado da Educação está engajada
no Grupo de Trabalho Intersetorial que objetiva
mapear as ações educativas das diferentes áreas
do governo nos territórios. Esta ação tem possibilitado descobertas de ações realizadas pela própria
comunidade e autonomamente, sem nenhum apoio.
Verificamos que é preciso potencializar essa rede
nas diferentes regiões.
Estamos fazendo uma cartografia, ainda que
precária, pois sabemos que quem pode fazer uma
boa cartografia são as pessoas que estão nos diferentes municípios e nas diferentes comunidades, e
que a nossa tarefa é a de construir ações e políticas
no sentido de fortalecer o que é significativo para
determinado conjunto de pessoas e possibilitar
trocas em níveis regional e estadual, pensando
na mobilidade das pessoas para garantir espaços
efetivos de trocas e de formação.
Estamos também engajados em uma agenda
em Minas, que é a Virada Educação. Nesse processo,
estão sendo realizadas rodas de conversa com jovens,
alunos das escolas públicas nos 17 territórios de
desenvolvimento.
A juventude está precisando de um espaço de
escuta sensível. E essa escuta exige uma mudança
de postura, exige a capacidade de compreender e
pensar soluções que até podem ser simples, desde
que estejamos desarmados e dispostos a partilhar
e compartilhar. Queremos construir em nosso
estado uma agenda de Educação integral que não
pense somente a escola de tempo integral, mas que
pense uma rede que inclua os museus, os centros
culturais, as bibliotecas públicas e comunitárias,
os pontos de cultura, os conservatórios, as bandas
de música.
Enfim, nosso desafio é o de capilarizar e de
democratizar o acesso à cultura, ao mesmo tempo
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em que pluralizamos o usufruto cultural pela escola.
Não se pode fazer isso em cenários de exclusão,
de segregação ou de hierarquização. Essa agenda
merece articulações, abordagem multirreferenciada
e sensibilidade social para que os territórios educadores permitam o exercício de todos os direitos
considerando todos os sujeitos de direito.

Escola Plural
A Escola Plural foi uma proposta político-pedagógica desenvolvida
em Belo Horizonte em 1995, que apresentou uma nova forma de
conduzir o processo de ensino e aprendizagem, partindo da adequação
dos tempos, espaços e currículo escolares às dimensões e fases
de desenvolvimento do ser humano: infância, pré-adolescência,
adolescência, juventude e vida adulta.

Andréia Menezes De Bernardi

Educação na cidade

Apropriação e usufruto cul t ur al

I

nicialmente, cumprimento os integrantes da mesa, professor Miguel
Arroyo, secretária Macaé Evaristo e professor Juarez Dayrell. Agradeço
também ao Iepha pelo convite e parabenizo os envolvidos pela iniciativa
de promoção deste seminário.
Para falar de educação e cidade, gostaria de começar dizendo que
minha formação inicial em arte-educação e as experiências profissionais como
educadora em museus e espaços de cultura sempre me colocaram frente a
uma questão inquietante: a desigualdade de oportunidades de acesso aos bens
culturais e aos seus meios de produção. Essa realidade me moveu em direção
a iniciativas de democratização cultural, e, em 2004, e comecei a formular o
Programa Vamos ao museu?. Agora, em 2016, realiza-se a décima edição do
Programa. O tema democratização cultural foi objeto de minha pesquisa de
mestrado, orientada pela professora Júnia Salles e defendida na Faculdade de
Educação da Universidade Federal de Minas Gerais em 2011, na qual busquei
identificar e analisar as dimensões do processo de apropriação cultural na
cidade de Belo Horizonte.
Na pesquisa, que resultou na dissertação intitulada “Dimensões do processo
de apropriação cultural – a educação na cidade”, trabalhei no âmbito do Programa
Escola Integrada, iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Belo
Horizonte implementada a partir de 2006. No cerne da iniciativa está o desejo
e a afirmação de um projeto de educação integral, da ampliação dos territórios,
saberes e atores envolvidos nos processos educativos engendrados pela escola.
O Programa Escola Integrada tem como uma de suas premissas identificar
e utilizar espaços no entorno da escola e de outros pontos da cidade – distantes
fisicamente, no entanto, próximos do ponto de vista simbólico em sua função
educativa e nas trocas entre instituições e participantes – para a realização de
oficinas e ações culturais com estudantes. Partiu-se do entendimento ampliado
acerca do que seria um “espaço cultural”, considerando-se a cidade, seus lugares de
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cultura e convivência, a própria escola, os complexos
patrimoniais urbanos, os núcleos de produção e
difusão de culturas populares tradicionais, os pontos
de encontro e de criação das culturas juvenis como
territórios educativos.
Contudo, esses territórios só se revelam como
educativos na medida em que são utilizados de
forma diversa, ressignificados por educadores e estudantes pelo uso, por meio de expansões do tempo,
dos espaços e das proposições curriculares em direção
a outros saberes e fazeres, como também da inserção
de novos agentes no cotidiano escolar, estudantes
de universidades parceiras e agentes comunitários.
Essas expansões se opõem à constrição dos
corpos inerente à “forma escolar”, situação essa verificada no acompanhamento da movimentação dos
grupos de estudantes em diversas ações no bairro
e na cidade ao longo da pesquisa, o que permitiu
identificar possíveis dimensões do processo de apropriação cultural: a territorialidade e a corporeidade.
Para trabalhar com a noção de território educativo foi trazida à tona a questão de como as práticas
de espaço – formas de fazer/caminhar que configuram territórios a partir das relações sociais entre
praticantes (DE CERTEAU, 1994, p.175), – no caso
de educadores e estudantes, criam novas cartografias
de pertencimento, inscrevendo na cidade gestos
que redesenham os espaços pelo uso, alargando as
fronteiras físico-simbólicas entre escola e sociedade,
entre seus muros e o espaço urbano, ampliando a
territorialidade que marca a experiência desses sujeitos.
Na perspectiva da geografia, segundo Rocha
(2008, p.130), “a noção de uma área com limites
precisos torna-se obsoleta, podendo o território ser
apresentado através de pontos de conexão, denominados nós, constituindo redes”. Assim, ao mobilizar
redes de cooperação na cidade, as escolas podem
ampliar a compreensão do que seja território educativo, fazendo implodir concepções restritas tanto
da formação cultural dos estudantes – o que não

se garante sob clausura entre muros da escola –,
quanto o que também impele a cidade, seus atores,
espaços e instituições ao deslocamento face à sua
função educadora e inclusiva.
Emerge aqui a proposição da Cidade Educadora1,
em que se pressupõe que os cidadãos estejam envolvidos na educação de crianças e jovens e que os
espaços públicos estejam abertos à população, estabelecendo diálogos entre cidade e escola em um
contexto de mútua apropriação.
Mas a cidade não educa por vocação e espontaneamente. É preciso que haja vontade política e
intencionalidade por parte de seus cidadãos para
que a cidade seja educadora. Nesse sentido, como
afirma Freire (1993, p.24), são os cidadãos que
impregnam a cidade, suas montanhas, seus muros,
suas casas dessa vontade de educar e transformar.
São os cidadãos que (re)criam a cidade educadora.
Essa recriação do espaço urbano, imbuída do
sentimento de pertença desenvolvido a partir da
apropriação cultural é o que, na perspectiva aqui
apresentada, possibilitaria o usufruto da cidade.
Porém, a apropriação ou reapropriação da cidade
não é coisa evidente, muitas vezes não é desejada
pela própria sociedade, que propaga discurso de
liberdade e direitos comuns, mas não compartilha
seus espaços.
A noção de corporeidade, por sua vez, é potencializada pelos encontros com outros atores sociais,
pelo olhar e ser visto, pelo exercício de identificação
e diferenciação que pode fortalecer os processos
de construção identitária pessoais e coletivas. Na
escola, porém, a organização do espaço e a regulação do seu uso, assim como as posturas exigidas
conformam o corpo também nessa direção: estabelecer limites entre racionalidade e experiência.
Segundo Gonçalves (2008, p.34)
a aprendizagem de conteúdos é uma aprendizagem sem corpo, e não somente pela exigência
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de o aluno ficar sem movimentar-se, mas, sobretudo, pelas características dos conteúdos e dos
métodos de ensino, que o colocam em um
mundo diferente daquele no qual vive e pensa
com seu corpo.
Considerando-se ainda, que a identidade e a
identidade social possam se conformar na interseção
entre corporeidade e espaço, penso esses deslocamentos na cidade enquanto janelas de identificação
e diferenciação, “par que dá suporte à ideia de identidade” (SOUSA, 2009, p.36).
Essas expansões, a circulação dos estudantes
pelo bairro e pela cidade, promovem relação de
mútua apropriação e pertencimento, nutrem o
diálogo entre escola e comunidade, fazendo emergir
desse encontro soluções para problemas comuns,
reconfigurando o território por meio de práticas
e atitudes concretas e também poéticas, criando
segmentos de sentido e possibilitando o surgimento
de comunidades de aprendizagem.
Uma das iniciativas de expansão do território
colocada em prática por uma escola da rede municipal de Belo Horizonte que destaco na pesquisa é
a Rádio Pedal. Trata-se de ação desenvolvida no
âmbito das oficinas de Educomunicação ofertadas
pelo Programa Escola Integrada. Para esse fim, um
triciclo foi adaptado com equipamentos necessários para o registro e a difusão de áudio – som
automotivo com entrada para CD, DVD, MP3 e
microfones. Desde 2011, a Rádio Pedal desenvolve
uma série de ações no entorno da escola como a
divulgação de oportunidades de trabalho, cursos,
eventos, campanhas educativas e relacionadas ao
bem-estar da comunidade como combate à dengue,
coleta seletiva, entre outras.
A Rádio Pedal propaga também música, poesia
e cultura por meio de programas elaborados pelos
estudantes com os recursos de edição disponíveis da
escola, como a “Rádio Recreio” e o “Melhor de três”.

Os estudantes, orientados por extensionistas provenientes das universidades parceiras do Programa
Escola Integrada, pesquisam, definem a pauta, saem
às ruas, entrevistam pessoas do bairro, identificam
problemas e demandas e, com suas ideias e vozes,
inventam situações de acesso, socialização e participação, criando um circuito cultural local, substância
de identidade entre estudantes, educadores e comunidades, permeabilizando os muros que separam
a escola do bairro.
Cabe destacar também o papel central desempenhado pelos professores coordenadores do
Programa Escola Integrada e demais agentes envolvidos na escuta atenta das demandas dos próprios
estudantes, em seu desejo por autonomia e usufruto.
Nesse contexto, a dimensão do encontro, do lazer, da
fruição, da ludicidade e da troca de experiências com
os pares é relevante para pensar a articulação dessas
duas dimensões, a territorialidade e a corporeidade,
nos processos de apropriação cultural.
Assim, a partir do exemplo da Rádio Pedal,
pode-se inferir que a apropriação cultural está relacionada ao deslocamento no território somado ao
cultivo de relações de afeto e identificação, ao valor
da experiência única de estar em contato direto com
o mundo e agindo no mundo. O espaço urbano
é, nessa perspectiva, praticado pela partilha, com
expansões criativas: sonoras, visuais e sensíveis que
engendram circuitos culturais diversos na cidade.
E é exatamente nesse ponto que, acredito,
reside a oportunidade de se conduzir o trabalho
de educação patrimonial com estudantes de
forma instigante com vistas à identificação, reconhecimento, apropriação e preservação do patrimônio. Pois, como disse Milton Santos (1999,
p.8), “o território usado é o chão mais a identidade e a identidade é o sentimento de pertencer
àquilo que nos pertence”. Assim, as experiências
que vislumbram o alargamento de territórios e de
formas inclusivas de participação na cidade podem
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possibilitar um contato positivo e enriquecedor com o
diverso, com outros grupos sociais ao promoverem o
deslocamento no território.
No entanto, o contrário também pode ocorrer,
uma experiência negativa de contato, marcada por
atitudes e posturas excludentes. Não obstante, os
deslocamentos propiciados pelas experiências de
ampliação da jornada escolar podem criar novas
inscrições da escola na cidade, novos usos do território, novas identificações, possíveis apropriações,
novas espacialidades que esperam da cidade uma
atitude recíproca: que a cidade seja território aberto
à criação e à plena fruição do espaço social como
um direito, que seja um território educativo.
No entanto, muitas vezes a cidade se fecha à
escola e, sobretudo a crianças e jovens notadamente

os pertencentes a camadas populares. Como é nosso
interesse aqui conceber processos de apropriação
cultural, cabe problematizá-los para além do ensino
fundamental e da escola. Idealizamos que crianças/
jovens que visitam espaços de socialização e cultura
com a escola queiram retornar a esses espaços com
seus pais e amigos, que desejem, caso as experiências
com a escola sejam positivas, se apropriar desses
espaços, o que nos sugere continuidade, a criação
de vínculos com os lugares. Se a cidade e seus espaços
institucionalizados se abrem à escola hoje, amanhã
deverão se abrir aos mesmos sujeitos, jovens e adultos.
Mas as juventudes também enfrentam situações de exclusão cultural no Brasil. A pesquisa
Juventude brasileira e democracia: participação,
esferas e políticas públicas (IBASE; PÓLIS, 2005)
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ressaltou as dificuldades relatadas pelos jovens para
participar de eventos culturais: escassez de oferta
cultural nos bairros periféricos, difícil acesso aos
centros que acolhem produções artísticas, uma vez
que moram em locais distantes e o transporte é
precário e dispendioso; o alto custo dos ingressos
para shows e outras manifestações; a pouca ou nula
divulgação de eventos gratuitos; os altos índices
de violência nos trajetos e bairros onde se transita,
gerando insegurança. Além disso, a dimensão do
jovem como produtor de cultura não é levada em
conta, sendo visto apenas como consumidor e ainda
assim desprovido de “moedas de troca”, um consumidor indesejado. A esse respeito, Brenner, Dayrell
e Carrano (2005, p.176) afirmam que a segregação
socioespacial limita “as possibilidades de acesso,
experimentação, consumo e criação dos mundos
da cultura, do lazer e do tempo livre”.
Convite a conhecer o patrimônio
Apresento agora o Programa Vamos ao museu?,
iniciativa independente de educação na cidade
caracterizada por ações educativas e culturais que
se instauram com o intuito de provocar o reconhecimento do patrimônio local e o acesso à cultura. Com
base em ações de identificação e interpretação das
manifestações do patrimônio, o processo educativo
se dá por meio da colaboração entre o programa, instituições de ensino, espaços culturais e sociedade civil.
Desde 2006, o Programa Vamos ao museu?
convida professores, estudantes e comunidades
a conhecerem o patrimônio e as manifestações
culturais das localidades onde vivem, e a interpretar e assumir responsabilidade compartilhada
por sua preservação. O programa trabalha com
escolas públicas e alunos dos diversos níveis de
ensino, realizando edições com participantes do
Ensino Fundamental, Médio e Educação de Jovens
e Adultos (EJA).

Ao utilizar critérios como escassez de oportunidades de contato com bens e fazeres culturais, o
Programa convida escolas públicas a participarem de
ações que se realizam em três etapas: antes, durante
e depois das visitas aos espaços culturais parceiros.
Esses espaços, por sua vez, são escolhidos de acordo
com a oferta cultural na época de realização de cada
edição do programa, considerando-se a adequação
do acervo ou exposição temporária ao perfil do
público beneficiário. Envolve três grupos distintos
a partir da escola: educadores, estudantes e comunidades, elaborando e desenvolvendo ações específicas
para cada um deles, tendo como princípio o deslocamento físico, intelectual, simbólico promovido
pelo contato com outras paisagens culturais.
A seguir cito dois exemplos em diferentes
contextos de realização do Projeto “Vamos ao
museu?”, que podem trazer contribuições para
o debate sobre circuitos culturais, e, desde já, os
convido a conhecer as outras edições do programa
navegando no site vamosaomuseu.com.
Em 2013, foi realizada a edição com o tema
“Interpretar para empreender”. A proposta premiada
pelo edital Microprojetos Rio São Francisco, promovido pela Fundação Nacional das Artes/Funarte/
Ministério da Cultura, consistia em interpretar o
patrimônio da cidade de Nova Lima, MG, e estimular estudantes do 3.º ano do Ensino Médio da
Escola Estadual Augusto de Lima a empreender a
partir dessa experiência. Inicialmente, os jovens
tiveram contato com técnicas de fotografia e discutiram temas relacionados ao patrimônio material e
imaterial da cidade.
A etapa que chamamos “Interpretar”, consistiu
em caminhadas fotográficas em duas trilhas interpretativas selecionadas pela equipe do Programa
Vamos ao museu?, momento em que os estudantes
puderam ter contato direto com bens patrimoniais
consagrados, o que propiciou o desenvolvimento da
autonomia criativa e do lançamento de diferentes
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olhares para a cidade. As caminhadas objetivaram
estimular nos estudantes o reconhecimento e a interpretação do patrimônio por meio da produção de
fotografias.
Ao afirmar que “toda fotografia é um certificado
de presença”, Barthes (1984, p.129) reforça o caráter
documental da imagem fotográfica. Capturar/ver
uma fotografia é como olhar-se no espelho e encontrar doçura, violência, lembranças... Por vezes não
nos reconhecemos naquele ou noutro lugar. A fotografia machuca, diverte, instaura uma presença-ausência capaz de convocar temporalidades, desejos,
impressões. Segundo o autor, (idem, p.125)
Sou o ponto de referência de qualquer fotografia,
e é nisso que ela me induz a me espantar, dirigindome a pergunta fundamental: por que será que vivo
aqui e agora? Certamente, mais que outra arte, a
Fotografia coloca uma presença imediata no mundo
– uma copresença; mas essa presença não é apenas
de ordem política (“participar dos acontecimentos
contemporâneos pela imagem”), ela é também de
ordem metafísica.
A etapa “Empreender” envolveu a seleção das
melhores imagens pelos estudantes, a produção e
montagem de exposição dos resultados do trabalho
na Galeria de Arte do Cineminha, no centro de
Nova Lima. Nesse momento, os estudantes tiveram
contato com noções de empreendedorismo e
produção, procurando desenvolver competências
para atuação no mercado cultural.
Apesar do Programa Vamos ao museu? ter como
premissa o estímulo ao estabelecimento de relações
entre a história, a paisagem, a identidade do lugar
em que a escola está situada e a identidade do local a
ser visitado – museus, exposições, espaços de preservação do patrimônio natural –, essa foi a primeira
edição em que escolhemos, em vez de visitar uma
instituição, visitar a própria cidade e seus núcleos
patrimoniais, promovendo a criação plástica no
mesmo momento da experiência.

Acreditamos que o olhar dos estudantes lançado
para a cidade que habitam a ressignifica e atualiza;
que o registro por meio de imagens fotográficas
convida toda a comunidade a perceber a cidade
de outra maneira, levando-a à assunção de atitude
mais atenta, crítica, participativa e preservacionista,
pois parcela significativa das populações das cidades
onde atuamos desconhece a história, os saberes e
as tradições dos municípios.
Assim, a apropriação cultural poderia ser entendida como ato ou efeito de identificar(se), reconhecer(se) e ressignificar(se), também vinculando-se à
construção das identidades culturais, ao reconhecimento de si na relação com o outro, à atribuição de
novos sentidos no encontro com saberes anteriormente incorporados, à instauração de afinidades com
novos territórios em relação ao lugar onde vivemos.
Ao pensar a cidade como cenário do processo de
apropriação cultural defendo que a apropriação de
espaços urbanos (praças, parques, mercados, galerias, calçadas, ruas) e dos centros de produção e
difusão cultural (cinemas, museus, centros culturais,
pontos de encontro e de convergência de manifestações tradicionais e populares), propiciam, permitem
e estimulam a (re)criação da cidade como um espaço
plural, expandido, inclusivo e educador, pressupondo, assim, seu usufruto.
Entre apropriação e usufruto encontram-se,
talvez, etapas distintas da relação com a cidade e
os bens culturais. Há hierarquia mútua entre eles:
haveria usufruto sem apropriação? Por outro lado,
não podemos nos apropriar de determinado espaço
se não usufruímos dele. Pois que usufruir de um
espaço envolve desfrute e proveito, uma relação
afetiva, permeada pela cultura.
Essa reflexão se conecta àquela da educação na
cidade se aceitarmos que a apropriação dos espaços
urbanos se dá na criação de laços afetivos, onde a
Memória e a Cultura assumem papel catalisador,
criando vínculos no diálogo com os processos de

48

construção de identidades individuais e coletivas.
Assim, talvez a educação fora do espaço escolar
Nesse contexto, o estudante é considerado em sua
possa propiciar uma educação dos sentidos por
individualidade e subjetividade, mas também como
meio da ampliação das experiências dos estuparte de uma comunidade, que envolve a escola e
dantes, proporcionando, inclusive, ressignificação
a família, um corpo social.
da experiência formativa vivenciada dentro do
Professores, familiares, universitários, empre- espaço escolar. A cidade passa a ser local privilesários, instâncias públicas, empreendedores sociais, giado para uma “educação do olhar” ampliada, uma
agentes culturais: são diversos os atores que
educação dos sentidos que supõe que se possa “olhar”
orientam esse processo de integração com vistas à com os sentidos e perceber através dos sentidos.
apropriação cultural, mas, no entanto, o que orienta Segundo Marcel Proust (apud Edgard Morin,
esse processo? Acredito que seja o alargamento 2000), “uma verdadeira viagem de descoberta
das possibilidades de experimentação do mundo, não é a de pesquisar novas terras, mas de ter um
no contato com. No contato com espaços nunca novo olhar”.
visitados, com saberes que inauguram conexões,
Em 2014, o Programa Vamos ao museu?
com fazeres que surgem nesse contexto externando conquistou importante premiação, desta vez,
habilidades e interesses. Nesses novos espaços
prêmio internacional conferido pelo Programa
encontram-se também novos sons, cheiros, cores, “Ibermuseus”, iniciativa de cooperação e integração
culturas: outras formas de ser e de fazer.
dos países ibero-americanos para o fomento e a
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articulação de políticas públicas para a área de
entorno da escola. Com ajuda de visores, os estumuseus e da museologia.
dantes puderam identificar diversas formas e registrá
Com o mesmo tema “Interpretar para empre- -las por meio de desenhos. Fotografias do entorno da
ender”, a edição foi realizada tendo como público
escola produzidas pela equipe do Programa Vamos
beneficiário estudantes do 3.º e 4.º anos do Ensino
ao museu? foram utilizadas para potencializar esse
Fundamental da Escola Municipal Harold Jones, no
exercício do olhar e o reconhecimento, pelos estubairro José de Almeida, em Nova Lima, MG. Foi dantes, das referências culturais do bairro.
firmada parceria com o Programa Educativo do
Foi então promovida a visita à exposição, realiCentro Cultural Banco do Brasil (CCBB), espaço
zada pelos mediadores do CCBB em parceria com a
integrante do Circuito Cultural Praça da Liberdade, equipe do Programa Vamos ao museu?, momento
no âmbito da exposição “Kandinsky – Tudo começa em que os estudantes tiveram contato direto com
num ponto”.
a obra de Kandinsky e dos outros artistas represenAntes da visita, foram realizados encontros de
tados na exposição, mas também com o Circuito
sensibilização na escola para que os participantes Cultural Praça da Liberdade, com a cidade de Belo
tivessem contato com a estética que influenciou o Horizonte e as paisagens do caminho percorrido
artista, dos contos de fadas aos objetos de artesa- pelo grupo.
nato russos. Para introduzir o conceito de abstração,
Após a visita à exposição, os estudantes partiforam promovidas caminhadas de observação no ciparam de encontros de experimentação plástica
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a partir de duas técnicas distintas, o que resultou
em conjunto de colagens e aquarelas que foram
mostradas ao público em mostra que ficou em
cartaz ao longo de 30 dias em espaço próximo
à escola.
Esses são dois exemplos de ações do Programa
“Vamos ao museu?” com a mesma temática, realizadas com abordagens e públicos distintos que
dialogam com a noção de circuitos culturais abordada nesse seminário. Privilegiou no primeiro
exemplo o patrimônio da cidade em que a escola
está localizada, criando circuitos culturais locais.

No segundo exemplo, estabeleceu diálogo entre as
referências culturais dos estudantes – suas casas, seu
bairro, a própria escola –, e a paisagem cultural de
Belo Horizonte, o núcleo patrimonial urbano configurado pelo Circuito Cultural Praça da Liberdade e,
também, o universo de Wassily Kandinsky.
Ao retornar à escola após a visita, nossa equipe
foi abordada por uma estudante de 10 anos. Ela veio
nos contar, radiante, que havia levado seus pais à
exposição de Kandinsky no final de semana. Entre
outros indicadores subjetivos, esse resultado é, sem
dúvida, o que mais almejamos: o entendimento
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pelos educadores, estudantes e coletividades de seu
direito cidadão à cultura e ao patrimônio.
O Programa “Vamos ao museu?” completa 10
anos de atuação em 2016. É proposto e realizado pela
Akala, associação que atua nas áreas de educação,
cultura, meio ambiente, geração de trabalho e renda.
Mais informações sobre a Akala estão disponíveis
em www.akala.org.br
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Nota
1. O Movimento de Cidades Educadoras tem como
marco inicial o 1.º Congresso Internacional das Cidades
Educadoras. O movimento afirma o direito à Cidade
Educadora como uma extensão do direito fundamental
à Educação.

Urbanismo
e significação
do Patrimônio
Cultural

apresentação

Flavio de Lemos Carsalade

A

criação do par “urbanidade” e
“turismo” como um dos eixos de
debates sobre a questão do Circuito
Cultural Liberdade busca evitar que
se dissociem termos que necessariamente devem vir integrados, sem prejuízo de uma
análise de cada termo em separado. De qualquer
forma, não nos parece possível pensar um turismo
que seja imposto à urbis como coisa autônoma.
Antes, é a partir do exercício de uma urbanidade
ampla e democrática que nos é possível pensar em
um turismo de qualidade, que não seja compreendido apenas como uma produção econômica, mas
efetivo instrumento de desenvolvimento social e
intercâmbio, fator de melhoria da própria cidade.
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Por outro lado, entre as abordagens mais
usuais que se fazem quando se associam conceitos
de “turismo” e “patrimônio cultural”, estas se dão
com foco no “objeto”, isto é, o “bem patrimonial”
ou o “atrativo turístico”, sendo relegado o “sujeito”
que é quem efetivamente patrimonializa e confere
significado ao bem ou que usufrui dos movimentos
e benefícios do turismo, seja pelo lado do visitante
ou do anfitrião. A reflexão que se espera quando
associa-se “urbanidade” e “turismo” é, portanto,
uma busca da compreensão do sujeito na cidade e do
sujeito no turismo, a qual necessariamente passa por
possibilitar a todos o “direito à cidade”, na acepção
que lhe dá Henry Lefebvre. Se o conceito associado a
esta expressão norteia a investigação sobre a relação
urbanidade e turismo, torna-se importante buscar
respostas para perguntas como: que “cultura” é esta
que estamos trabalhando? Trata-se da “alta cultura”
ou da cultura do cotidiano? Trata-se de uma cultura
de espetáculo ou uma cultura de formação cidadã?
Qual é a noção de circuito que estamos propondo?
É um caminho a percorrer em um determinado
trecho urbano dotado de qual personalidade? Qual a
responsabilidade específica de um circuito centrado
na Praça da Liberdade? Para nos ajudar a responder
a essas questões convém lembrar o lema que Paulo
Freire ligava ao ato de educar: “educa-se para transformar”. Ora, se é esta também a função pública do
patrimônio cultural, transformar o indivíduo em
cidadão, que transformação é esta que se pretende
com o Circuito?
Através do exame do eixo do turismo, temos que
quanto mais a cidade reforça seus atributos particulares, mais propícia ela é ao turismo, o qual, em seu
cerne, busca a alteridade e a renovação que traz ao
turista o contato com o outro. Se assim for, o lugar
não teria que se adaptar ao turista, mas o contrário.
Torna-se importante, como base para o turismo de
qualidade, o fortalecimento da personalidade local,
através da promoção e produção do conhecimento.

Fundamental é, portanto, a promoção de um conhecimento que seja transformador, que não “fossilize”
o objeto ou o sujeito de conhecimento em formas
“editadas” de apresentação ou em “turista-padrão”.
Trata-se de apresentar os bens a serem fruídos de
forma aberta e crítica, em constante movimento
e atualização, acessível a toda a população, sem
acepção de classe social e não restritos a determinados grupos específicos.
Pelo eixo da urbanidade, é fundamental ter
como base o caráter republicano do espaço, a coisa
pública, este impregnado à Praça desde o momento
de sua concepção e que se viu abalado quando o
governo deixou a praça para ir alhures e que agora
se vê necessariamente reconstruindo seu caráter e
sua atratividade. Se uma nova vocação há que se
agregar à praça – e se esta vocação for a cultura - que
ela seja atrativa e acessível para toda a cidade e que
construa meios para facilitar essa estratégia como
insumos básicos de direito à cidade. Isto aponta para
um Circuito que apresente várias possibilidades
de apropriação e significância, integrado à ampla
mobilidade urbana, que tenha o cuidado de não ser
rotulado, que não fragmente ou compartimentalize
o exercício da cultura, que não corra o risco da
“fossilização”.
É assim que o turismo se junta à urbanidade:
não como coisas separadas ou estanques, mas
como duas faces de um mesmo direito à cidade e
à sua cultura.

Cêça Guimaraens

Culturas em
processo e museus
em progresso
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N

este artigo procuro enquadrar diferentes acepções de Cultura e
respectivas dimensões disciplinares, abrangendo as principais
temáticas conectadas à museologia social. Para tanto, verifico, em
primeiro lugar, que o estudo do discurso humano e os contextos
em que este se apresenta – em suma, o estudo do que se denomina
“Cultura” –, enquadra objetos e objetivos das disciplinas que tratam do comportamento social de grupos e indivíduos. Desse modo, definições e adjetivações
das categorias tempo e espaço, e memória e história – estatutos de interesse
fundamental para a museologia –, são articulações disciplinares que incluem
interpretação e imaginação, representação e tradição, e grupo e indivíduo.
No entanto, hoje, quando a instabilidade e o radicalismo instalam difusas
quebras das predeterminações, pode-se afirmar, em acordo com Sepúlveda
(2002, p. 30) que, quando o assunto é museu, “não se trata mais de lidar com o
objeto a partir das contribuições das várias esferas do saber, mas de questionar
o sujeito que observa, o objeto que é observado e as estruturas de linguagem
ou comunicação que possibilitam a observação”.
Embora híbrido, mas ainda desigual, o sujeito da ação cultural ora é produtor,
ora espectador e é, quase sempre, um internauta de atopias. Assim, a crise do
mundo estável deu margem a novas configurações do cotidiano, demonstrando
as incongruências da pós-modernidade na era da pós-industrialização.
A mais “simples” (ou será simplória?) acepção de Cultura dizia respeito à
extensão do cultivo da terra e ao conjunto de atos sistemáticos e mitológicos
que os grupos humanos desenvolveram em espaços de natureza organizacional
variada. Entretanto, a contextualização interdisciplinar das metáforas e dos
mitos de origem permitiu a relativização e confrontação das ideias e do tempo
que os geraram.
Portanto, seria no entendimento multiculturalista e contemporâneo do
conceito de Cultura que os processos de consolidação da museologia melhor
poderiam ser entendidos.
Dessa perspectiva, o estudo do desenvolvimento das formas de pensar a
Cultura esclareceria o papel dos agentes culturais e institucionais na elaboração
das políticas de Estado para o setor. Pois, é nesse âmbito que os significados da
cultura são controlados por funcionários de museus e casas culturais – diretores
e executivos –, especialistas reconhecidos, artistas, produtores, curadores e
animadores culturais, e até mesmo por museólogos. Assim, inspirações poéticas
à parte, interesses político-ideológicos, sejam estes de mercado ou institucionais,
constituem e são atendidos em rede financeira e profissional.
Na sequência, observo que as principais abordagens teóricas desse conceito
central para o campo museológico foram configuradas nos séculos 19 e 20, contribuindo também para consolidar a condição de campo científico da antropologia,
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história, arqueologia e psicologia, entre outras disci- e ideologia, e as articulações possíveis entre as
plinas emergentes.
categorias de indivíduo e coletividade, história e
Sociólogos e pensadores da economia, embora
patrimônio, alargaram a ideia de cultura. E, sob
pertencentes a grupos de vínculos variados, são variadas formas e contextos, as políticas de governo
reconhecidos por suas lutas pela justiça social e têm agregaram tal amplificação.
em comum com os museólogos o fato de entenEm termos metodológicos, as teorias da socioderem a gestão dos patrimônios na condição de um
logia da cultura também estabeleceram consideconjunto de ações definidoras de cultura tanto no
rações acerca das realidades “totais” e das muitas
sentido da identificação, interpretação e preservação “visões” parciais dos fatos históricos. Assim, as
de práticas e representações simbólicas, bem como
aferições de sentido e valor – e as interpretações
da denúncia e transformação de fatos repressores. de fatos simbólicos –, embora elaboradas de pontos
Mas, ao que parece, a autonomia das certezas
de vista variados, seriam arriscadas e limitadas, pois
simbólicas também se esvaneceu.
poderiam induzir e impor esquemas que desvirContemporâneos multiculturalistas e autores
tuam a realidade e sugerem a desidentificação dos
clássicos, marxistas e modernos, ainda lidam com indivíduos, grupos e fatos culturais.
a elaboração dos sujeitos face às tensões e conflitos
A atual fragmentação e consequente descentraestabelecidos por paradigmas políticos e norma- lização da cultura resulta das condições em que as
tivos que, no sentido civilizador, restringiram as
práticas sociais ocorrem nos contextos globalizados
liberdades individuais e grupais. Por outro lado, e tecnológicos. Essas condições, de elos frágeis e
hoje, as relações entre poder e memória, identidade
imediatistas, se configuram de características
Figura 1: Diagrama dos conceitos em mutação

acervos, processos sociais e cidades
fontes primárias de conhecimento e informação

museus

pessoas

exposição

público

flexibilidade e diversidade
espacial e programática

identidade e participação

Fonte: Grupo de Estudos de Arquitetura de Museus da UFRJ, 2015.
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problemáticas; mas, por outro lado, quando abordadas à luz de matrizes democráticas, têm propriedades que impulsionam ações sociais positivas e
inclusivas.
Nesse contexto, as redes de comunicação e as
relações de dependência se rompem incessantemente para estabelecer novos arranjos e novos paradigmas. Porém, apesar das consciências múltiplas,
os papéis ambivalentes dos sujeitos ainda estão a
fortalecer estágios políticos e econômicos superados, tornando permanentes as formas de adesão
e derivações das resistências aos processos culturais
estabelecidos.
Nessa direção, denota-se o conjunto de semelhanças e diferenças sob os quais a Cultura foi
concebida e estudada. Enfim, a complexidade e as
dificuldades de delimitar o conceito destacam as
discussões travadas sobre a neutralidade do indivíduo, os sentidos das ações coletivas e institucionais,
e o determinismo dos sistemas que estruturam (ou
não) a Cultura e a sociedade.
A compreensão do porquê e o entendimento
das formas sob as quais as representações sociais
são apreendidas também explicariam as transformações dos conceitos nas práticas museológicas.
Assim, as bases teóricas, os problemas científicometodológicos e o papel dos cientistas, observadores
e intelectuais seriam fatores determinantes para a
apreensão dos fatos sociais que compõem o contexto
museal e musealizável (Figura 1).
Por outro lado, na medida em que as ressignificações de objetos e sujeitos transformaram os
museus e as exposições em locais de interação de
públicos em nível global, os “universos” mutantes e
as novas configurações das trocas simbólicas fizeram
com que os museus passassem a “jogar” um papel
protagonista.
Verifico, nesse sentido, que, quando se trata
de musealização, ainda há que se referir à hegemonia do ponto de vista antropológico. Recorro,

portanto a Cristina Bruno que, citando Waldisia
Rússio Camargo Guarnieri, entende que musealização pressupõe ou implica em preservar. Essa
autora afirma também que a preservação revitalizaria o fato cultural por ser uma ação museológica
em que objetos e homens se aproximam.
Então, afirma Bruno (1997) que
a preservação proporciona a construção de uma
memória que permite o reconhecimento de
características próprias, ou seja, a identificação.
E a identidade cultural é algo extremamente
ligado à autodefinição, à soberania, ao fortalecimento de uma consciência histórica.
Na dimensão espaço-temporal, as tradições
e as perspectivas de passado também estariam
hoje deslocadas radicalmente. Porém, face às diferentes formas e problematizações das tradicionais práticas de musealização, ainda se destaca a
importância da valorização do passado por meio
da identificação e categorização do patrimônio
cultural edificado.
No Brasil, entre os espaços que são destinados
à promoção da memória e à difusão de produtos da
cultura, destacam-se os museus e centros culturais
gerenciados pelo Estado. Desse modo, essas instituições têm ampla função social e constituem parte
considerável da infraestrutura que impulsiona a
economia dos núcleos históricos urbanos.
Os espaços centrais têm sido excepcional campo
de obras e exercícios projetuais nas últimas décadas.
A requalificação edilícia que adota a modernização
dos espaços para as atividades museológicas aprimora, de modo especial, os padrões urbanos e
arquitetônicos, ao manter as condições simbólicas
dessas áreas históricas para o usufruto dos diferentes
grupos sociais.
Dessa maneira, os centros das cidades vêm,
recente e crescentemente, sendo objeto de ações
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concretas voltadas para a requalificação física
e simbólica que, de modo especial, induzem a
revisão e atualização das funções originais de
edifícios e espaços históricos. Considera-se que
o fato desses lugares serem formas físicas expressivas da formação das identidades locais e regionais,
constituindo, portanto, “lugares de memória” de
amplitude variada, impõe a finalidade cultural e
tipos de uso onde eventos educacionais e exposições têm papel preponderante para a qualificação
da cidade.
Portanto, quando, na vida cotidiana, a arte e
a história passam a ser configuradas em pedras,
formas e figuras que estão em perene continuidade
e tensão, a centralidade se ‘investe’ das expressões
morfológicas diferenciadas que, sucessivamente,
tornam-se marcos instauradores dos novos usos
das referências espaciais (Figura 2).
Dessa perspectiva, os programas de implantação de circuitos culturais abrangeram as principais
regiões do país e definiram a cidade-patrimônio na
condição de museu. No entanto, essas iniciativas
desconsideraram que os centros históricos possuem
predicados a) sociais – porque são espaços de vida
e de trabalho; b) culturais – por serem testemunhos
da história e identidade; c) econômicos – pelo fato
de abrigarem democraticamente setores de atividades formais e informais; d) urbanísticos – porque
são legítimos exemplos arquitetônicos de uso e
transformação do solo; e) ambientais – pelo fato
de estarem sujeitos a pressões e diferentes ciclos
de mudança.
Para fortalecer o papel social da Cultura e
conduzir o desenvolvimento dos museus em
centros históricos, seria imprescindível considerar
o alargamento da noção de patrimônio, a redefinição do objeto museológico, a ideia de participação da comunidade na definição e gestão das
práticas museológicas, a interdisciplinaridade, a
utilização de novas tecnologias de informação e a

museologia como um meio autônomo de comunicação (MOUTINHO, 2010).
E, quando pensar ainda é agir, e as coisas e o
tempo de vida estão em permanente mutação, há
que se perguntar: por que e de que forma vincular
suspeitas se as demandas culturais são infinitas?
Como e para quem criar conexões seguras?
Enfim, supondo parodiar poetas, indagar:
quando e onde constituir o Museu de Tudo?
Nessa medida, haveria também de considerar a
existência de novas polaridades culturais, nas quais
se fortalecem o novo papel e os compromissos
de inovação, inclusão, inserção e autossuficiência
(Figura 3).
Acredito que, ao garantir a valorização do valor
das diferentes identidades contidas nos diversos
territórios urbanos, os programas do tipo museu-escola-bairro, entre outras iniciativas que constituem
a Cultura entre as atividades escolares, ampliariam
o acesso e a acessibilidade aos programas culturais.
Dessa perspectiva, “o contenedor arquitetônico
é a primeira peça hermenêutica do museu: (pois)
além de resolver o programa funcional, sua missão
primordial é expressar o conteúdo do museu como
coleção e também como edifício cultural e público”
(MONTANER, 2003).
Ao perguntar o porquê da importância dos
museus e centros culturais, respondo que: museus
e centros culturais privilegiam, impulsionam e
anunciam a dotação de valores aos ambientes e
aos problemas sociais das pessoas e dos grupos;
aos lugares de memória que são configurados em
patrimônios e territórios dos excluídos; aos recortes
patrimoniais específicos; às ações de revitalização
da ambiência; e ao gerenciamento da informação
de modo virtual e real.
Em consequência, ao compreender a cidade na
condição de espaço museográfico de exceção, estou
ainda a considerar, à maneira de Carlos Kessel (apud
GUIMARAENS, 2012, p. 7), que, para os moradores
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e usuários, o museu e o circuito cultural urbano,
espécies singulares de exposições, provocam:
“(...) a experiência “da fruição presencial do
acervo, do contato físico com a peça única, real,
ao alcance da mão. Afinal, não é para isso que
as pessoas visitam os museus? ”
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1. Introdução
Uma das mais recentes experiências de campo do Laboratório do Núcleo de
Antropologia Urbana (LabNAU/USP), realizada por integrantes de um de seus
coletivos de pesquisa, o Grupo de Etnologia Urbana (GEU), na Amazônia –
mais precisamente em Manaus e em alguns municípios vizinhos – levantou a
necessidade de revisar as categorias pedaço, mancha, trajeto, pórtico e circuito,
habitualmente empregadas por pesquisadores do Núcleo.
Nessa expedição, em contato com membros do povo Sateré-Mawé e suas
“aldeias urbanas” 1, de início a noção de circuito aparecia como a mais adequada
para descrever a forma como se inserem na cidade. Esta escolha permitiu uma
primeira identificação e entendimento do seu sistema de residências no contexto
urbano e logo a percepção da intensa movimentação – os trajetos – entre elas e
no espaço mais amplo da cidade. De imediato, porém, percebeu-se a necessidade
de repensar o uso costumeiro dessas categorias, uma vez que o contexto original
de sua aplicação tinha sido a cidade de São Paulo – por certo de história, características e escala muito diferentes das de Manaus e de outras cidades amazônicas.
E, o que é mais importante, as pessoas com as quais se estava travando esse
contato não eram os habitantes da cidade, em geral, nem os moradores de periferia – como, aliás, havia sido quando da elaboração da primeira categoria da
“família”, o pedaço – mas um segmento muito especial: os índios. Os integrantes
do GEU, nessa sua primeira incursão pela Amazônia, foram recebidos pelos
Sateré-Mawé e convidados por alguns deles a visitar uma de suas comunidades
no bairro da Redenção, zona oeste da capital manauara.
Estávamos, desta forma, entrando em contato com “índios urbanos”, uma
das expressões usadas em determinada literatura para designar a presença
indígena nas cidades e as precárias condições de vida, trabalho e sobrevivência
a que são submetidos, na periferia dos centros urbanos, como quaisquer outros
moradores de baixa renda.
Nessa pesquisa, contudo, o GEU estava interessado em encarar o fenômeno
sob outro prisma, buscando elementos de reflexão em campos que, apesar de
histórica e teoricamente separados, a Etnologia Indígena e a Antropologia
Urbana, poderiam contribuir para fundamentar uma perspectiva inovadora.
Assim, em vez de circunscrever a presença indígena no contexto habitual
do processo de periferização urbana, analisar sua instável inserção no mercado
de trabalho, seu confinamento em regiões de risco e carente de serviços e equipamentos básicos, optou-se por outro enfoque, com outras perguntas.
Buscava-se entender qual era a concepção de cidade desses grupos indígenas
e que transformações sua presença acarretava na própria dinâmica urbana: como
estabelecem, aí, seus vínculos, estratégias e alianças? Quais são seus trajetos no
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tecido urbano e que instituições acionam na busca
de manutenção de um modo de vida diferenciado?
Antes, porém, de mostrar os alcances (e limites)
das categorias da etnografia urbana para pensar
estas questões e sua adequação – uma vez submetidas a um oportuno processo de revisão – a esse e
a outros contextos que não a cidade de São Paulo,
convém lembrar as circunstâncias em que foram
elaboradas, com base nos recortes habituais das
pesquisas desenvolvidas no NAU, ao longo de
sua trajetória.
2. Antecedentes
A categoria circuito surgiu na continuidade de um
estudo pioneiro de práticas de lazer na periferia
de São Paulo, quando a de pedaço – inicialmente
aplicada no contexto da vizinhança, no bairro –
foi testada em regiões do centro da cidade, pelos
primeiros integrantes do NAU, nos idos da década
de 1990 (MAGNANI; TORRES, [1996] 2008). A
necessidade de adequá-la a esse novo contexto exigiu
ajustes e abriu pistas para a elaboração de novas
categorias como trajetos, manchas e pórtico.2
Assim, uma das primeiras incursões a campo,
na Galeria do Rock, no centro da capital paulistana,
mostrou que naquele pedaço os frequentadores,
vindos de várias partes da cidade e até de outros
municípios, não necessariamente se conheciam (por
laços de vizinhança, parentesco, trabalho, religião,
como no contexto do bairro) mas se reconheciam,
seja pela exibição de marcas estampadas nas camisetas, nos cortes de cabelo ou na postura corporal,
evidenciando seus gostos musicais, o pertencimento
a determinadas galeras, a preferência por esta ou
aquela banda etc.
A seguir, pesquisas levadas adiante por
membros do NAU nas regiões do Bixiga e da esquina
da Avenida Paulista com a Rua da Consolação, ainda
sobre modalidades de lazer, ensejaram a elaboração

das demais categorias – mancha, trajeto, pórtico 3
– que permitiram identificar e descrever práticas,
equipamentos, lugares de encontro e passagem com
marcada inserção na paisagem urbana, e acessíveis
na escala do andar.
Mas a novidade que circuito introduziu nessa
“família” de categorias, em virtude de sua capacidade de vincular domínios não necessariamente
marcados pela contiguidade espacial, como ocorre
nas demais, foi a de ligar pontos descontínuos e
distantes no tecido urbano, sem perder, contudo,
a perspectiva de totalidades dotadas de coerência
– mesmo na vastidão da cidade de São Paulo – e,
desta forma, construir unidades analíticas mais
consistentes.
Assim, por mais afastados que diferentes pontos
do circuito de futebol de várzea, por exemplo,
pudessem estar uns dos outros, era possível reconhecer que formam um conjunto, são claramente
identificados por seus usuários, permitem a realização de atividades em comum ao longo do tempo,
como torneios e festivais.
De forma que, ao realizar uma etnografia bem
localizada, neste ou aquele campo em algum bairro,
escapa-se do perigo da fragmentação ou do estudo
de caso isolado – é a “tentação da aldeia” – pois esses
pontos fazem parte de um conjunto mais amplo,
no qual é possível o estabelecimento de relações
em outro nível, com outros parceiros (mas todos
identificados com o circuito em causa), que vão além
das fronteiras restritas de cada recorte. E, por outro
lado, evita-se cair em outra tentação: tomar a cidade
como algo já dado e como unidade explicativa.
3. Referências
Na realidade, talvez fosse melhor substituir “totalidade” (pelas conotações funcionalistas que carrega)
por um termo mais neutro, conjunto que, no campo
da matemática, é formado por todos os elementos
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que compartilham determinado atributo. Como
se sabe, a teoria dos conjuntos (CANTOR, 1874),
complexa e controversa – em suas primeiras formulações, fora tachada de naïf – aqui está tomada mais
como evocação do que como o quadro de referência
para fundamentar a categoria circuito.
Sem a pretensão de adentrar mais profundamente em tal campo, cabe assinalar que, se na formulação canônica, um objeto é ou não inequivocamente
membro de determinado conjunto, a variante “teoria
dos conjuntos fuzzy” (ZADEH, 1965), introduz a
variável grau de pertinência. Desta forma, a resposta
torna-se mais flexível, como no caso de se alguém
pertence ou não ao conjunto das “pessoas altas”:
entre 0 e 1 pode haver, por exemplo, a posição 0,75.
Deixando de lado a matemática e voltando ao
exemplo mais chão do futebol de várzea: aquele
trecho de terra que, na vazante, serve de campinho
para uma pelada de fim de semana, na margem
do rio Solimões, em Manacapuru (AM), pode ser
incluído em determinado circuito – o do futebol,
ou então o do lazer – conforme seu “grau de pertinência”4 determinado pelo recorte, pela pergunta,
pelos objetivos da pesquisa em curso: se se trata de
um estudo sobre jogos que fazem parte do calendário de algum torneio, essa pelada fica de fora; se
a pesquisa for sobre formas de lazer vicinal, entra.
Outro autor que pode ajudar para compor o quadro
de referência – também como evocação – é Howard
Becker e a noção de “mundo”, tal como é discutida em uma de suas obras mais conhecidas, Art
worlds (1982). Nesse livro, o termo é utilizado para
incluir não só os artistas propriamente ditos, nas
diferentes áreas – música, artes plásticas, teatro etc.
–, mas outros atores, cujas práticas e especialidades
contribuem para a produção final da obra ou peça.
Trata-se de uma rede complexa, responsável pela
feitura das obras, tradicionalmente vistas apenas
como produto da criação individual de cada artista.
Na verdade, a arte é, segundo o autor, resultado de

uma “ação coletiva”, nela incluindo-se até mesmo
recursos materiais como o papel, a tela, o instrumento musical etc., com seus produtores, oficinas
e ferramentas – e isso, muito antes da moda dos
“não humanos”.
Assim, a obra artística pode ser vista no contexto
de vários círculos concêntricos, a partir de um mais
restrito (o dos próprios artistas) até outros, sucessivamente mais abrangentes: o grau de pertinência,
para usar o termo anteriormente citado, varia. A
vinculação entre esses diferentes círculos, desde
aqueles que englobam elementos sem envolvimento
direto, até os mais centrais, se dá através do termo
convenção que define, segundo Becker, as regras
comuns para a ação coletiva.
4 .Aplicações
Penso que essas duas referências – as noções de
conjunto/grau de pertinência e a de convenção,
mutatis mutandis, podem contribuir para um melhor
entendimento do alcance de circuito. Assim, se o que
está em pauta é o “mundo dos skatistas”,5 dele não
fazem parte apenas os atletas reconhecidos dessa
modalidade, mas os iniciantes, os fabricantes dos
equipamentos, os editores de revistas especializadas,
os donos de lojas, as promotores de feiras, os espectadores nos locais de treino e nos momentos de
encontro etc.
O mesmo pode ser dito de pichadores, do
hip-hop, da capoeira, dos motoboys, dos saraus
da periferia, surdos etc 6. É a “convenção” – o atributo escolhido – e seu “grau de pertinência” que
determinam a inclusão ou exclusão de elementos
no circuito. Assim, se o que está sendo considerado, no caso do skate, é apenas o esporte com suas
habilidades, regras, equipamentos, o que interessa
são os pontos onde é praticado e não onde o skatista
estuda, que igreja frequenta etc. – circunstâncias que
poderão ser levadas em conta em outros contextos,
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se a convenção escolhida for outra, como se verá
mais adiante.
O circuito passa, assim, a abrigar diversas classes
de atores, inclui os espaços onde ocorrem suas
práticas e se pauta pelo calendário de sua realização.
Não se trata apenas de identificar pessoas, objetos,
locais, estilos e marcas que estão em relação por
compartilharem determinados interesses, valores,
práticas: o que torna vivo o circuito é a movimentação
dos atores, que pode ser apreciada, por exemplo, nos
eventos, celebrações, rituais coletivos etc. Um evento
local mobilizará pessoas, objetos etc., de forma diferente de um evento de âmbito nacional.
A tradicional festa junina dos surdos em São
Paulo, por exemplo, no Instituto Santa Teresinha,
no bairro da Saúde, tem um grau de mobilização
diferente em comparação com a missa semanal dos
surdos nesse mesmo Instituto: não se trata apenas
de eventos de natureza diferente, um profano e
outro religioso, mas de alcances muito variados.
No primeiro caso, agrega não só os surdos, mas suas
famílias, amigos, professores, intérpretes, pesquisadores; no segundo, só os surdos católicos. Ambos,
contudo, fazem parte de um circuito surdo mais
amplo da cidade de São Paulo, que é o que lhes
dá inteligibilidade, algum grau de coerência – são
todos surdos, afinal – ou vinculados, de uma forma
ou outra, a esse “atributo”.
Outro caso particular, que pode agregar uma
nova dimensão ao alcance do circuito é oferecido
pelos straight edges, cujo “mundo” não é constituído
apenas por uma determinada prática, como nos
casos anteriores referidos aos segmentos jovens.
Eles não se caracterizam por um atributo, mas por
vários: gosto musical, restrições alimentares (são
veganos), discurso político, estilo de vestimenta,
marcas corporais. Trata-se, aqui, de um “modo de
vida compartilhado” e não apenas do desempenho
ou habilidade em determinada prática, como única
medida do grau de pertinência.

Tudo indica que o mesmo ocorre com os
integrantes de outra “cena”, black metal: os gostos,
valores, universo semântico, pontos de encontro,
vestuário das diversas “hordas” conformam um
verdadeiro estilo de vida, exclusivista e cuidadosamente elaborado, de forma a não serem confundidos
com outros grupos com os quais às vezes são aproximados em virtude de uma aparente coincidência
de preferências musicais.7 Vejamos, agora, algumas
aplicações mais em detalhe.
4.1. Os surdos
Voltando aos surdos: trazer à baila o “mundo surdo”,
mas tratá-lo como circuito, abre ainda mais o campo
de possibilidades, já vislumbrado com a perspectiva
do “modo de vida”. Se o circuito dos brechós, por
exemplo, congrega vendedores e compradores de um
determinado tipo de roupa, dificilmente se poderia
dizer que apresentam um modo de vida (talvez uma
vaga evocação “hiponga”...). O mesmo ocorre com
os frequentadores do circuito dos cineclubes e salas
de projeção de filmes cult – na Mostra Internacional
de Cinema costumam exibir – nas longas filas de
espera, antes das sessões – alguns comportamentos
específicos, mas passageiros...
Os surdos, contudo, exibem atributos de
identificação mais duradouros. Não me refiro, por
certo, à condição fisiológica da surdez, instaurada
no corpo, que admite graus diferentes, mas antes
a marcas que exibem como constitutivas de uma
identificação de ordem cultural: a língua de sinais e a
“cultura surda” que, para alguns, fundam a “comunidade surda”.8
Contudo, não foi só a categoria de circuito que o
grupo de pesquisas do NAU sobre os surdos mobilizou em seu estudo: começamos com a de pedaço,
depois mancha e trajetos e, finalmente, quando o
“mundo” dos surdos começava a fazer sentido de
forma mais coerente e articulada, a de circuito. Vale,
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pois, a pena expor todo o processo, para apreciar a
inter-relação entre essas categorias.
Assim, quando da nossa primeira incursão
a campo, em uma festa junina de rua organizada
pela Associação para Deficientes da Audio-Visão
(Adefav) no bairro paulistano do Cambuci, o
ambiente era claramente de pedaço, todos se conheciam: alunos, professores, terapeutas, familiares.
Alguns eram de fora, como nós, mas logo estavam
integrados, dado o espaço onde ocorria a festa, a
rua defronte à instituição.
É interessante observar a modulação dessa
categoria, pois, na sequência, fomos a uma festa
na sede da Associação dos Surdos de São Paulo e
aí, em espaço fechado, a experiência foi outra: era
um pedaço de surdos que se só comunicavam em
língua de sinais. Esta era a “convenção”, delimitando
o “grau de pertinência” e quem não a conhecia,
ficava de fora.
Já na festa junina no Instituto Santa Teresinha
a situação foi diferente. Escola especial para surdos,
de orientação católica, constitui o epicentro de uma
mancha que inclui quadra poliesportiva, ruas adjacentes, arredores, bares da vizinhança, esquinas,
pontos de ônibus, todos tomados por surdos, tanto
nas festas – quando sua presença é massiva – quanto
no cotidiano. Mas também por seus professores,
funcionários do colégio, familiares, intérpretes, pois
esta é uma característica da mancha: não se restringe
aos “chegados”, permite o imprevisto, encontros
inesperados, ainda que todos de uma forma ou outra
estejam ligados ao mundo dos surdos.
A pesquisa seguiu seu curso e novos pontos
foram sendo conhecidos, como a Divisão de
Educação e Reabilitação dos Distúrbios da
Comunicação (Derdic), ligada à PUC/SP, a Escola
Municipal de Educação Especial Hellen Keller, entre
outras. Seguindo os atores nesses espaços, começou a
tomar forma um circuito. Mas, note-se, esses eram os
trajetos de nossos primeiros contatos, os surdos mais

intelectualizados, que frequentavam a universidade
ou circulavam em meios acadêmicos, antenados com
questões e eventos do movimento surdo, ciosos de
sua diferença, a “cultura surda” e sua língua, libras.
À medida que o estudo prosseguia, porém,
alargou-se o horizonte: começamos a entrar em
contato com surdos de periferia, não proficientes
na língua de sinais, os frequentadores de igrejas,
os oralizados, implantados. Assim, confirmavase aquela observação de que são os trajetos que
instauram as diferentes dimensões do circuito.
Pois, além das associações e das escolas especializadas, começavam a aparecer outros pontos de
encontro e sociabilidade como praças de alimentação em shopping centers, igrejas, bares (inclusive
de surdos gay) etc. E mais uma vez constatava-se
que a convenção e os graus de pertinência, a partir
dos trajetos dos atores, permitiam determinar tal ou
qual dimensão ou abrangência dos circuitos.
Concluindo, sem entrar na complexidade e
meandros dessa questão em particular, aquilo que
inicialmente parecia um só bloco, indistinto – os
surdos, em suas festas – revelou, na verdade, uma
notável diversidade. Lá estavam todas as nuanças:
surdos usuários de libras, surdos oralizados, surdoscegos, surdos com aparelhos auditivos ou implantes
cocleares, professores, familiares intérpretes, pesquisadores, religiosos.
Esses atores se conectam, fazem escolhas,
exibem e exercitam suas diferenças nos pedaços,
ampliam o leque de contato nas manchas e, em seus
trajetos pela cidade, configuram o circuito surdo.
Este, por sua vez, pode ser desdobrado, para efeitos
de análise, em diferentes subcircuitos: o religioso, o
educacional etc. Desta forma, reconhecido e descrito
o circuito surdo na paisagem da cidade e redimensionado em vários sub-circuitos que se intercomunicam, a impressão de uma certa homogeneidade
ou mesmo indiferenciação, ainda presentes na ideia
de “mundo”, cede lugar a uma maior complexidade:
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como foi mostrado mais acima, o sub-circuito pedagógico, por exemplo, composto basicamente pelas
escolas, centros de aprendizado e/ou terapia, no mês
de junho se ajustam a outro sub-circuito, o do lazer.
4.2. Religião: o candomblé
Avançando um pouco mais, esta reflexão pode ser
aplicada a outro conjunto, o circuito do candomblé.9
Os adeptos dessa religião muitas vezes se reconhecem como membros do “povo de santo”, da
“nação” angola e similares. O modo de vida compartilhado aqui inclui não só adesão a crenças e práticas
religiosas, mas hierarquia, obrigações entre pais,
mães e filhos de santo, “irmãos de barco”, tabus
alimentares, interditos sexuais, marcas corporais,
uso obrigatório de determinados adereços e vestimentas fora e dentro do terreiro. Circuito, neste
caso, permite juntar, em um mesmo conjunto,
terreiros e ilês ligados por filiações entre seus participantes; identificar conflitos e observar passagens
de membros de um para outro; registrar obrigações
e quebra de lealdades, acompanhar fofocas e maledicências, disputa e alianças.
A identificação de subconjuntos no interior
do circuito principal, formados por procedências e
tradições (ketu, ijexá, bantu), ancestralidade (filhos
e netos de santo de um mesmo babalorixá ou ialorixá) etc., tanto quebra a aparente homogeneidade
(e preconceito) muitas vezes atribuída a esses cultos
(macumba, magia negra etc.) como, por outro lado,
evita a fragmentação, pois só fazem sentido se subsumidos e articulados no interior de um conjunto mais
alargado, o circuito principal.
Mais uma vez, a escolha do nível de abrangência e do grau de pertinência vai depender das
perguntas que se fizerem. Conforme essas perguntas,
por exemplo, a umbanda pode fazer parte do
circuito do “povo de santo”, como um sub-circuito,
ou então, constituir um novo circuito10, mas fazendo

intersecção com aquele. A propósito, cabe uma referência à pesquisa de Rita Amaral:
(...) O povo de santo na cidade, como mostrou
Rita de Cássia Amaral (2002), tem seu circuito e
modo de vida correspondente, mas é possível,
por exemplo, dependendo dos objetivos da
pesquisa, delimitar e considerar apenas o
circuito dos ilês africanizados, ou estendê-lo
para os demais, incluindo ou não os terreiros
de ascendência angolana e até os de umbanda;
saindo do terreno propriamente religioso, esse
circuito pode abranger a capoeira, as escolas de
samba, os afoxés e também escolas de dança,
exposições de arte africana, restaurantes, e assim
por diante. Em cada um desses recortes está-se
em contato com o mesmo sistema simbólico e
de trocas – continua sendo o universo do povo
de santo –, mas a cada ampliação (ou redução)
do âmbito, sem que se perca a referência com
um campo reconhecido pelos usuários, está-se
trabalhando com questões diferentes, definidas
de acordo com os propósitos, as perguntas e
a literatura acionados pela pesquisa. (apud
MAGNANI 2012, p.98).
4.3. Religião: o neo-esoterismo
E já que se está falando em religião, cabe uma
incursão a outro campo em que a categoria de
circuito revelou-se particularmente produtiva
para organizar os pontos – espaços, lojas, livrarias, templos, consultórios, clínicas, academias –
onde ocorrem, segundo calendários específicos, as
práticas que denominei de “neo-esotéricas”, tal como
está descrito em Mystica urbe: um estudo antropológico sobre o circuito neo-esotérico na metrópole
(MAGNANI, 1999).
Tais práticas, diferentemente do que ocorre
nas religiões convencionais, à primeira vista se
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apresentam de forma altamente fragmentada: seu
exercício, sem a tutela de um corpo sacerdotal investido de autoridade sobre os adeptos, sem normas
litúrgicas e princípios doutrinários impostos a todos,
pareciam o resultado mais da criação individual
de seus membros do que de um marco regulatório
comum: daí a denominação, na mídia, de “religião
pós-moderna”, “religião self-service”, centrada na
experiência e em iniciativas pessoais.
Traçar o circuito neo-esotérico na cidade de São
Paulo foi um desafio: sem entrar nas particularidades desse universo, descrito em detalhes na obra
acima citada, cabe observar que essa foi a categoria,
entre outras, que permitiu começar a perceber um
certo grau de regularidade e coerência nesse campo
à primeira vista tão heterogêneo. Reconhecido o
primeiro circuito, o principal, ficou viável identificar
inúmeros sub-circuitos, com “graus de pertinência”
mais específicos: o dos terapeutas holísticos (especialistas em massagem ayurvédica, tui-ná, shiatsu,
acupuntura, reiki, shantala, quiropraxia, etc.); o das
práticas corporais (lian-gong, yoga, tai-chi-chuan,
qi-gong, danças circulares, biodança, hologinástica);
dos rituais de cura (rituais tântricos, temazcales ou
saunas sagradas, roda da medicina, rituais xamânicos, relaxamento Kum Nye); dos sistemas divinatórios, dos cursos, workshops etc. etc. – todos com
lugar reconhecido (e em contato) no circuito mais geral.
Isso tudo para não falar dos trajetos, característicos desse circuito: o neo-esoterismo já
foi classificado como “nomadismo religioso”,
“sincretismo em movimento” (AMARAL, 1999),
haja vista a facilidade com que as pessoas transitam
de um ponto a outro, sem dramas de consciência ou
compromissos de lealdade. Assim, de um conjunto
de práticas visto como um amontoado de crendices
criadas ao sabor da improvisação de uns e da esperteza de outros, chegou-se à descrição de um universo
com diferentes graus de coerência, articulação e de
trocas, claramente localizado na paisagem da cidade.

4.4. Os Sateré-Mawé
Mas é possível ir ainda mais longe. Longe mesmo, até
o Médio e Baixo Amazonas! Falar, por exemplo, em
um circuito Sateré-Mawé, implica que se está diante
não apenas de um modo de vida diferenciado que
compartilha práticas, gostos ou crenças religiosas,
mas de um povo, com regras de parentesco (não
apenas “espirituais”, como no caso do candomblé),
assentamentos, cosmologia, religião, sistemas de
cura, história, língua, rituais. Qual o rendimento
da categoria circuito, neste caso?
O progressivo contato do Grupo de Etnologia
Urbana do NAU com os Sateré-Mawé e o conhecimento de seu modo de vida permitiram em determinada etapa da pesquisa delinear, em uma primeira
aproximação, o que denominamos de circuito SateréMawé em Manaus e arredores: quatro comunidades
em Manaus (Y’apyrehy, Waikiru, Waranã, Hywi),
uma no município de Iranduba, (Sahu-Apé), mais a
sede da Associação das Mulheres Indígenas SateréMawé (AMISM), também em Manaus. Mais tarde
foram agregadas as Casas de Trânsito de Parintins
e Barreirinha e, na continuação, algumas aldeias
da terra indígena em Ponta Alegre, na margem do
rio Andirá.
Delimitar esse circuito permitiu ir além das
fronteiras da cidade e distinguir sub-circuitos, como
o do ritual da Tucandeira e o do artesanato, que
dizem respeito a todo o povo sateré, onde quer que
seus membros estejam. O mesmo pode ser dito do
futebol: os Sateré-Mawé participam da liga indígena do circuito do futebol amador em Manaus, o
“peladão”, e membros de várias de suas comunidades
se preparam para o torneio, disputam e acompanham os jogos. Este evento aciona, mobiliza, põe
em contato determinadas pessoas, não de forma
aleatória, e sim no interior de um conjunto, segundo
determinadas regras.
Seguindo a mesma lógica, o ritual da Tucandeira
organizada em Y’apyrehy, por sua vez, traz este ou
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aquele cantador da T.I., formigas de outro ponto,
ferroáveis de outros, vizinhos do bairro, assim
como a mídia, pesquisadores e turistas. Ou seja,
estabelece também pontos de intersecção não duradouros; terminado o evento desfaz-se a rede. Outra
festa, em outro dia, em uma outra comunidade:
novas alianças.
O mesmo ocorre com o artesanato: é outro
sub-circuito, englobado pelo principal mas que articula outros pontos como a praça Tenreiro Aranha,
o Mercado Municipal, o Instituto Nacional de
Pesquisas Amazônicas – INPA, terrenos baldios
e parques onde se pode colher algumas sementes,
aldeias na terra indígena: produz-se assim outra
configuração no interior do circuito principal.
Assim como esse sub-circuitos, a configuração
que foi denominada de circuito principal (que os
engloba) foi estabelecida a partir de um determinado
ponto de vista, de uma convenção, que orientou
o início da pesquisa. Neste caso, foi escolhido o
processo de chegada e inserção dos primeiros
Sateré–Mawé em Manaus, resultado de migrações,
invasões, deslocamentos, ou seja, seus trajetos realizados em determinados períodos de tempo; foram
esses trajetos que terminaram configurando aquele
sistema de residências, inicialmente as cinco aldeias,
mais a sede da AMISM, as Casas de Trânsito.
Neste caso, circuito e trajeto permitiram romper
com a ideia corrente de “índios na cidade”, ou “índios
urbanos”, pois, na verdade, eles estão o tempo todo
circulando entre diferentes pontos nos domínios
tidos como unidades discretas – cidade, floresta, rio.
5. Conclusão
A partir do que foi discutido até aqui e com base
nos conceitos e referências mobilizados acima –
convenção (Becker), graus de pertinência (teoria
dos conjuntos), unidades de circulação, modos
de vida – pode-se tentar estabelecer os elementos

mínimos constitutivos do circuito e, a partir daí,
uma definição. Tais elementos são:
I) a prática ou atividade que está sendo considerada,
podendo variar desde um plano mais geral como “O
skate na cidade de São Paulo”, ou mais específico: “O
skate no centro da cidade”; “O neo-pentecostalismo
na cidade”, ou “Os neo-pentecostais na zona leste”;
“O Peladão, liga de futebol amador em Manaus”,
ou “A chave indígena na liga de futebol amador”.
II) as unidades que compõem o circuito, individuais ou coletivos: “Os jogadores que circulam pelos
times de várzea”, ou “Os times que atuam na cidade”
ou ainda “As ligas que congregam os times”. “Os
ogans que frequentam os terreiros de determinada
linhagem religiosa”; ou “Os terreiros da tradição
ketu”; ou “As federações que congregam diferentes
linhagens” etc.
III) a delimitação espacial e temporal coberto pelo
circuito: “Os espaços de lazer dos surdos na cidade
de São Paulo”; “A sociabilidade dos surdos durante
o período das festas juninas” etc.
Daí se segue: o circuito seria “a configuração espacial,
não contígua, produzida pelos trajetos de atores
sociais no exercício de alguma de suas práticas, em
dado período de tempo”.
Isso posto, algumas observações merecem, mais
uma vez, serem enfatizadas. A primeira delas é que
o circuito apresenta, além da conhecida inserção
espacial, uma dimensão temporal, característica que
não aparecia nas primeiras formulações da categoria.
Assim, por seu intermédio, é possível identificar e
descrever um conjunto de pontos localizados espacialmente ao longo dos quais determinadas pessoas,
objetos, mensagens se movimentam durante certo
período de tempo. É esta dimensão espaço-temporal
que, entre outras, diferencia o circuito das costumeiras aplicações da noção de rede.
São os trajetos que acionam essa movimentação, produzindo configurações no interior do
circuito: podem ser mais amplas ou mais restritas,
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mais duradouras ou efêmeras – uma festa, uma
invasão, a apresentação da Tucandeira ou de danças
típicas em um colégio, uma exibição de skate, uma
batalha de rap. Desta forma, são os trajetos que
instauram os circuitos, e são eles que põem determinados segmentos em movimento, produzindo
novas configurações.
Cabe notar que, assim como pedaço, mancha,
trajeto e pórtico, circuito é um termo de uso comum.
O circuito dos cinemas tal como consta nos cadernos
especializados dos jornais, por exemplo, nada mais é
do que uma lista com os endereços, a programação,
os preços e algum comentário sobre os filmes em
cartaz. O mesmo pode ser dito do Circuito das Águas
– cidades que oferecem tratamento de saúde com
base na propriedade terapêutica de suas fontes. E
assim por diante.
Mas, ainda que remeta a esse significado
convencional – conjunto de elementos relacionados
espacialmente em razão de um atributo comum, que
seria o sentido mais trivial do termo11 – circuito,
como categoria, vai além de um aspecto meramente
enumerativo. Como foi mostrado, seu rendimento
analítico deriva da relação que mantém com as
demais categorias da “família” e de sua resiliência,
o que permite que seja aplicado em contextos diferentes, de amplitudes variadas, para descrever suas
dinâmicas e desvendar suas lógicas.
Cabe aqui uma referência ao conceito de lugar
antropológico,12 “simultaneamente princípio de
sentido para aqueles que o habitam e princípio de
inteligibilidade para quem o observa” (AUGÉ, 1994,
p.51). Em Da periferia ao centro (2012), comento a
conveniência dessa expressão:
(...) quem já estudou terreiros de candomblé,
grupos de jovens, escolas de samba, torcidas
organizadas de futebol, o circuito gay etc.
sabe muito bem que, nestes e em outros
casos análogos, há recortes ou unidades cujas

fronteiras e graus de pertencimento são vivamente experimentados pelos integrantes do
grupo. Tomando como exemplo a categoria de
pedaço, é evidente, por parte de seus integrantes,
uma percepção imediata, sem nuanças ou ambiguidades, a respeito de quem pertence ou não
a ele: trata-se de uma experiência concreta
e compartilhada. O analista, por sua vez,
também percebe tal experiência e a descreve:
essa modalidade particular de encontro, troca
e sociabilidade supõe a presença de elementos
mínimos estruturantes que a tornam reconhecível em outros contextos. Assim, uma
unidade consistente em termos da etnografia
é aquela que, experimentada e reconhecida
pelos atores sociais, é identificada pelo investigador, podendo ser descrita em seus aspectos
categoriais. Para os primeiros, é o contexto
da experiência, e para o segundo, a chave de
inteligibilidade e o princípio explicativo. Uma
vez que não se pode contar com uma unidade
dada a priori, postula-se uma a ser construída
a partir da experiência dos atores e com a ajuda
de hipóteses de trabalho e escolhas teóricas,
como condição para que se possa dizer algo
mais que generalidades a respeito do objeto de
estudo. (op. cit., 2012, p.269)
O mesmo pode ser dito a respeito do circuito.
Os Sateré-Mawé – tal como os skatistas, os straight
edges, os adeptos do black metal, as iaôs e ogans,
os participantes de times de futebol de várzea,
os surdos, os pichadores etc. – conhecem muito
bem os circuitos em que desenvolvem suas atividades, cultivam seus modos de vida e estabelecem
suas relações. O etnógrafo, por sua vez, identifica
esses circuitos, pode descrevê-los e os reconhece
como a instância que engloba o recorte específico que constitui o objeto de sua observação
mais detida.
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Em ambos os casos, o circuito não é dado
de antemão, mas construído: são os trajetos dos
atores sociais que criam, mobilizam e o tornam
vivo, assim como é o observador que circunscreve,
põe em contato e articula determinadas dimensões desse circuito no curso de sua etnografia. Não
fosse pela conotação funcionalista, teríamos aí uma
“totalidade” duradoura e dotada de algum grau de
coerência interna – e não uma mera sucessão de
eventos aleatórios.
A flexibilização da variável “espaço”, muito
marcada nas versões anteriores da categoria, abre
um novo e promissor campo para sua aplicação,
ainda incipiente: é o “mundo da net”, com suas
incontáveis possibilidades e combinatórias, abertas
à criatividade individual e coletiva. Pedaços, trajetos
e circuitos, etc. “virtuais” têm, nesse domínio, suas
convenções, graus de pertinência e atores que se
alternam entre os modos on e off. Recorte, contudo,
que está a pedir mais trabalho de campo.
E, por fim, uma última consequência, a partir
da discussão dessa proposta de revisitar a “família”
de categorias e em especial a de circuito, na área
específica da antropologia urbana: a dissolução da
cidade enquanto uma totalidade dada, discreta, com
papel explicativo ou definidor de comportamentos,
práticas, situações – a violência, o individualismo, a
segregação etc. – perspectiva tão a gosto da mídia
e arraigada no senso comum.
Em seu lugar, categorias como pedaço, trajeto,
mancha, pórtico e circuito permitem conduzir o olhar
e o trabalho etnográfico em busca de regularidades
evitando duas posições opostas: uma, a “tentação da
aldeia”, que significa permanecer na zona de conforto
dos limites do recorte inicial – tal ou qual prática,
este ou aquele grupo, recorte empírico, equipamento
ou instituição – ou a de apelar direta e imediatamente para fatores explicativos de ordem macro.
Como instrumentos de análise no sentido
referido mais acima, ao mesmo tempo unidades

de sentido e de inteligibilidade, essas categorias
permitem reconhecer e descrever as múltiplas
passagens entre diferentes domínios de abrangência,
orientando o olhar de forma que não se situe tão
“de perto” a ponto de se identificar com uma visão
particularista e fragmentária, mas também nem
tão “de longe”, focado no plano das generalidades.
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indígenas”. Segundo o projeto, o objetivo era fazer uma
tempo livre nos espaços de socialidade da população
indígena nas cidades da Amazônia como modo de abordagem inovadora dos processos de incorporação da vida

2. Para uma exposição mais pormenorizada destas categorias, ver Magnani (2012, p.86-98). Cabe, contudo, uma
rápida revisão: Pedaço designa aquele espaço intermedesenvolve uma sociabilidade que instaura laços de pertencimento e exclusividade entre seus membros, em torno de
determinados gostos, símbolos e práticas. Manchas são
áreas contíguas do espaço urbano dotadas de equipamentos
que marcam seus limites e viabilizam – cada qual com sua
especificidade, competindo ou complementando – uma
atividade ou prática predominante. Mais ancorada na
paisagem, acolhe um número maior e mais diversificado
de usuários viabilizando possibilidades de encontro e
não relações de pertencimento, com no pedaço: em vez
da certeza, a mancha acena com o imprevisto, pois ainda
que sejam conhecidos o padrão de gosto ou pauta de

Notas

consumo aí imperantes, não se sabe ao certo o que ou

1. O GEU/NAU, a convite dos professores Marta Amoroso

quem vai se encontrar. A noção de trajeto aplica-se a

e Marcio Silva, fez parte, entre 2008 e 2012, do projeto

fluxos recorrentes no espaço mais abrangente da cidade

“Paisagens ameríndias: habilidades, mobilidade e socia-

ou no interior das manchas e levam de um ponto a outro

lidade nos rios e cidades da Amazônia” no âmbito do

através dos pórticos, marcos de transição na paisagem,

Procad, Programa Nacional de Cooperação Acadêmica,

pois configuram passagens: já não se está no pedaço ou

que prevê intercâmbio entre um programa de pós

mancha de cá, mas ainda não se ingressou nos de lá.

graduação consolidado e outro, de implantação mais

Finalmente, circuito designa o exercício de uma prática

recente: neste caso entre o PPGAS da USP e da UFAM.

ou a oferta de determinado serviço por meio de estabele-

O eixo da pesquisa que coube ao NAU foi “Tempo livre e

cimentos, espaços e equipamentos que não mantém entre
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si uma relação de contiguidade espacial, de forma que

como foi feito no caso dos Sateré e o circuito de seu sistema

a sociabilidade que possibilita – por meio de encontros,

residencial.

comunicação e manejo de códigos – é mais diversificada
e ampla que na mancha ou pedaço.
3. Para apreciar mais em detalhes esses ajustes e pistas
(Galeria do Rock, Bixiga, esquina da av. Paulista e
Consolação e uma passagem entre Bixiga e rua Augusta)
cfr. Magnani ([1996]2008, p. 39-46).
4. Não no sentido de relevância, importância, mas de
“pertencer a”.
5. Atual tema de doutorado de Giancarlo Machado.
6. Temas, entre outros, de pesquisas do NAU.
7. Comunicação pessoal do pesquisador do NAU, Lucas
Lopes de Morais que defendeu sua dissertação de mestrado
sobre o tema no PPGAS da USP, em 2014.
8. Veja-se, a propósito, a discussão de César Augusto A.
Silva sobre esses termos em Cultura surda, 2012.
9. Tema, entre outros, de interesse e estudo por parte do
Grupo de Estudos de Religião na Metrópole GERM/NAU.
10. Neste caso, se umbanda for tomada como circuito
principal, abre-se novo leque, podendo incluir os terreiros,
a prática da capoeira (versão angola), lojas de produtos
para o culto, as federações etc.
11. Trivial mas não desprezível, pois permite uma primeira
identificação e localização desses pontos como resultado
dos trajetos dos atores sociais, ao longo de determinado
período de tempo. Na continuação, a partir dessa primeira
aplicação, pode-se estabelecer novos recortes de análise
ou identificar pontos de intersecção com outros circuitos,

12. Que, por sua vez, remete ao conceito de “lugares de
memória”, de Pierre Nora (1984).

Turismo, patrimônio
e revitalização
O território do Circuito Cultural
Praça da Liberdade
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Introdução

A

capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, e a Praça da Liberdade
foram inauguradas em 1897, exaltando o espírito republicano,
em detrimento da imagem colonial representada pela cidade
de Ouro Preto, a antiga capital do estado de Minas Gerais. Ao
redor da Praça da Liberdade foram construídos diversos edifícios
para abrigar as instituições do Estado, como o Palácio de Governo e as secretarias estaduais, além de equipamentos culturais como a biblioteca e o arquivo
públicos. A praça, desde sua origem, foi constituída como o lugar do poder
político do estado de Minas Gerais. Devido ao crescimento socioeconômico
da nova capital e das inerentes funções administrativas, os edifícios ao redor
da Praça da Liberdade se mostraram pequenos para abrigar o volume dos
serviços da gestão administrativa do estado. Nesse sentido, em 1997, foi apresentado o primeiro projeto para alterar os usos dos edifícios ao longo da Praça
da Liberdade, passando este lugar de um espaço burocrático para um espaço
cultural, com a denominação de Espaço Cultural da Liberdade (FONSECA,
2009). Para a implantação do projeto se previa uma parceria com o setor privado,
sendo que para este seriam transferidas a gestão e manutenção da maioria dos
equipamentos culturais a serem implementados. Finalmente, em 2010, foi
inaugurado o Circuito Cultural Praça da Liberdade – CCPL, composto por 12
museus e centros culturais.
O objetivo do artigo é analisar se a região da Praça da Liberdade se transformou em um território cultural, investigar a gestão do CCPL no tocante a
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integração das instituições participantes e o impacto
do CCPL na sua vizinhança. O presente estudo é
parte de uma pesquisa mais ampla sobre o CCPL,
denominada O papel do Circuito Cultural Praça da
Liberdade na formação de hábitos culturais e regeneração econômica urbana: um projeto piloto1. Para
o desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas
entrevistas com os 12 gestores das instituições que
conformam o CCPL e aplicado um questionário com
os responsáveis de 35 estabelecimentos comerciais
localizados na área de influência do Circuito. Foi
realizada também revisão bibliográfica quanto à
formação de territórios culturais e sua dinâmica,
investigação de casos de revitalização urbana a
partir da implantação de equipamentos culturais
em diversos países do ocidente, a crítica antropológica aos processos de renovação urbana e busca
sobre reportagens relacionadas ao Circuito Cultural
Praça da Liberdade. Trata-se de uma pesquisa que
pode ser classificada como descritiva e exploratória, visando conhecer em maior profundidade os
efeitos e impactos de uma concentração espacial de
equipamentos culturais em um determinado lugar.
Cidade, praça e revitaização urbana
As cidades são formadas principalmente pelas suas
significações, pelas relações entre os sujeitos que a
habitam e pelos símbolos que a compõem (NUNES,
2011). De certa forma, aos elementos fixos de uma
cidade, como os museus, os monumentos, as praças,
as ruas, as igrejas, as moradias, se articulam os
elementos de fluxos, como o ir e vir das pessoas,
das mercadorias, o trânsito, as relações pessoais, as
manifestações, que caracterizam os fluxos (GASTAL,
2006), e que tornam as cidades parte da identidade
da vida coletiva contemporânea. Segundo Fortuna
(1994), os indivíduos se relacionam com os lugares
históricos e monumentais da cidade para daí

retirarem elementos que dão sentido a seu próprio
lugar no mundo contemporâneo.
Por sua vez, a praça nos remete a vários períodos da história, seja na Atenas do período clássico,
onde a praça se constitui no espaço de reunião dos
cidadãos, seja na Idade Média, onde o local delimitado para as trocas mercantis será também o lugar
do encontro e da festa, deixando como herança
para a contemporaneidade um imaginário no qual
a praça “... pode estar onde quer que haja divertimento, convergência de curiosos, consumo cultural
diversificado” (LE GOFF apud GASTAL, 2006, p. 93).
As praças, nesse sentido, conseguem ser fortes
representantes desse espaço simbólico de “liberalidade de acesso e informalidade de uso” (GASTAL,
2006, p. 93) e de significação das cidades. Segundo
os autores Carsalade e Lemos (2011) são nas praças
que se dá a vida urbana, entendendo o urbano, a
partir de uma perspectiva lefebvriana, como “uma
sucessão infinita de atos e encontros realizados ou
virtuais, uma sensibilidade em direção às metamorfoses do cotidiano...”, ou seja, o urbano como forma
de vida (DELGADO, 2015, p.7).
(...) as praças são também a maior materialização da vida urbana. (...) é nas praças que a
liberdade se realiza, por meio do encontro e
das trocas, das possibilidades de vida coletiva
não programada que elas propiciam. As praças,
como as ruas, são o lugar onde se dá a vida
urbana. (CARSALADE; LEMOS, 2011, p.25).
A partir dos anos 1960, os traços da fragmentação e da descontinuidade adquiriram prioridade
em lugar de discursos unificadores, a heterogeneidade adquiriu importância e as diferenças começam
a se intensificar e articular-se em novos sentidos de
coletividade, comunidade e solidariedade (FARIA
e MONTE-MÓR, 2014, p.6). Revelam-se novos
valores da contemporaneidade, um novo olhar
recai sobre as áreas antigas, deixadas à margem
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dos projetos de desenvolvimento das cidades e um
processo de recuperação, renovação, reabilitação
urbana se põe em marcha.
Os processos de regeneração urbana ganharam
força a partir da experiência da cidade de Barcelona,
que a partir de 1975, queda do franquismo, se
converteu em um dos laboratórios urbanos mais
ativos dentro do cenário espanhol e internacional,
tendo papel destacado os espaços públicos, notadamente parques e praças. Com a imagem da cidade
divulgada principalmente a partir de 1992, com os
Jogos Olímpicos, Barcelona se transformou em um
modelo de cidade a seguir, com seu “urbanismo
redentor” (ARICÓET et al, 2015, p. 11). No Brasil,
podem-se citar também alguns exemplos como
a revitalização do Centro Histórico de Salvador,
o Pelourinho; a transformação das antigas docas
de Belém em um centro cultural e gastronômico;
a Praça da Estação e o Museu de Arte e Ofícios,
como também a Praça da Liberdade, em Belo
Horizonte (HOFFMAN, 2014), e mais recente o
Porto Maravilha, no Rio de Janeiro (GUTERMAN
et al, 2015).
A crítica proveniente da sociologia considera
que a dinâmica de regeneração urbana segue uma
lógica neoliberal, onde a participação do poder
público como árbitro nos conflitos sociais e interventor na economia deve ser mínima, enquanto sua
atuação para o bom funcionamento dos mercados
deve ser priorizada. Delgado (2015, p.7) pondera
que a associação entre o capital e as políticas
públicas resultou na transformação da fisionomia
tanto humana como morfológica de muitas cidades,
favorecendo a revitalização de áreas centrais ou
periféricas que foram populares, ou de antigas zonas
portuárias abandonadas, que se requalificam como
áreas residenciais ou comerciais de alta renda ou se
colocam a serviço de novas indústrias de tecnologia
e informação. Para o autor, a intenção dos projetos
urbanísticos é o controle da vida urbana real. Ao

analisar o caso de Barcelona, Aricó (2015, p. 11)
aponta que a suposta igualdade de relações preconizada pelo modelo está atualmente desacreditada,
devido à constatação de uma especulação imobiliária
sem precedentes, um processo de gentrificação das
áreas objeto de revitalização e um controle excessivo
sobre os espaços e sujeitos.
Neste processo deve-se comentar o papel da arte
e da cultura no processo de renovação urbana, considerados meios ou instrumentos para proporcionar
melhores condições sociais, tolerância multicultural, como também “para estimular o crescimento
econômico através de projetos de desenvolvimento
cultural urbano e a concomitante proliferação de
museus para o turismo cultural, culminados pelo
crescente número de franquias do Guggenheim”
(YÚDICE, 2013, p.27).
De uma maneira geral, percebe-se que o maior
objetivo almejado dos novos espaços museológicos
na atualidade, aqueles implantados durante os
chamados processos de revitalização urbana, está
associado a “dar nova vida” a espaços antes considerados degradados e problemáticos, imprimindo-lhes
outras alternativas de utilização, como por exemplo
a incorporação de novos usos a antigas edificações
(HOFFMAN, 2014). Ainda seguindo Hoffman, essas
novas edificações, passam a ser utilizadas também
para reforçar uma determinada imagem da cidade,
que passa a ser pensada não mais como um local
de produção, mas como produto de consumo, uma
mercadoria que utiliza a cultura como estratégia
principal de diferenciação das várias experiências
do urbano.
Desse modo, a inserção da cultura nas intervenções urbanas tem objetivado uma efetiva inclusão
das metrópoles na competitiva rede global de cidades
ditas culturais ou turísticas, com a promoção e venda
de uma imagem, novamente, de cidade mercadoria,
principalmente no sentido de museificação ou patrimonialização de seus centros históricos (HUYSSEN,
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2000 apud HOFFMAN, 2014 p. 539). Arantes et al
(2000), comenta sobre a cultura ser das principais
integrantes da lógica capitalista global atual:
Cultura e economia parecem estar correndo
uma na direção da outra, dando a impressão
de que a nova centralidade da cultura é econômica e a velha centralidade da economia se
tornou cultural, sendo o capitalismo uma forma
cultural entre outras rivais. O que se faz com que
convirjam: participação ativa das cidades nas
redes globais via competitividade econômica,
obedecendo portanto, a todos os requisitos de
uma empresa gerida de acordo com os princípios da eficiência máxima. (ARANTES et al,
2000, p. 47).
Um dos maiores problemas, no entanto, envolvendo a utilização da cultura como produto, é que
a função social desses equipamentos culturais –
função educativa, de transmissão de conhecimento
e informação – passa a ser deixada no segundo
plano e o que sobressai é a lógica de mercado e
consumo cultural. Ou seja, os museus passam a
“vender” cultura e, em alguns casos, criam exposições que se convertem em verdadeiros espetáculos,
objetivando em primeiro lugar a atração de público
e turistas (HOFFMAN, 2014).
Investigadores da economia da cultura consideram que os museus assumem papel relevante em
atividades de lazer e constituem atrações turísticas
importantes, podendo promover efeitos positivos
de transbordamento sobre a economia local, especialmente em áreas de turismo popular (FREY &
MEIER, 2006). CWI (1980) ressalta, principalmente,
este último efeito dos museus sobre a economia,
pois destaca a geração de efeitos econômicos diretos
e indiretos, tais como mudança da imagem da
cidade; implementação de políticas públicas de
segurança para criação de ambiente seguro; atração
de novos investimentos e estímulo à integração,

desenvolvendo identidade local e senso de pertencimento. Bille & Schulze (2008) apontam que arte
e cultura podem ter um papel proeminente para o
desenvolvimento regional e urbano e, ainda mais
amplo, se a definição de desenvolvimento envolver
não somente geração de renda e postos de trabalho,
como também melhoria da qualidade de vida da
população e inclusão sociocultural.
Nesta acepção da relação entre os equipamentos
culturais e o desenvolvimento, os trabalhos de Plaza
(2008 e 2010) e Plaza & Haarich (2009) buscam
mostrar como um museu pode se constituir em
instrumento de regeneração urbana. Constituem-se
em instrumentos para formulação de estratégias
de políticas para compensar declínio de distritos
industriais e reestruturar as cidades, econômica e
socialmente. Na verdade, pretende-se, com essas
estratégias, ampliar a diversidade da economia
local, impedindo que a economia se estagne ou gere
enclaves produtivos, obstruindo efeitos de encadeamento a jusante e a montante. Ainda, segundo as
autoras, os museus, ou mesmo seu projeto arquitetônico, têm seu valor medido pelo poder de sua
marca e pela capacidade de atrair pessoas e investimentos em atividades auxiliares e naquelas que
apresentam potencial para criar uma teia econômica onde processos de inovação tecnológica sejam
proeminentes. Tendo por foco também este tema,
Pratt (2008) sugere que formuladores de política
podem atingir resultados favoráveis em termos de
renovação econômica se encararem o setor cultural
como algo transversal, que associa fluxo de produção
e consumo, bens a serviços.
Segundo Vaz (2004) apud Hoffmann (2014),
quando utilizados como âncoras do processo de
revitalização urbana, os equipamentos culturais
tendem a definir uma espacialidade que lhes assegura uma irradiação sobre seu entorno. Ou seja, a
instalação de um ou mais museus em um ambiente
pode atrair atividades comerciais das mais diversas,
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como bares, restaurantes, universidades, alojamentos, livrarias, outros equipamentos culturais e
serviços dos mais variados, gerando um verdadeiro
“território cultural”.
A partir das considerações apresentadas será
analisado o caso do Circuito Cultural da Praça da
Liberdade – CCPL, sua conversão em um território
cultural, os desafios de uma gestão compartilhada
entre diferentes instituições e o impacto do CCPL
na sua vizinhança.
A Praça da Liberdade e o Circuito Cultural
No estado de Minas Gerais se encontra uma das
praças mais representativas quanto a sua denominação: a Praça da Liberdade. Localizada na região
central da cidade de Belo Horizonte, foi concebida
em seu plano original com características especiais
para abrigar a sede do poder executivo mineiro.
A inauguração de Belo Horizonte e da praça,
ambas em 12 de dezembro de 1897, teve um forte
significado de negação à ordem monárquica e
colonial representada por Ouro Preto, a antiga
capital (BARBOSA,1985). Desse modo, a Praça da
Liberdade passou a ser historicamente representada
como local de poder. Abrigou ao longo dos anos as
principais instituições administrativas e burocráticas
do estado de Minas Gerais: o Palácio da Liberdade,
sede do poder político do estado, a Secretaria de
Estado de Transportes e Obras Públicas; a Secretaria
de Estado de Defesa Social; a Secretaria de Estado
da Fazenda; a Secretaria de Estado da Educação,
bem como instituições culturais como a Biblioteca
Pública Estadual Luiz de Bessa, o Arquivo Público
Mineiro e o Museu Mineiro.
Com o passar dos anos, junto ao crescimento
demográfico e econômico do estado de Minas Gerais,
houve uma expansão dos órgãos governamentais,
e as necessidades das secretarias de estado ultrapassarem a escala de seus prédios originais, o que,

segundo o Governo de Minas (2009), desencadeou
sucessivas ampliações, construções de anexos e
transferências para outros locais. Ou seja, embora
tenha sido durante muitos anos o principal centro
da burocracia estatal de Minas Gerais, a Praça da
Liberdade sofreu ao longo do tempo um processo
natural e gradual de esvaziamento da sua função
administrativa.
No mês de dezembro de 1997 é apresentada aos
representantes do governo mineiro uma proposta
que preconizava novos usos para o conjunto arquitetônico da Praça da Liberdade. De autoria do então
senador Francelino Pereira, o projeto propunha a
criação do Espaço Cultural da Liberdade, sendo esse,
o precursor do projeto atual do Circuito Cultural
Praça da Liberdade – CCPL (FONSECA, 2009).
O projeto inicial, segundo Carsalade e Lemos
(2011), tinha por principal objetivo a instalação
nos prédios da Praça da Liberdade de um conjunto
diversificado de centros culturais e educacionais,
abrangendo museus, centros de memórias, salas
de espetáculos, espaços para exposições de arte,
oficinas, cursos e debates, refletindo as riquezas e
diversidades do estado de Minas Gerais, sua cultura
e tradições, e acessível a todos.
Para vencer o desafio de criar as condições
necessárias à expansão das atividades do poder
público, o governo do estado, em 2003, encomendou
ao arquiteto Oscar Niemeyer o projeto para uma
nova sede do governo estadual (MELENDEZ, 2014),
que se concretizou no ano de 2010, com a inauguração da denominada Cidade Administrativa. Com
a saída das unidades administrativas do governo
da Praça da Liberdade, e também dos funcionários,
os edifícios sofreram intervenções para abrigar as
várias instituições que iriam conformar o Circuito
Cultural Praça da Liberdade.
A proposta para a implantação do CCPL considerou, desde a sua concepção, uma parceria público-privada, estreitando os laços de equipamentos
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culturais, especificamente museus, com a iniciativa privada. De acordo com Resende (2014), as
parcerias entre iniciativa privada e o Governo do
Estado de Minas Gerais foram firmadas a partir de
convites do próprio governo ou a partir da apresentação de proposta por empresas interessadas.
Ainda segundo o mesmo autor, após negociações
sobre o prédio a ser alvo da parceria e definidas a
sua destinação (museu, teatro etc.) e a forma da
intervenção arquitetônica e expográfica, a empresa
tornava-se responsável pela execução da restauração

do edifício e conversão nos usos, passando a gerir os
equipamentos pelo tempo firmado em um contrato
que poderá ser renovado ou não.
Na tabela 1 são apresentadas as destinações
de cada prédio no entorno da praça e o parceiro
privado que contribuiu para o desenvolvimento
e administração de cada uma delas. Observa-se a
participação de grandes grupos econômicos dos
setores da mineração, telecomunicações, energia,
automóveis e financeiro, que estrategicamente
usam a cultura como veículo de comunicação para

Tabela 1: Transformações das antigas secretarias de estado em
centros culturais e parceiros privados
Prédio Secretaria

Ano de
inauguração

Parceiro

Transformado em:

Arquivo Público Mineiro

1985

-

Continua a exercer suas funções

Palácio da Liberdade

1897

-

Atualmente o edifício abriga
exposições sobre ex-governadores
do Estado de Minas Gerais

Secretaria do Estado
da Fazenda

1897

Vale

Memorial Minas Gerais - Vale

Secretaria do Estado
de Educação

1897

EBX e atualmente
Grupo Gerdau

Abriga atualmente o MM Gerdau Museu das Minas e do Metal

Rainha da Sucata

1990

-

Desde 2004 é sede da
administração do Circuito
Liberdade

Secretaria de Estado de
Segurança Pública e de
Defesa Social

1930

Banco do Brasil

Abriga atualmente o Centro
Cultural Banco do Brasil - CCBB

Biblioteca Pública Estadual
Luiz de Bessa

1954

-

Continua a exercer suas funções

Reitoria da Universidade
Estadual de Minas Gerais

1961

Grupo TIM e Universidade
Federal de Minas Gerais

Abriga atualmente o Espaço UFMG
do Conhecimento

Palácio dos Despachos

1967

Fiat

Abriga atualmente a
Casa Fiat de Cultura

Museu Mineiro

1982

-

Continua a exercer suas funções

Fonte: Site Circuito Cultural Praça da Liberdade (2015)
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difundir o nome da instituição ou seu produto, ou
para fixar a imagem da empresa patrocinadora, o
que se denomina marketing cultural.
Existem diversos motivos para que uma grande
empresa faça seu marketing cultural, já que é uma
estratégia relativamente barata e atende algumas
das exigências de mercado, como necessidade de
diferenciação das marcas; diversificação do mix
de comunicação das empresas para melhor atingir

seu público e necessidade de as empresas se posicionarem como socialmente responsáveis. Ou
seja, ao patrocinar um projeto cultural a empresa
se diferencia das demais a partir do momento
em que toma para si determinados valores relativos daquele projeto, como por exemplo tradição,
modernidade, responsabilidade social, competência
e popularidade, entre muitos outros (MARKETING
CULTURAL, 2014).

Figura 1: Equipamentos culturais do Circuito Liberdade

Equipamentos culturais que integravam o Circuito Cultural Praça da Liberdade em 2014
Equipamentos culturais que integram o Circuito Cultural Praça da Liberdade (2106)
1

Academia Mineira de Letras

6

Casa Fiat de Cultura

11

Espaço do Conhecimento UFMG

2

Arquivo Público Mineiro

7

Cefart Liberdade

12

Horizonte Sebrae - Casa da Economia Criativa

3

BDMG Cultural

8

Centro Cultural Banco do Brasil

13

Memorial Minas Gerais Vale

4

Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa/

9

Centro de Arte Popular – Cemig

14

MM Gerdau - Museu das Minas e do Metal

Centro de Informação ao Visitante

15

Museu Mineiro

(Rainha da Sucata)

16

Palácio da Liberdade

Anexo Professor Francisco Iglésias
5

Casa do Patrimônio Cultural de Minas Gerais

Fonte: Iepha-MG
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Se por um lado as parcerias dos equipamentos
culturais com as empresas possibilitam recursos
para a manutenção dos edifícios e operação das
atividades funcionais de cada instituição, por outro,
aqueles são levados a participar de uma lógica de
mercado onde existe uma competição por público,
sendo o marketing cultural uma ferramenta de
extrema importância. As pessoas acabam por serem
consumidoras da cultura, ou seja, a cultura passa
a ser também um produto a ser comercializado,
conforme mencionado anteriormente.
A figura 1, a continuação, representa a conformação das instituições que integram o Circuito
Cultural Praça da Liberdade.

Uma característica interessante observada
quando visualizamos a figura é que o processo de
revitalização da Praça da Liberdade foi capaz de
gerar uma aglomeração de equipamentos e instituições culturais para além do espaço físico da Praça,
formando, de certa forma, um “território cultural”.
Segundo Vaz apud Hoffman (2014), esses equipamentos culturais tendem a definir uma espacialidade que lhes assegura uma irradiação sobre o
seu entorno.
A criação do Circuito não ficou imune a
críticas da população. Muitos apontaram o forte
apelo empresarial dos museus, justificando que os
ambientes poderiam ser, de certa forma, elitizados
e que a cultura estaria sendo manejada como um

Quadro 1 – Evolução do público CCPL – 2010-2014
Você acha que o Circuito Liberdade deve ser valorizado?
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Fonte: Instituto Cultural Sérgio Magnani
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produto de consumo de formato pouco participativo. O receio de que a transformação e intervenção
nesses prédios acabassem por descaracterizá-los,
causando danos ao patrimônio também foi considerável. Além disso, houve uma falta de participação
opinativa da população na organização e manejo
dos projetos referentes à instalação do Circuito, não
houve consulta pública e debates com a população
referente à proposta (RESENDE, 2014).
O CCPL opera atualmente reunindo 12 museus
e espaços culturais já em funcionamento, e alguns
espaços em processo de instalação. Sua gestão, do
período de inauguração até o ano de 2014, foi
realizada pelo Instituto Cultural Sérgio Magnani,
associação sem fins lucrativos, qualificada como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(Oscip) pelo Governo do Estado de Minas Gerais e
pelo Governo Federal. A partir do ano de 2015, a
gestão passou a ser realizada pelo Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico – Iepha. A
evolução do público total do Circuito ao longo dos
anos é apresentada no quadro ao lado (Quadro 1).
De acordo com o órgão gestor do CCPL,
Instituto Cultural Sérgio Magnani de novembro
de 2013 a janeiro de 2014, o número acumulado
de visitantes do CCPL bateu e ultrapassou a meta
de 720 mil visitantes, chegando a mais de 833 mil,
o que segundo o Instituto, comprova a relevância
e eficiência do CCPL.
Na continuação apresentam-se os resultados das
entrevistas realizadas com os gestores das diversas
instituições do Circuito e com estabelecimentos
comerciais da vizinhança.
Pesquisa e resultados
Foram realizadas entrevistas com os gestores do
CCPL no período de julho a agosto de 2013. Uma
percepção geral é a de que os gestores das instituições participantes do Circuito ainda possuíam, até

aquele momento, muito pouca informação sobre
seu público e sobre o impacto dos equipamentos no
entorno. Percebeu-se também que as realidades de
cada um dos equipamentos em termos de público
e de relação com o entorno é muito diversa, uma
vez que alguns já estão estabelecidos no local há
muito mais tempo (como a Biblioteca Pública e o
Arquivo Público), enquanto outros ainda estavam
se estabelecendo naquele momento (como era o
caso da Casa Fiat, que havia sido recém-inaugurada
quando da entrevista). As dimensões de público
também eram bastante diversas, destacando-se
nesse aspecto o Centro Cultural Banco do Brasil –
CCBB e a Biblioteca Pública, instituições culturais
mais complexas em termos de oferta de atividades
ao visitante.
Em relação à integração dos gestores em torno
da ideia de composição de um Circuito efetivamente,
o esforço de integração se dava por parte do Instituto
Cultural Sérgio Magnani, cuja função seria a de estabelecer um vínculo de cooperação entre as partes
para a gestão compartilhada do CCPL, promovendo
eventos, ações de comunicação e gestão de recursos.
Porém, o que se percebeu ao tratar com cada um
dos gestores e assistir à reunião do comitê gestor
do CCPL, é que a integração dos espaços ainda era
um desafio a ser enfrentado, cujas limitações eram
impostas pelo conflito de interesses entre as diferentes gestões privadas envolvidas e pela dificuldade
de integração entre estas e as gestões inteiramente
públicas. As dificuldades se faziam perceber mesmo
em questões relativamente simples, como a manutenção de um mesmo horário de funcionamento,
mais amplo em determinados dias estratégicos, para
todos os espaços.
Avaliou-se também o efeito da implantação
do Circuito Cultural Praça da Liberdade sobre
os empreendimentos do entorno. Para esta tarefa
listaram-se e foram georreferenciados os estabelecimentos de portas abertas ao público no raio
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de, em média, 500 metros da praça. Optou-se por
atividades que estivessem associadas ao comércio
e a serviços destinados a pessoas físicas e jurídicas,
entre elas agências de turismo, hotéis, restaurantes,
bares, lanchonetes, padarias, gráficas, academias,
lojas de fantasias, salão de beleza, ambulantes
e taxistas.
A aplicação do questionário junto aos empresários foi realizada pela equipe de pesquisadores
nos meses de novembro e dezembro de 2014. Em
primeiro lugar, selecionam-se 40 empreendimentos,

ou seja, o universo dos estabelecimentos com as
características desejadas. Por meio de ligações telefônicas, era feito o convite ao proprietário ou ao
gerente, marcando-se a data da entrevista presencial.
Dos 40 selecionados, 35 responderam aos questionários. De um modo geral, os entrevistados sabiam
da existência do CCPL, mas não tinham tido contato
direto com a gestão do Circuito. Acredita-se que o
não contato do órgão gestor com alguns estabelecimentos deve-se a que estes não se enquadravam
no projeto do Circuito, por serem de frequência

Figura 2 - Mapa da vizinhança do Circuito Cultural Praça da Liberdade

CAPTURAR IMAGEM DO
GOOGLE EARTH EM ALTA

Fonte: Elaboração própria, disponível em Google Earth
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de classes de renda mais baixa, particularmente
restaurantes e lanchonetes.
O questionário incluiu perguntas sobre características sociodemográficas do proprietário ou
gerente dos estabelecimentos entrevistados, características dos mesmos, conhecimento sobre o Circuito
Cultural Praça da Liberdade, relação com a gestão
do Circuito, efeitos da presença do Circuito sobre a
atividade em questão, sobre inseguridade e policiamento, avaliação sobre impactos da Copa 2014, sobre
a presença de um Centro Universitário no entorno,
além da atribuição de valor cultural ao Circuito.
Foram entrevistados 35 empresários ou gerentes
de estabelecimentos. Destes, 69% eram do sexo
masculino. A idade média era de 42,7 anos, tendo
23 anos de idade o mais jovem e 65, o mais velho.

O desvio padrão para esse caso é de 11,41 anos.
A idade modal é 41 anos, abrangendo 11,4% dos
entrevistados.
Segundo a distribuição por nível de escolaridade, reportada no Gráfico 1, 3% afirmaram ter
ensino fundamental incompleto e 26% disseram
ter concluído o ensino fundamental. Ainda, a maior
parte dos entrevistados (31%) possuía ensino superior completo e outros 17% possuíam pós-graduação.
É interessante ressaltar que, dos 35 entrevistados,
48% concluíram o ensino superior ou curso de
especialização.
Quanto à definição da atividade econômica,
52%, ou seja, 18 se enquadram no ramo da alimentação; 6% em alojamento, 11% na área da cultura,
11% no comércio e 20% na categoria outros, que

Gráfico 1: Composição da amostra por escolaridade
Escolaridade do proprietário ou gerente

Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Pós Graduação

Fonte: Pesquisa 2014
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Gráfico 2 – Atividade econômica no entorno do CCPL
Em qual atividade você incluria seu negócio?

Outros

Alimentação
Alojamento
Cultura
Comércio
Outros

Fonte: Pesquisa 2014

incluiu salão de beleza, agência de viagem, gráfica,
posto de gasolina e transporte, conforme gráfico 2.
Com relação ao tamanho do estabelecimento,
medido pelo número de empregados, 14,3% (5 das
35 empresas) contam com apenas um. Metade dos
empreendimentos emprega até 10 funcionários e a
empresa com maior número de empregados conta
com 110 no total. Nota-se então um predomínio de
empresas de pequeno porte (até 10 funcionários)
nas proximidades do CCPL.
Sobre o tempo de funcionamento de cada
empreendimento, verificou-se que, em média
possuem 11 anos de funcionamento no local, merecendo destaque as empresas que operavam antes
de 2009, ano do encerramento das atividades do
setor público nos edifícios da Praça da Liberdade,
que são maioria, ou seja, 62%. Isto significa que
do total de 35 empresas entrevistadas, 22 estavam

no local antes da implantação do CCPL, havendo
uma renovação em aproximadamente 38%, ou em
13 dos estabelecimentos do entorno. A renovação
se deu a partir da implantação principalmente de
estabelecimentos do setor alimentício, que corresponde a pizzarias, sorveterias e restaurantes diversos,
seguidos da implantação de salões de beleza, uma
pousada, uma banca de jornal, uma galeria de arte,
sendo estes empreendimentos em maior parte dedicados a atender a população local, não excluindo, no
entanto, o uso desses serviços pelos turistas.
No subconjunto dos proprietários e gerentes
de estabelecimentos com abertura anterior a 2009,
exatamente a metade postula que a saída dos funcionários públicos dos edifícios do entorno imediato
da Praça da Liberdade reduziu o seu faturamento.
Sobre esses empreendimentos, um ponto a ser
destacado é a mudança gradual que vem ocorrendo
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no perfil dos empreendimentos comerciais do
entorno, uma vez que a área vem se tornando menos
favorável aos empreendimentos de caráter mais
popular, como ambulantes e pequenas lanchonetes, e
mais receptivo a estabelecimentos voltados para um
público mais seletivo. Um processo de gentrificação
está ocorrendo neste território? Quando indagados
aos entrevistados do setor alimentício se os cafés,
restaurantes e lojas em funcionamento dentro das
instituições do CCPL contribuíram para aumentar
a concorrência entre eles, 70% disseram que não.
Pode-se inferir que o público do Circuito pouco
utiliza os estabelecimentos do setor de alimentação
existentes na vizinhança. No subconjunto dos entrevistados com abertura anterior a 2009, exatamente a
metade afirma que a saída dos funcionários públicos
reduziu o seu faturamento.
Gráfico 3

Em se tratando da relação entre a presença dos
espaços do CCPL e o faturamento dos empreendimentos, dos 34 empresários que responderam
a questão, 16 (47%) concordam que o circuito
contribui para o aumento do faturamento da
empresa e 18 (53%) acreditam que não. Todavia,
65% afirmam que o Circuito contribui para atrair
novos clientes e destes 84% identificam turistas
entre eles. Entretanto, a participação de turistas é
pequena, em torno de 5 a 10%, na percepção dos
entrevistados.
Analisando a relação entre o aumento ou
redução da violência no entorno da praça com
a implantação do CCPL, 46% dos entrevistados
acreditam que o circuito não afetou os níveis de
violência locais; 34% acreditam que o circuito contribuiu para diminuir a violência; 17% não souberam

Você acha que a presença dos espaços do Circuito Liberdade
contribui para aumentar ou reduzir a violência no entorno?

Aumentar
Reduzir
Não afetou
Não sei dizer

Fonte: Pesquisa 2014
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responder e, por fim, 3% acreditam que a violência
local aumentou (Gráfico 3).
Quando o assunto é aumento do policiamento
com a presença dos espaços do CCPL, 43% acreditam que o policiamento aumentou em vista do
Circuito, contudo, outros mesmos 43% alegaram que
não houve alteração alguma. Dos entrevistados, 8%
declararam nada saber sobre o assunto e o restante,

6%, acredita que o policiamento chegou a reduzir
após a implantação do CCPL (Gráfico 4).
O tema da violência e do policiamento é
recorrente nos estudos de revitalização urbana,
como demonstrado anteriormente (ARICÓ
et al, 2015; DELGADO, 2010). Entretanto, as
respostas dos entrevistados não revelam uma
uniformidade quanto à percepção de segurança

Gráfico 4
Você acha que a presença dos espaços do Circuito
Liberdade contribui para aumentar o policiamento?

Aumentar
Reduzir
Não afetou
Não sei dizer

Fonte: Pesquisa 2014.

neste território. Um estudo realizado na Praça da
Estação (HOFFMAN, 2014), no Centro de Belo
Horizonte, auxilia no entendimento dos processos
de renovação urbana. Segundo o autor, nota-se
claramente o aumento do policiamento local pela
Guarda Municipal após os primeiros processos de

revitalização, o que obviamente pode contribuir na
diminuição de crimes e atos violentos, sendo que
tal coibição não se refletiu no direito de ir e vir à
Praça da Estação, já que, por ela, circulam diariamente moradores de rua, trabalhadores, famílias e
crianças. Segundo Giffoni (2011 apud HOFFMAN,
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2014), é preciso que sejam implementadas ações
que busquem uma integração dessas pessoas à nova
dinâmica social e econômica do lugar, para que os
mesmos se apropriem de maneira plural e inclusiva.
No caso da Praça da Estação, verificam-se aspectos
apontados anteriormente por Delgado (2015, 2010 e
ARICÓ 2015), como o próprio projeto arquitetônico
da praça e o maior policiamento na tentativa de
controle da vida urbana real e a segregação da
população de menor renda dos processos de revitalização, com uma concomitante gentrificação ou
enobrecimento da região.
Dos 35 entrevistados, 20 acreditam que a
presença de um Centro Universitário nas proximidades contribui para aumentar o faturamento de
sua empresa, o que corresponde a 57% do total, em
detrimento dos outros 15 entrevistados (43%) que

alegam que a universidade não contribui, necessariamente, para o aumento do faturamento.
O Gráfico 5 aponta os principais motivos pelos
quais os entrevistados acreditam que o CCPL deve
ser valorizado. Nessa pergunta foram permitidas
respostas múltiplas, cada entrevistado poderia sinalizar uma, ou todas as opções. O resultado mostra
que o motivo “por transmitir conhecimento” é o
melhor avaliado pelos empresários em relação à
valorização do Circuito, seguido pela opção “por ser
uma opção de lazer”, e em terceiro lugar por “atrair
turistas”. Posteriormente, com o mesmo número de
respostas, encontram-se as alternativas por “criar
distinção para Belo Horizonte no contexto cultural
nacional e internacional” e “por gerar emprego e
renda”, sendo a última colocada por “sua existência”.

Gráfico 5
Você acha que o Circuito Liberdade deve ser valorizado?
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Fonte: Dados de pesquisa.
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Finalmente, as três últimas questões se destinaram a compreender os níveis de participação
e integração do empresariado do entorno com o
CCPL. Dos entrevistados, 64%, afirmaram já ter
visitado algum dos espaços do Circuito. Porém,
dos 35 empresários entrevistados, 23 (66%) nunca
conversaram com nenhum gerente do Circuito e
31 (91%) nunca participaram de nenhuma reunião
promovida pelo comitê gestor até dezembro de 2014.
Pode-se verificar pelas respostas o quão distante
ainda é a relação dos empresários do entorno do
CCPL com os gestores do mesmo.
Comentários finais
O processo de criação e implantação do Circuito
Cultural da Praça da Liberdade iniciou-se em 1997 a
partir de uma proposta de revitalização dos edifícios
das antigas secretarias de estado em um momento
onde se vislumbrou a subutilização dos espaços. A
Praça da Liberdade se originou de um projeto de
exaltação do espírito republicano, seu uso esteve
ligado a atividades do setor público e seus frequentadores sempre pertenceram a uma elite da cidade
de Belo Horizonte. Ao se transformarem os edifícios
administrativos do governo em centros culturais, a
praça pouco mudou em termos do perfil dos seus
frequentadores.
Entretanto, a vizinhança do entorno da Praça
começa a se transformar. Verificou-se que os equipamentos culturais que antes se localizavam somente
na fronteira da Praça da Liberdade hoje se expandem
para ruas e avenidas do seu entorno. Pode-se considerar a região como um território cultural, devido
à concentração de atividades desta natureza em um
espaço restrito, tendendo a uma especialização. No
início do seu processo de formação existiam, além
das unidades administrativas, três equipamentos
culturais, hoje são 12, com propostas de inclusão
de mais quatro.

Observou-se a presença da participação privada
na maioria das unidades do Circuito, em consonância com processos de revitalização urbana
que se concretizam por meio de parcerias público-privadas, nas quais nota-se o interesse mercadológico de valorização imobiliária, cujos sinais se
dão a partir do enobrecimento dos espaços. Estes
processos estão interligados com uma diretriz de
imagem de cidade que se quer estabelecer, cidade
esta que passa a ser considerada não mais como
lugar de produção, senão como um produto de
consumo, onde as marcar registradas de museus
e centros culturais possuem dimensão simbólica.
Zukin (2006) demonstra a busca constante de se
construir uma cidade como modelo de consumo
a partir da relação entre cultura e poder dentro de
um espaço urbano. Será o caso de Belo Horizonte
e do CCPL?
A instalação de vários centros culturais e
museus atrai turistas, ocasionando uma série de
atividades comerciais e de serviços para atendimento deste tipo de visitante. Esta mudança gradual
do perfil dos estabelecimentos da vizinhança foi
comprovada pelas entrevistas e pesquisas realizadas
com os gestores e responsáveis pelos empreendimentos do entorno, levando a processos associados
à terceirização, privatização e tematização do espaço
urbano, de acordo com valores do consumo do
entretenimento, em lugar de valores de usuário, de
uso sem consumo.
Os museus de um modo geral, bem como os
museus da Praça da Liberdade, foram inseridos
a uma lógica de mercado, onde os equipamentos
culturais passam a competir por visitantes, por
exposições de artistas renomados, no intuito de
se tornarem verdadeiros fenômenos mundiais de
cultura, sendo a ferramenta de marketing cultural
cada vez mais importante (JULIÃO, 2006). Ao considerar os espaços museais como espaços de educação,
devem-se priorizar ações para incentivar cada vez
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mais o acesso de crianças à praça, afinal praças são
para ter liberalidade de acesso e informalidade de
uso. Mais interessante que o número de turistas seria
o número de estudantes que visitariam os museus.
A relação entre os gestores dos equipamentos
culturais do Circuito e os empresários circunvizinhos ainda é distante, pouco participativa e pouco
integrada. Os empresários se encontram em uma
posição de apoio aos visitantes desse território
cultural, no sentido de oferecer alguns serviços
básicos, contudo, não participam efetivamente
da construção de ideias e projetos de desenvolvimento do CCPL, isso está a cargo exclusivamente
da gestão do Circuito. Mesmo que alguns gestores
ainda afirmem que são desenvolvidas oficinas e
reuniões para articulação e cooperação entre ambos
os atores sociais, o que a pesquisa revela é exatamente o oposto. Os empresários não participam
das reuniões desenvolvidas pelo comitê gestor, e
a grande maioria nunca chegou a conversar com
algum representante da gestão do Circuito. Ou seja,
a integração desses espaços ainda é um desafio a
ser enfrentado, cujas limitações são impostas pelo
conflito de interesses entre as diferentes gestões
privadas envolvidas, pela dificuldade de integração
entre estas e as gestões inteiramente públicas e ainda
a falta de contato e agregação dos estabelecimentos
do entorno.
O estudo contempla uma temática relativamente nova em se tratando de pesquisas que têm
como foco o CCPL, podendo suas informações,
análises e recomendações auxiliarem no desafio do
planejamento e gestão do Circuito. Pois, para Hissa
(2013), a pesquisa é compartilhamento, divulgamse os resultados encontrados visando avançar no
processo de compreensão dos fenômenos sociais
e da dinâmica das atividades culturais e turísticas
da cidade de Belo Horizonte.
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H

á pelo menos duas afirmações
que são comuns às três intervenções ocorridas na mesa “Redes e
Circuitos”: (i) os órgãos públicos
de cultura, em geral, têm parcos
recursos; (ii) as redes e sistemas que promovem
parcerias e colaboração entre entes públicos e
privados são uma alternativa para superar essas
carências.
Há uma terceira ideia que perpassa duas
das intervenções: o contrato de gestão com
Organizações Sociais (OSs) e o termo de parceria
com Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIPs) são modelos que ajudam a superar
as restrições impostas pela administração pública,
dando maior agilidade e flexibilidade à gestão de
projetos culturais.
Diante dessas afirmações pode parecer estranho
que nesse momento (maio de 2016) a luta pela
permanência do Ministério da Cultura (MinC) –
órgão de administração direta, com seus entraves
burocráticos e sempre parcos recursos orçamentários –, tenha sido objeto de intensa mobilização
da sociedade brasileira, em particular, como era
de se esperar, de seus intelectuais e artistas, mas
também de movimentos sociais de cultura e identidade. Ocupações de órgãos vinculados ao sistema
MinC ocorreram em pelo menos oito estados brasileiros e a pressão “das ruas” acabou por ressuscitar
o Ministério.
Até então, o Ministério da Cultura havia sido
criado e extinto duas vezes. O duplo nascimento
deu-se em condições políticas de fortalecimento da
democracia: 1985, ano que marcou o fim da ditadura militar, e 1992, quando após um processo de
impedimento do presidente da República a normalidade democrática foi reestabelecida. A dupla
extinção, ao contrário, deu-se em momentos de
impasses da democracia: a ascensão ao poder de
um presidente e seu programa neoliberal de estado

mínimo (1989), e agora, em 2016 (12 de maio),
quando o grupo político que tomou o poder, por
via indireta, apelou novamente para o receituário
neoliberal.
A ressurreição do Ministério da Cultura em
21 de maio, 10 dias após ter sua morte anunciada,
revela que cultura e democracia, ou mais precisamente, cultura e liberdade são palavras, ideais e
práticas muito próximas. E demonstra, por outro
lado, que o neoliberalismo, com sua ânsia de mais
mercado e menos Estado, é percebido como um
modelo que para sustentar-se ataca preferencialmente os direitos sociais, econômicos e culturais
dos cidadãos.
Não há cultura sem livre criação, livre manifestação do pensamento e livre participação nas
decisões públicas. Não há cultura sem a garantia
do direito de ser, como se quer ser (identidade individual), e muito menos sem a livre convivência da
diversidade de grupos e valores que permeiam a
sociedade (identidades coletivas).
O problema da administração e da gestão da
cultura é relevante, sem dúvida, mas muito mais
importante é manter vivas as liberdades civis e
políticas, e garantir aos cidadãos (pelo Estado) o
pleno exercício dos direitos culturais, como prevê
o artigo 215 da Constituição de 1988, para a qual
desejamos longa vida.

Paulo José de Souza

Gestão de museus
públicos, redes
e circuitos
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A

experiência do trabalho, desenvolvido no Escritório de
Representação Regional, do Instituto Brasileiro de Museus, em
Minas Gerais, motivo pelo qual fomos chamados a colaborar
no Seminário promovido pelo Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha, Redes e Circuitos –
Três experiências diferentes de gestão de espaços culturais que, de alguma forma,
são interligados a redes e sistemas de museus e centros culturais, é resultado da
implementação da Política Nacional de Museus – PNM, iniciada no ano de
2003, por meio do Ministério da Cultura, a qual serve como instrumento de
democratização do acesso à memória, “revitalizando as instituições museológicas existentes e fomentando a criação de novos processos de produção e
institucionalização de memórias constitutivas da diversidade social, étnica e
cultural do país”.
Em outubro de 2013, há um marco na condução das políticas públicas
voltadas para o setor museológico, no Brasil: a regulamentação do Sistema
Brasileiro de Museus – SBM, por meio do Decreto Federal nº 8.124/2013,
cumprindo, assim, uma das premissas da PNM. Integram o SBM: museus
públicos, de qualquer Poder da União e, também, estaduais, municipais e distritais; museus privados; museus comunitários e ecomuseus, dependendo a sua
participação de registro próprio. Além dos museus, o decreto permite a participação no SBM: de organizações sociais, grupos étnicos e culturais, escolas e
universidades, desde que tenham vínculo com a museologia.
Um dos eixos programáticos da Política Nacional de Museus é, justamente,
a democratização e o acesso aos bens culturais, por meio da criação de redes de
informação entre os museus brasileiros, entre seus profissionais, dentre outros.
Assim, a PNM tem no Sistema Brasileiro de Museus1 um instrumento de democratização de destaque, por sua capacidade de aglutinação, e de articulação de
entidades e de atores sociais.
O estado de Minas Gerais tivera o seu Sistema Estadual de Museus criado
em 2009, pelo Decreto nº 45.236, de 4 de dezembro de 2009, contudo fora
regulamentado, em 2013, com a aprovação do regimento do seu Comitê Gestor,
demonstrando que os sistemas estaduais e municipais estão interligados ao
sistema nacional, normatizado em 2013.
A gestão de museus federais em Minas Gerais
Voltando no tempo e, dando continuidade à implementação da PNM, temos
em 2009 a criação do Instituto Brasileiro de Museus – Ibram, autarquia federal,
vinculada ao Ministério da Cultura, a qual pode ser compreendida como a
consolidação de um processo histórico, que se iniciou com Rodrigo Melo Franco

114

de Andrade2, idealizador de alguns dos nossos
museus e grande defensor do patrimônio histórico,
lá nos idos de 1937, com o chamado Decreto-Lei
25, no esteio da criação do Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional – Sphan; a criação dos
museus federais; posteriormente, do Departamento
de Museus e Centros Culturais do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan
(2003); e do Sistema Brasileiro de Museus, culminando
com a criação do novo órgão (Art. 24, Decreto-Lei nº
25, de 30 de novembro de 1937):
A União manterá, para conservação e exposição
de obras históricas e artísticas de sua propriedade, além do MHN e do MNBA, tantos outros
museus quantos se tornassem necessários,
devendo, outrossim, providenciar no sentido
de oferecer assistência à instituição de museus
estaduais e municipais, com finalidades similares.
Além de ser o responsável pela gestão dos
museus federais, elencados na lei de criação do
Ibram, nº 11.906, de 20 de janeiro de 2009, o
Instituto tem por competência a promoção das
políticas públicas para o setor museológico a fim
de contribuir para a organização, a gestão e o desenvolvimento das instituições e de seus acervos (art.
3º, Lei 11.906/2009). Ademais, conforme assevera a
PNM, a capacidade de aglutinação e de articulação
do SBM, tornar-se-ia uma das competências do
Ibram: coordenar o Sistema Brasileiro de Museus
e fixar suas atividades sistematizadas.
Por outro lado, o Ibram atua além da administração direta de suas unidades museológicas, pois é
o indutor das políticas públicas para o setor. Dessa
forma, utiliza na gestão alguns mecanismos que o
auxiliam na tarefa de bem alocar seus recursos orçamentários ou humanos. Para isso, lança mão da gestão
estratégica, de processos, dos projetos e orçamentária.
O instituto também é o responsável pela
administração direta, em Minas Gerais, dos museus

da Inconfidência (Ouro Preto), do Ouro (Sabará), do
Diamante (Diamantina), Regionais de Caeté (Caeté),
Casa dos Ottoni (Serro) e de São João del-Rei (São
João del-Rei), ou seja, unidades museológicas
mantidas exclusivamente com recursos públicos
federais, na contratação de serviços, por meio de
licitações à contratação de pessoal, utilizando-se,
para isso, da realização de concursos públicos. Sobre
os museus regionais, Lygia Martins Costa3 os define
assim (COSTA, 2002,).
O museu regional, como o nome diz, exerce
essa ação na área que lhe cabe. É o intérprete da
verdade de uma região. Preservando e explorando
culturalmente o acervo que constituiu, e que reflete
diferentes realidades locais, traz em si uma carga
que o liga à gente da terra, a suas tradições, seu
modo de ser.
Em que pese todo o investimento já realizado
pelo Estado, ao longo de décadas, em nossos museus
federais, é de conhecimento da grande maioria dos
que trabalham (em redes), no setor museológico,
que essa é uma área muito dinâmica e que demanda
inovações, das quais o setor público busca acompanhar, mas, por vezes, sem os recursos suficientes
à sua implementação, abarcando, tanto em relação
aos equipamentos necessários às novas necessidades
dos nossos museus, nas áreas de comunicação, de
tecnologia, de interatividade etc., à adaptação dos
espaços frente a tais realidades (acessibilidade),
como em relação à contratação de profissionais
técnicos especializados, das várias vertentes que
compõem um museu.
Ademais, um profissional técnico (restaurador/
artífice, museólogo, arquivista), nos museus do
Ibram, deve ser contratado por meio de concurso
público – e não poderia ser diferente –, o que tem
impedido algumas de nossas instituições, pela
carência de alguns desses profissionais, de avançar
nos seus programas internos (pesquisa, conservação, restauração etc.), estabelecidos pelos planos
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museológicos. As dificuldades enfrentadas, por
nossos museus, face à evasão de servidores (aposentadorias, exonerações etc.), causam reflexos perceptíveis nos processos de capacitação de pessoal e na
qualidade de vida no trabalho.
Outra questão, comum aos órgãos públicos em
geral são os parcos recursos orçamentários do setor
cultural frente a outras áreas. Apesar do salto quantitativo, no orçamento federal, para o setor, que passou
de R$ 116 milhões, em 2010, para um montante de
R$ 185 milhões, em 2015, hoje, nosso orçamento
está intrinsecamente vinculado ao custeio, ou seja,
à manutenção das nossas unidades e ao pagamento
de pessoal.
Afora o orçamento próprio, conforme regimento interno vigente, a receita do Ibram também
pode advir de recursos provenientes de convênios
e acordos; doações, legados, subvenções etc.; venda
de publicações e material técnico; retribuição por
serviços e rendas de qualquer natureza; transferência de recursos de outros órgãos da administração pública; e produto da arrecadação de multas
– legislação de proteção ao patrimônio museológico.
Diante dessa realidade, alguns desafios colocamse aos museus Ibram: captar recursos financeiros
para as atividades finalísticas, investimentos na
modernização de seus espaços (como áreas para as
atividades técnicas e administrativas), manutenção
e para o restauro das casas históricas, e, ainda, estimular parcerias com as organizações da sociedade
civil, fortalecer as associações de amigos dos museus,
e aumentar a visitação, esse que tem sido um desafio
desde o início da implementação da PNM.
Além do financiamento direto dos seus museus,
o Executivo Federal, tem, por meio de programas
governamentais e de políticas públicas, outras
formas de fomento e de financiamento destinadas a projetos do setor museológico, que, por
vezes, buscam complementar recursos financeiros,
quais sejam:

• Emendas parlamentares ao orçamento;
• Renúncia fiscal pela Lei nº 8.313/1991 (Lei Rouanet);
• Seleção pública para editais de prêmios e de convênios (Mais Museus, Modernização de Museus etc.),
esses através do Ibram.
Voltando aos fatos históricos, em dado
momento justificou-se a apropriação pelo Estado
de edificações, bens culturais, que, não fosse a ação
determinada dos novos órgãos de preservação da
memória e do patrimônio cultural, talvez, hoje, não
teríamos resguardadas obras de grande valor histórico e cultural para o país. Há que avançar!
Em que pese a gestão direta dos museus Ibram,
nosso modelo aproxima-se daquilo que nos traz a
literatura espanhola em: Administración y dirección
de los museos: aspectos jurídicos. Joan A. Llinares I
Gómez4 afirma que, com a desconcentração administrativa, se pretende conseguir uma gestão mais
próxima e eficaz nas questões administrativas do
museu, especialmente em assuntos museológicos e
econômicos, gerando mais autonomia das unidades
museológicas.
Esse é o modelo que se tem levado a cabo,
apesar da burocracia estatal, nos processos de
desconcentração administrativa, a fim de que os
museus integrantes do Ibram possam gerir com
autonomia os seus recursos e a sua proposta museológica, mas tendo no Instituto, o sujeito jurídico
responsável pelos direitos e obrigações. Nesse
sentido, caminhamos para a gestão indireta ou
para a autonomia de gestão, como se observam
experiências, mundo afora, apesar de embrionárias,
em Minas Gerais?
Há que se buscar, para essa pluralidade de
museus e de centros culturais que surgem país
afora, novas formas de gestão e de modelos organizacionais, com a finalidade de dar mais agilidade,
eficácia e eficiência às estruturas museais, a fim de se
garantir o cumprimento da missão e dos objetivos
dos museus, como afirma o autor espanhol.
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Assim, são certas as dificuldades que se impõem
na gestão de equipamentos culturais 100% sob o
controle estatal, seja ele federal, estadual ou municipal, em virtude das especificidades relatadas: de
orçamento, de pessoal, de necessidade de preservação do patrimônio aliada às novas regras de
acessibilidade e de diálogo com a sociedade, das
especificidades do setor público na contratação de
obras e serviços, inclusive aqueles serviços de especialistas, como curadores de exposições e artífices,
entre outros.
O Circuito Liberdade
De que forma, então, a reflexão sobre a gestão de
museus na esfera federal pode contribuir com as
redes, com os circuitos que queremos para Belo
Horizonte ou mesmo para Minas Gerais?
Criado em 2010, pelo Governo de Minas Gerais,
o Circuito Cultural Praça da Liberdade encontra-se,
desde 2015, sob a gestão do Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais,
Iepha, órgão vinculado à Secretaria de Estado de
Cultura de Minas Gerais.
Assim, os museus e os centros culturais, em Belo
Horizonte, mais especificamente aqueles ligados
ao Centro Cultural Praça da Liberdade, ganharam
expressão regional e, podemos dizer, nacional, principalmente em razão de sua localização estratégica:
no coração da capital mineira. Mas também em
virtude do próprio conceito que norteia o circuito: o
de articular com o espaço urbano e com os diversos
grupos artísticos e populares, se consolidando como
um braço forte da política pública de Cultura.
Nessa esteira, acredita-se, que se possa continuar na formatação do circuito, não o limitando
ou aprisionando, mas, talvez, como também define
o Houaiss: domínio abrangente de interesses, de
atividades etc., alcance, âmbito; para além das
circunscrições administrativas ou territoriais. Daí se

depreende a missão, pode-se assim dizer, do circuito:
articular o espaço geográfico, assim compreendido,
com os atores artísticos e sociais que permeiam a
cultura regional. E é nesse ponto que os espaços
culturais ligados ao Circuito Cultural Praça da
Liberdade entram em convergência com os espaços
administrados pelo Ibram: espaços de diálogo com
a comunidade na qual estão inseridos, espaços que
devem abrir as portas aos diversos grupos artísticos
e populares; espaços que devem prestar contas das
suas ações, principalmente, quando tais entidades
receberem recursos públicos ou oriundos de incentivos fiscais.
As parcerias público-privadas ou a parceria com
entidade pública federal, as quais foram empreendidas na formação desses equipamentos culturais,
vêm permitindo a manutenção dos espaços, que
demandam expressivos aportes financeiros, na realização de eventos de variados matizes, como exposições, lançamento de livros, oficinas, intervenções
artísticas etc. Além disso, promovem a cidade e o
estado como polos atrativos e indutores do turismo
cultural e de eventos. Assim, o Circuito Liberdade
dinamiza a vida cultural da cidade extrapolando os
seus muros, com renomadas exposições de cunho,
inclusive, internacional, como se observa no Centro
Cultural Banco do Brasil e na Casa Fiat de Cultura,
por exemplo.
Entretanto, não se pretende aqui propor um
modelo de gestão aos equipamentos culturais do
Circuito, mas apresentar as dificuldades e os desafios
enfrentados no dia a dia da administração pública,
por meio de uma proposta de reflexão aos gestores
de redes e de circuitos no sentido de se colaborar
à formatação de seu modelo. A experiência deve
levar a sociedade e os responsáveis a pensarem as
políticas públicas culturais, especificamente do
setor de museus, levando a um questionamento do
modelo adotado de circuito nesses quase seis anos,
e se o projeto tem logrado os efeitos desejados pelo
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Estado. Ademais, se o caminho desejado anteriormente ainda se coaduna com o interesse público e
coletivo emanado pela sociedade, e se está representado nos fóruns apropriados para tal.
Portanto, é preciso que o circuito em debate, “o
circuito que queremos”, represente os anseios e os
interesses da sociedade mineira como um todo, e
não seja apenas um retalho social.
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em: 20 fev. 2016.

Notas
1. Sistema Brasileiro de Museus: sua finalidade é facilitar
o diálogo entre museus e instituições afins, objetivando a
gestão integrada e o desenvolvimento dos museus, acervos
e processos museológicos brasileiros. Além disso, propicia
o fortalecimento e a criação dos sistemas regionais de
museus, a institucionalização de novos sistemas estaduais
e municipais de museus e a articulação de redes temáticas
de museus. Disponível em: < http://www.museus.gov.br/
sistemas/sistema-brasileiro-de-museus/>. Acesso em:
26 fev. 2016.
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Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/481/vida-e-obra-rodrigo-melo-franco-de-andrade1898-%E2%80%93-1969. Acesso em: 26 fev. 2016.
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3. Lygia Martins Costa: museóloga brasileira. Atuou
no Museu Nacional de Belas Artes (MNBA/Ibram).
Disponível em: https://www.museus.gov.br/tag/lygia
-martins/. Acesso em: 26 fev. 2016.
4. Joan A. Llinares I Gómez: licenciado em Direito, é
administrador do Museu Nacional de Arte da Catalunha
(MNAC), Espanha.

Luiz Fernando Mizukami

Promovendo
a participação
e a cooperação

D

iscorrendo sobre a forma de estruturação e trabalho do Sistema
Estadual de Museus de São Paulo, Sisem-SP, cabe aqui tratar
de três pontos principais: (1) o contexto social que favorece a
atuação em rede, (2) a situação da cultura institucionalizada
(e, consequentemente, a definição de políticas públicas para
cultura e para os museus) e, (3) os aspectos da gestão da cultura. Localizo aqui
a especificidade de meu discurso para o campo dos museus e suas políticas
públicas específicas, área na qual atuo profissionalmente.
O primeiro ponto que devemos atentar diz respeito às mudanças recentes
na sociedade, na qual a lógica das redes e sistemas tem permeado as formas
de sua organização, em busca de estruturas que possibilitem aproximações e o
desenvolvimento de esforços sinérgicos e cooperativos.
Richard Sennett, em seu estudo sobre a cooperação, coloca que (SENNETT,
2012, p.89):
Todos os animais sociais colaboram porque na solidão a abelha, o lobo ou o
ser humano não são capazes de garantir a própria sobrevivência. Precisam
– precisamos – uns dos outros.
Assim, considerando-se esta tendência natural da espécie humana à colaboração e o atual ambiente social no qual estamos inseridos, que Castells (1999)
denominou de “sociedade em rede”, reflexo da alteração nas dimensões de
tempo e espaço, advindos da revolução tecnológica da comunicação digital,
temos a consequente emergência da noção de rede como paradigma de forma
organizacional para todos os campos da atividade humana, mostrando-se a
mais adequada para um sistema global por sua flexibilidade adaptativa.
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O segundo ponto diz respeito à realidade das
políticas culturais no Brasil e, mais especificamente
no campo dos museus.
A área cultural padece por conta de sua situação
periférica diante das políticas públicas, como bem
constatado por Maria Cecília Londres Fonseca:
(...) a questão cultural raramente aparece na
agenda dos partidos políticos ou nos discursos
de eventuais candidatos; os cargos públicos na
área da cultura não despertam maior interesse
por parte da classe política; e, da parte da sociedade, raras são as ocasiões em que ocorrem
mobilizações em torno de demandas especificamente voltadas para a questão da cultura
(FONSECA, 2009, p. 25-26).
A criação do Ministério da Cultura no governo
Sarney foi parte de um arranjo político e não
uma reivindicação da sociedade ou mesmo
de setores ligados à cultura. A sucessão de
quatro ministros da Cultura, de 1985 a 1990
– José Aparecido de Oliveira, Aluísio Pimenta,
Celso Furtado e, novamente, José Aparecido
de Oliveira – não chegou a alterar a posição
secundária, para não dizer a indiferença da
classe política e da sociedade diante desse
ministério durante a Nova República. A
Assembleia Nacional Constituinte, realizada
em 1987-1988, veio demonstrar que essa indiferença se estendia à própria questão da cultura
enquanto questão relevante para a sociedade
brasileira (FONSECA, 2009, p. 137).
E, se a área da cultura tem um tratamento
secundário por parte dos dirigentes políticos, os
museus, dentro da área de cultura, recebem menos
atenção e quase sempre não são compreendidos em
seu papel principal de guardiões de uma memória
social e vetores de reflexão do presente visando o
futuro , gerando um abismo que separa aquilo que

os museus deveriam ser e aquilo que os museus são.
Os museus, que deveriam atuar como processos
consolidados a partir do fato museal identificado,
simplesmente não chegam a este estado.
Neste cenário de pouca força da área institucionalizada da cultura diante das políticas públicas,
restrições orçamentárias e estruturação social em
disposição associativa, as redes e sistemas de museus
configuram-se assim como instâncias para apoiar
os museus no aprimoramento de sua consolidação
como processo. A articulação dos vários agentes pela
via do patrimônio cultural parece ter se convertido
na grande estratégia para avançar no aperfeiçoamento da área cultural, e o fortalecimento dos
sistemas e redes de museus acaba por se tornar
fator de grande importância no atual contexto das
políticas culturais para garantir o desenvolvimento
da área museológica.
Os marcos legais dos últimos 10 anos no
cenário nacional, como o Decreto 5.264, de 5 de
novembro de 2004, que institui o Sistema Brasileiro
de Museus, e a lei federal 11.904, de 14 de janeiro de
2009, que institui o Estatuto de Museus, demonstram
a importância que os sistemas de museus assumem
em seu objetivo precípuo de apoiar tecnicamente
e promover a cooperação e a articulação entre os
museus.
O recente Plano Nacional de Cultura – PNC,
em suas diretrizes para o setor museal, enfatiza a
importância das estruturas de sistemas e redes ao
colocar como diretriz a “consolidação dos sistemas
de participação social na gestão das políticas culturais”, devendo para tanto “articular os sistemas de
rádio e televisão pública, museus, centros culturais, gestão do patrimônio e outros temas com as
instâncias participativas de formulação e acompanhamento das políticas culturais”.
Outros documentos produzidos no âmbito
da recente política museológica também trazem o
enfoque nas estruturas de redes e sistemas. A base
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para a Política Nacional de Museus, que traz um
descritivo breve do processo de estabelecimento
dos eixos programáticos da Política Nacional de
Museus, menciona a estruturação de sistemas e
redes em dois dos sete eixos programáticos. E, o
próprio Plano Nacional Setorial de Museus possui
diversas diretrizes, estratégias, ações e metas que
tratam diretamente de sistemas e redes, utilizando
tais estruturas como meios de execução.
O Sisem-SP, inicialmente criado com o nome
de Sistema Estadual de Museus de São Paulo, por
meio do Decreto 24.634, de 13 de janeiro de 1986,
foi reformulado recentemente, em 2011, por meio
do Decreto 57.035, atualizando também sua forma
de atuação, que passa, além de “apoiar tecnicamente
os museus do Estado de São Paulo”, e dentre outras
ações, também a:
Promover a articulação e a cooperação entre
os museus, respeitando a autonomia jurídico
-administrativa e cultural de cada instituição,
visando à valorização, à qualificação e ao fortalecimento institucional dos museus do Estado.
O desafio contemporâneo dos museus é, sendo
um serviço público, garantir a formação cidadã por
meio de serviços efetivos e eficazes que garantam o
reconhecimento e apropriação crítica da memória
preservada, democratizando o acesso e atuando na
redução da distinção social acarretada pela diferença
de capital cultural.
Entendendo desta maneira a missão comum
de todos os museus, a busca de qualificação e o
aprimoramento do fazer museológico tornam-se
suas diretrizes constantes. Assim, os sistemas e redes
de museus inserem-se como instrumentos de política pública, com o pressuposto de, por meio da
promoção da articulação entre os museus, garantir
a melhoria contínua das instituições.
O terceiro ponto que mencionei trata da gestão
de políticas públicas na área de cultura. E, novamente

aqui, relembro que localizo meu discurso no campo
dos museus e, mais especificamente, no estado de
São Paulo
Em 1995, teve início no Brasil a chamada
reforma da gestão pública ou reforma gerencial do
Estado, promovida no governo Fernando Henrique
Cardoso, com a publicação do Plano Diretor da
Reforma do Estado. O Estado burocrático, que
tinha sido efetivo “em combater a corrupção e o
nepotismo no pequeno Estado liberal, demonstrava
agora ser ineficiente e incapaz de atender com qualidade as demandas dos cidadãos-clientes” (BRESSER
PEREIRA, 1997, p. 13), e precisava ser reformulado
visando à redefinição do papel regulador do Estado,
à delimitação do tamanho do Estado e à recuperação
da governança.
Sabe-se que existem atividades cujo monopólio
é do Estado, ou seja, de competência exclusiva do
Estado e atividades nas quais o Estado se envolve
visando uma interferência no setor econômico,
atuando diretamente na produção de bens e serviços
para o mercado e, também que há atividades na área
social e científica executadas pelo Estado, mas que
não são de sua atuação exclusiva , como por exemplo,
escolas, universidades, centros de pesquisa científica,
hospitais, museus, orquestras sinfônicas, emissoras
de rádio e televisão educativa.
Para cada tipo de atividade, o Plano Diretor
da Reforma do Estado estabelecia uma diretriz.
As atividades exclusivas do Estado permanecem
com o Estado; a produção de bens e serviços para
o mercado deveria ser transferida para o setor
privado por meio de programas de privatização,
e as atividades na área social e científica que não
são de competência exclusiva do Estado, mas que
recebem transferências significativas de recursos,
passariam por um programa de publicização, ou
seja, a transferência para o setor público não-estatal .
A parceria promovida no programa de publicização busca atender assim à necessidade de
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flexibilização e eficiência na realização de tais atividades, visto que em sua realização direta o Estado
muitas vezes encontrava-se restringido pelas diretrizes da gestão pública.
Por meio do programa de publicização foi
criada a qualificação Organização Social (OS)
para as entidades públicas de direito privado, sem
finalidades lucrativas e que assumem por meio de
contratos de gestão as atividades outrora desenvolvidas diretamente pelo Estado. Cabe dizer que a
inspiração para as organizações sociais provém das
qangos (“quasi non-governamental organizations”)
inglesas, que por meio dos contratos de gestão celebrados com o Estado executam a atividade pública
com financiamento parcial ou mesmo total pelo
orçamento público.
Como entidades de direito privado, as
Organizações Sociais não estão restritas às condições impostas à gestão pública, aproximando-se
das práticas de gestão do setor privado. Assim,
as OSs executarão o serviço público publicizado,
utilizando-se de expedientes do setor privado como
contratação de pessoal nas condições de mercado,
adoção de normas próprias para compras e contratos
e flexibilidade na execução orçamentária.
O Estado, por sua vez, assume o papel de formulador da política pública cultural e controla a aplicação dos recursos transferidos às Organizações
Sociais por meio do controle dos resultados estabelecidos nas metas acordadas no contrato de gestão.
Claro que todo modelo, quando mal estruturado, pode ser utilizado de forma distorcida.
Nas palavras de um gestor da Secretaria de
Estado da Cultura, pode haver dois tipos
extremos de distorção no nível de autonomia
das OSs. No primeiro, as OSs seriam completamente autônomas e insuladas, sendo o contrato
de gestão mero instrumento de terceirização
e repasse de recursos públicos. Nesse caso, a

própria política cultural passaria a ser formulada pela OS, cabendo ao Estado tão somente
a apuração dos resultados e o controle contábil
padrão – ou seja, sua função seria meramente
fiscalizadora. Já no contexto oposto, as OSs
seriam completamente dependentes do
Estado e com pouca capacidade de negociação,
tornando-se apenas “barrigas de aluguel” para
a execução das políticas da Pasta. Nesse caso, o
Estado se aproveitaria da estrutura da OS como
forma de driblar a rigidez do serviço público,
seja para a contratação de serviços fora da Lei
de Licitações, seja para a contratação de funcionários sem a necessidade de concursos públicos.
Ainda que de maneira simplificada, os cenários
acima expõem os dilemas da complexa relação entre
Estado e OSs (FIORE; PORTA; DUARTE, 2011, p.
10-11).
Cabe então ao Estado, criar estruturas e procedimentos que evitem tais distorções, além de garantir
o espírito de parceria que deve reger a relação com
as Organizações Sociais.
A princípio, nestes quase 10 anos de experiência de gestão dos museus próprios da Secretaria
de Estado da Cultura de São Paulo por meio de
contratos de gestão celebrados com Organizações
Sociais, percebe-se uma consolidação nos orçamentos para a área de museus, visto que todos agora
possuem um orçamento próprio e garantido para os
anos de vigência do contrato de gestão, permitindo
assim um planejamento em prazo mais longo em
conjunto com a sociedade civil organizada e, além
disso, os resultados apresentados para o público
têm caminhado no sentido de uma oferta cada vez
mais qualificada dos serviços culturais.
O advento da reformulação da gestão dos
museus da Secretaria de Estado da Cultura de São
Paulo por meio dos contratos de gestão celebrados
com as Organizações Sociais repercutiu na reflexão
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sobre o papel da própria Secretaria de Cultura, que
assumiu mais o papel de formulador da política
pública para o setor de museus, jogando novas luzes
para a ação do Sisem-SP.
No documento “Relatório Sistema Estadual de
Museus Sisem - São Paulo 2008”, a relação entre
Sisem-SP e as organizações sociais de Cultura é colocada como uma relação de parceria, definindo-as
inclusive como “parceiros natos na elaboração de
ações conjuntas para a implementação de uma política pública para a área de museus no Estado” (p.2).
Sendo museus do Estado, compreende-se que
sua área de atuação, apesar de muitos estarem localizados na capital, é o estado de São Paulo. Desta
maneira, além da gestão dos próprios equipamentos
culturais relacionados no contrato de gestão, a organização social de Cultura também possui metas
de ação relacionadas a uma atuação além de seus
próprios muros, visando à integração de trabalho
entre os museus.
Trabalhando dentro de uma lógica de cooperação, as organizações sociais de Cultura, como
gestoras dos museus vinculados à Secretaria de
Estado da Cultura, inserem-se dentro dos trabalhos
do Sisem-SP, oferecendo atividades e promovendo
diálogos interinstitucionais intermediados pelo
GTCSISEM-SP (Grupo Técnico de Coordenação
do SISEM-SP).
Em conclusão retirada do documento “Relatório
de atividades do Sisem 2012” afirma-se que “a partir
de 2009, com a inserção de atividades de apoio ao
Sisem-SP, no plano de trabalho das Organizações
Sociais de Cultura (OSs), houve um incremento no
número de ações oferecidas” (p.34), demonstrando
assim a nova dinâmica que se estabeleceu para o
Sisem-SP com a incorporação das OSs em sua rotina
de relacionamento.
De certa maneira, ao acompanhar as alterações recentes do Sisem-SP é possível dizer que há
um esforço em se buscar a articulação contínua

de diversas instituições. Tanto os museus próprios
da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo
quanto as estruturas criadas para garantir a participação nas decisões da política pública para o
setor museal paulista. A própria composição do
Conselho de Orientação do Sisem-SP, que em sua
nova configuração incorpora “2 (dois) representantes de instituições museológicas do Sisem-SP,
eleitos no Encontro Paulista de Museus” e a criação
do Grupo de Trabalho do Sistema Estadual de
Museus demonstra a intenção de abertura para
uma gestão participativa, uma espécie de retorno
aos princípios que nortearam a própria criação do
Sisem-SP, na época Sistema Estadual de Museus
de São Paulo.
Seguindo por esta seara, acreditamos que o
grande desafio futuro para o Sisem-SP é garantir a
continuidade de suas ações como política pública,
resistente às vontades políticas (em seu sentido
mais negativo, sem compromissos de longo prazo
e visando efeitos imediatos e eleitoreiros). Para tanto,
o reforço do “espírito de rede” faz-se necessário.
Entendemos que tanto o Grupo de Trabalho do
Sisem-SP, com seus representantes regionais, quanto
o Conselho de Orientação do Sisem-SP devam ser
fortalecidos e, em alguns pontos até receberem
um poder deliberativo. Além disso, há também a
necessidade de um fortalecimento autônomo na
articulação entre os museus, e para tal, o incentivo à
formação de redes regionais deve também ser realizado.
Projetos como o Orla Cultural , que tinham
como resultado um produto final decorrente de
ação conjunta, devem ser mais estimulados pelo
GTCSISEM-SP, buscando o fortalecimento da articulação regional e, desta maneira, garantindo certa
autonomia de ação que independa das deliberações
do grupo técnico.
Refletindo sobre os rumos tomados pelo
Sisem-SP a partir da realidade na qual se encontra
inserido, e lembrando que o objetivo precípuo das
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estruturas de redes e sistemas de museus é fomentar
os museus que os integram a serem processos
museológicos efetivos (logo, relevantes para as
comunidades nas quais se encontram inseridos),
alguns desafios observados para o Sisem-SP podem
também ser considerados pelos gestores de cultura
que visam este trabalho estruturado em sistemas
ou redes: elaboração de documentos orientadores
(a Política Estadual de Museus, seguida posteriormente de um Plano Estadual Setorial de Museus
no caso do Sisem-SP), incremento da capacidade
técnica de atendimento (ampliando tanto o número
quanto a qualificação dos integrantes da equipe
técnica), incentivo à participação (por meio de
instâncias como o Grupo de Trabalho do Sisem-SP
e o Conselho de Orientação do Sisem-SP), coleta de
informações e avaliação continuada de processos e
resultados e, por fim, planejamento das ações com
base em informações e decisões tomadas por meio
de participação ampla.
Ou seja, para que estas estruturas sistêmicas
ou em rede possam funcionar adequadamente há
que se garantir uma infraestrutura com base em
um objetivo comum (os documentos orientadores),
estruturas de participação (onde o exercício da articulação e colaboração possa ser iniciado e repercutido) e meios de comunicação (no qual todos
possam ter as informações e aceder às decisões
do grupo).
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Notas
1. Castells, em seu livro A sociedade em rede (A Era da
Informação: economia, sociedade e cultura v.1), destaca
como sendo aspectos centrais do paradigma da tecnologia da informação: 1. são tecnologias para agir sobre
a informação; 2. a penetrabilidade dos efeitos das novas
tecnologias é intensa, modelando diretamente vários
processos de nossa existência individual e coletiva; 3. a
morfologia das redes é a mais adaptada à esta crescente
complexidade de interação e à imprevisibilidade derivada
do poder criativo das interações; 4. a flexibilidade tanto
para processos quanto para organizações e instituições,
garantindo assim a possibilidade de reconfiguração em
uma sociedade marcada pela constante mudança; 5. a
convergência de tecnologias específicas para um sistema
altamente integrado.
2. Luís Raposo, ex-diretor do Museu Nacional de
Arqueologia de Portugal (1996-2012) e presidente do
ICOM Portugal, publicou em 25 de fevereiro de 2014 o
artigo “Alguns dados estatísticos sobre os museus portugueses: contexto europeu e dinâmicas internas”, disponível
em: http://www.patrimonio.pt/index.php/por-dentro/
970-alguns-dados-estatisticos-sobre-os-museus-portugueses- contexto-europeu-e-dinamicas-internas-i) e, neste
artigo coloca: “E se do mísero orçamento da Cultura,
retivermos apenas os museus, então, o montante resultante
(5,4%) é verdadeiramente vestigial e sem qualquer comparação no plano europeu ou mesmo mundial, porque é
bem conhecido como o investimento em museus constitui
um dos principais elementos diferenciadores em muitos
países ditos subdesenvolvidos”. Acesso em: 28 fev. 2014.
3. A diretriz “Consolidação dos sistemas de participação
social na gestão das políticas culturais” foi acolhida pelo
setor museal, conforme posto no documento “Plano
Nacional Setorial de Museus: uma agenda política para
os próximos 10 anos”, p. 12.

4. No eixo programático “Gestão e configuração do campo
museológico”, traz como ponto a “implementação do
Sistema Nacional de Museus e incentivo à criação de
sistemas estaduais e municipais de museus e outras
instituições de memória”. E, no eixo “democratização
e acesso aos bens culturais”, menciona explicitamente o
“apoio à criação de redes de informação entre os museus
brasileiros e entre os profissionais desses museus, a fim
de facilitar a pesquisa, o desenvolvimento profissional e
democratizar o acesso ao conhecimento produzido”. Os
outros eixos, a saber, “Formação e capacitação de recursos
humanos”, “Informatização de museus”, “Modernização de
infraestruturas museológicas”, “Financiamento e fomento
para museus” e “Aquisição e gerenciamento de acervos
culturais”, não tratam explicitamente de sistemas e redes,
mas deixam em alguns pontos antever a ideia premente
de articulação inerente às redes e sistemas.
5. Artigo 2º, inciso I do Decreto nº 57.035, de 2 de junho
de 2011.
6. Exemplos destas atividades exclusivas são: “poder de
definir as leis do país, poder de impor a justiça, poder
de manter a ordem, de defender o país, de representá-lo
no exterior, de policiar, de arrecadar impostos, de regulamentar as atividades econômicas, fiscalizar o cumprimento das leis” (BRESSER PEREIRA, 1997, p.23).
7. Ainda segundo Bresser Pereira: “Há toda uma série de
razões para que o Estado subsidie estas atividades, que não
cabe aqui discutir. O principal argumento econômico que
as justifica é o de que estas são atividades que envolvem
externalidades positivas importantes, não sendo, portanto,
devidamente remuneradas pelo mercado. O argumento
ético é o de que são atividades que envolvem direitos
humanos fundamentais que qualquer sociedade deve
garantir a seus cidadãos” (1997, p. 23).
8. O setor público não estatal seria formado por “fundações e associações sem fins lucrativos e não voltadas
para a defesa de interesses corporativos, mas para o
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interesse geral e não podem ser consideradas privadas. A
Universidade de Harvard ou a Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo não são entidades privadas, mas públicas.
Como, entretanto, não fazem parte do aparelho do Estado,
não estão subordinadas ao governo, não têm em seus
quadros funcionários públicos, não são estatais. Na
verdade são públicas não estatais (ou seja, usando-se
os outros nomes com que são designadas, são entidades
do terceiro setor, são entidades sem fins lucrativos, são
organizações não-governamentais, organizações voluntárias)” (BRESSER PEREIRA, 1997, p. 26).
9.“Organizações Sociais (OSs) são um modelo de organização pública não estatal destinado a absorver atividades
publicizáveis mediante qualificação específica. Trata-se
de uma forma de propriedade pública não estatal, constituída pelas associações civis sem fins lucrativos, que
não são propriedade de nenhum indivíduo ou grupo e
que estão orientadas diretamente para o atendimento do
interesse público. As OSs são um modelo de parceria entre
o Estado e a sociedade. O Estado continuará a fomentar as
atividades publicizadas e exercerá sobre elas um controle
estratégico: demandará resultados necessários ao atingimento dos objetivos das políticas públicas. O contrato
de gestão é o instrumento que regulará as ações das OSs”
(MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E
REFORMA DO ESTADO, 1998, p. 13).
10. Destaco aqui dois trechos do Caderno 2 do MARE:
“Do ponto de vista da gestão de recursos, as Organizações
Sociais não estão sujeitas às normas que regulam a gestão
de recursos humanos, orçamento e finanças, compras e
contratos na Administração Pública. Com isso, há um
significativo ganho de agilidade e qualidade na seleção,
contratação, manutenção e desligamento de funcionários,
que, enquanto celetistas, estão sujeitos a plano de cargos e
salários e regulamento próprio de cada Organização Social,
ao passo que as organizações estatais estão sujeitas às
normas do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos,
a concurso público, ao SIAPE e à tabela salarial do setor

público.” (MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL E REFORMA DO ESTADO; 1998: p.15)
e “Verifica-se também nas Organizações Sociais um
expressivo ganho de agilidade e qualidade nas aquisições de bens e serviços, uma vez que seu regulamento de
compras e contratos não se sujeita ao disposto na Lei 8.666
e ao SIASG.” (MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO
FEDERAL E REFORMA DO ESTADO, 1998: p.16)
11. Cabe aqui observar que o estado de São Paulo não
está sozinho neste processo de publicização na área de
cultura. Segundo Elizabeth Ponte: “Até a conclusão da
pesquisa, 19 estados do Brasil já possuíam leis estaduais
para regulação de parcerias com o Terceiro Setor, seja com
Organizações Sociais (OSs) ou Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público (Oscips). Em seis estados (Ceará,
Bahia, Minas Gerais, Pará, Mato Grosso e São Paulo),
o governo estadual adotou o modelo para a gestão de
espaços e projetos culturais públicos, a exemplo de museus,
centros culturais e corpos estáveis, como companhias
de dança e orquestras sinfônicas.” (PONTE, 2012, p.19)
12. Disponível no site do Sisem em: <http://www.
sisemsp.org.br/index php?option=com_docman&view=
docman&Itemid=261>. Acesso em: 09 abr. 2014.
13. Artigo 5º, inciso VI do Decreto 57.035, de 2 de junho
de 2011.
14. Resolução SC nº60, de 27-08-2012.
15. Para saber mais, acesse o site: http://orlacultural.
wordpress.com/programa-de-modernizacao-dos- museuspaulista/

Daniel Rangel

ICCo: à procura
da batida perfeita

O

ICCo – Instituto de Cultura Contemporânea –, sediado em
São Paulo, é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público (Oscip) criada em 2009 com o intuito de promover a
arte contemporânea brasileira. Uma das principais estratégias de
ação que têm sido adotadas pelo ICCo é a realização de parcerias
com instituições nacionais e internacionais para cumprir sua missão e viabilizar
seus programas e projetos.
O ICCo atua em três eixos programáticos: 1) geração de conteúdos artísticos
contemporâneos, 2) internacionalização e intercâmbio cultural e 3) resgate da
memória artística e cultural do país considerada relevante para a produção
atual. Essas linhas de atuação funcionam como diretrizes para a elaboração
e participação em diferentes ações culturais, onde o ICCo atua como agente
propositor e/ou (co)realizador, cumprindo distintas funções no processo, de
acordo com cada situação específica.
A opção de trabalhar em parceria com outras instituições e, sobretudo,
unir elos distintos do setor, é um diferencial do ICCo, que procura atuar nas
lacunas existentes no meio das artes. Neste âmbito, insere em seu fazer a inerente
missão de uma oscip de contribuir com novas experiências que possam servir
de referência e modelo para futuras políticas públicas do setor.
A carência de uma política cultural é um fato histórico, que só começou a
ser remediado de fato a partir da gestão de Gilberto Gil à frente do Ministério
da Cultura, em 2002. Muitos avanços foram conquistados ao longo dos oito
anos seguintes, sendo seis sob a gestão de Gil, e dois sob o comando de Juca
Ferreira, que havia sido o braço direito de Gil.
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Contudo, a insuficiência de verbas, o grande
passivo existente e a descontinuidade política,
características da gestão pública do país, fizeram
com que o trabalho realizado fosse interrompido e
esvaziado. E, apesar do retorno de Juca Ferreira em
2014, o cenário de crise política e econômica enfrentado pelo país e o governo atual tem dificultado a
retomada das políticas necessárias para dar conta
das fragilidades e, ao mesmo tempo, das potencialidades existentes no setor cultural e artístico do
país: a começar pela equipe e estrutura técnica da
maioria das instituições brasileiras, sejam grandes
ou pequenas, que necessitam de recursos humanos
e técnicos de toda a natureza.
Mesmo em São Paulo, cuja realidade difere
do resto do país, com um setor desenvolvido que
concentra grande parte dos recursos disponíveis
para o financiamento da cultura, ainda existem
muitos problemas, e, claro, muito potencial latente
também. Nesse contexto, o grande número de
espaços expositivos disponíveis na cidade e a necessidade de um investimento expressivo para dinamizar uma sede que estivesse constantemente aberta
ao público, foram determinantes para que o ICCo
optasse por não abrir um espaço expositivo próprio.
Atualmente, existem mais de 1 milhão de metros
quadrados expositivos em espaços institucionais
de São Paulo, dos quais muitos são, naturalmente,
apenas receptores de conteúdo, enquanto poucos
são produtores. Entretanto, a maioria destes não
consegue produzir o suficiente para viabilizar sua
própria produção, seja por falta de recursos financeiros, equipe, estrutura ou capacidade de produção
de conteúdo.
A primeira linha de ação do ICCo trabalha
justamente neste nicho que envolve a geração e
correalização de conteúdos em parceria com instituições e espaços culturais diversos, sobretudo centros
e museus de arte que possuam salas expositivas e
uma agenda de exposições em suas programações.

Desde de 2012, o ICCo tem realizado exposições
em parceria com diversas instituições, como o Sesc
São Paulo, a Caixa Cultural de Brasília e do Rio
de Janeiro, a Oca, que é vinculada ao Museu da
Cidade de São Paulo, o Paço das Artes, ligado à
Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo, o MAC
da USP, o MAC Dragão do Mar, da Secretaria de
Cultura do Ceará, além de instituições internacionais como a Bienal de Havana (Cuba), a Bienal de
Cerveira (Portugal), o Pioneer Works, a Clocktower
Productions e o Arte Institute; estes três últimos,
localizados em NY.
Ao todo, foram realizadas 11 mostras nos
últimos quatro anos, que circularam por diferentes
locais e países, beneficiando milhares de visitantes,
dezenas de artistas participantes e centenas de
empresas e profissionais envolvidos. Com isso,
movimentaram também a economia criativa, revertendo seu impacto para todo o setor cultural do
país. Participaram dessas mostras artistas de diferentes gerações, como Tunga, Carlito Carvalhosa,
Ana Maria Tavares, Rodrigo Braga, Chelpa Ferro,
Marcos Chaves, Mauro Restife, Walter Silveira,
Fernando Laszlo, Lenora de Barros, Eder Santos,
Cao Guimaraes, Arto Lindsay e Arnaldo Antunes.
As exposições internacionais integram a
segunda linha de ação do ICCo e têm como principal objetivo a internacionalização e o intercâmbio
cultural artístico. Seguindo essa premissa, o ICCo
realizou mostras de artistas brasileiros no exterior, como por exemplo as Bienais de Havana e
Cerveira, e o Festival Art.br# em Nova York; e de
artistas estrangeiros no Brasil, a exemplo da mostra
Transit_BR, que trouxe para três cidades brasileiras
um recorte da coleção de arte contemporânea
africana da Fundação Sindika Dokolo, com obras
de William Kentridge, Abdoulaye Konaté, Samuel
Fosso, Yinka Shonibare, Edson Chagas, Nick
Cave e de mais 11 artistas africanos importantes da
cena internacional.
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O Art.br#, por sua vez, é uma ação continuada,
criada em 2012 para integrar o festival Summer
Nights Series realizado pelo Arte Institute no Union
Square em Nova York. A proposta do Art.br# é
apresentar artistas brasileiros que transitem entre
diferentes linguagens em um dos principais polos de
difusão das artes do mundo. Após as duas primeiras
edições, onde foram realizadas apresentações multidisciplinares com vídeos, performance e músicas, o
projeto cresceu e em 2014 passou a compor a programação anual do Pioneer Works, centro de arte e
ciência localizado no Brooklin, bairro nova-yorkino.
Neste mesmo bairro, está localizada a RU
(Residency Unlimited) primeira residência artística parceira do programa de residências do ICCo,
um dos mais importantes braços de internacionalização do Instituto. Diferentes ações compõem
este programa que visa estimular a produção, a
experimentação artística e o intercâmbio cultural.
O primeiro projeto continuado realizado nesse
programa foi a BOLSA ICCo/SP-Arte, que anualmente comissiona a ida de diferentes artistas participantes da feira para importantes residências
no exterior, como a já mencionada RU, além da
FLORA ars+natura (Colômbia), a Esthia (Roma)
e a Fundação Cerveira (Portugal).
Em 2015, como forma de ampliar o programa
de residências, o ICCo iniciou uma reforma em sua
sede com o intuito de, em 2016, receber artistas,
nacionais e internacionais por meio de diferentes
parcerias institucionais que estão sendo realizadas
neste momento. A Residência ICCo contará com
amplos estúdios de trabalho para que artistas de
diferentes disciplinas possam desenvolver projetos
especiais, com liberdade e em diálogo com a
cidade de São Paulo. Além da estrutura física, o
programa disponibiliza acompanhamento curatorial, suporte institucional e apoio logístico de
acordo com as necessidades de cada projeto e
parceria elaborada.

Este novo projeto do ICCo, de certa forma,
abrirá as portas da instituição por meio de eventos
pontuais e encontros entre estes artistas e teóricos e
com o público em geral. Outra conexão importante
almejada com essa ação é a continuidade da parceria
com as bienais internacionais iniciada por meio da
participação de artistas brasileiros em diferentes
exposições internacionais. Essa parceria culminou
na realização, em São Paulo, do 2º Fórum Mundial
de Bienais, em 2015, em parceria com a Fundação
Bienal de São Paulo e a Biennial Foundation, sediada
na Holanda.
O 2º Fórum Mundial de Bienais reuniu no
Auditório Ibirapuera mais de uma centena de
instituições e representantes de bienais dos cinco
continentes. Proposto e coordenado pelo ICCo, o
evento discutiu diferentes aspectos transversais às
bienais, trazendo à luz as experiências de importantes teóricos e realizadores.
Como resultado do Fórum, o ICCo editou, em
parceria com outras duas instituições correalizadoras do evento, a publicação Making Biennials
in Contemporary Times, que reuniu ensaios dos
palestrantes do evento e cujo lançamento ocorreu
durante a inauguração do pavilhão brasileiro na
última Bienal de Veneza, em 2015.
Com o novo programa, o ICCo pretende abrir
as portas para que artistas participantes das mais de
150 bienais existentes no mundo possam interagir
com a cidade de São Paulo e o Brasil, por meio
de processos que serão compartilhados através de
seminários, publicações e novas plataformas de
acesso e distribuição on-line.
A terceira linha de ação do ICCo está voltada
para a área de pesquisa e educação, tendo como
estratégia a realização de seminários e publicações
históricas e teóricas. O seminário e a publicação
Historicidade e Arte Contemporânea, realizados
em parceria com o Centro Universitário Maria
Antônia e a ECA-USP, foram os primeiros projetos
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do Instituto concluídos em 2011. A realização do
projeto Klaxon em Revista, por conta da comemoração dos 90 anos da emblemática semana de arte
moderna, foi a principal ação do ICCo no âmbito
do resgate e valorização de importantes referências
históricas para a atualidade. A reedição fac-similar
comemorativa das revistas Klaxon, em parceria
com a Editora Cosac Naify, e apoio da Bibiblioteca
Brasiliana da USP, foi um grande sucesso de
crítica, mídia e público, tendo seus exemplares
esgotados na editora 45 dias após seu lançamento
nas livrarias.
O ICCo vem se firmando como uma importante instituição no país e, apesar do curto tempo de
existência, já revelou seu caráter inovador e único,
tornando-se referência como produtor de conteúdos
culturais sofisticados e de evidente qualidade artística. Ao todo, o Instituto articulou mais de 100 parcerias institucionais que viabilizaram a realização de
mais de 20 projetos de impacto e visibilidade internacionais. Atualmente o ICCo integra um grupo
de diferentes organizações que trabalha com redes
institucionais, como o IBA – International Biennial
Association e a ResArtis – Artist Residencies, sendo
reconhecido por todos como um importante interlocutor da arte brasileira atual.

Diversidade e
movimentos
na cidade
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apresentação

Regina Helena Alves da Silva
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P

ensar a diversidade sem o movimento
pode nos congelar em espaços estanques
da cidade. Por isso nossa proposta foi
de pensar a dinâmica das cidades e seus
múltiplos projetos de movimento que
colocam em interação as materialidades e as pessoas
com suas demandas por participação pública.
Proponho entender a diversidade a partir de
uma outra leitura do espaço urbano onde acrescentando a cultura podemos pensar no que chamaremos aqui de uma sustentabilidade urbana social.
Esta pode ser uma chave para que a gestão pública
busque capturar a valorização da vida urbana,
definindo uma ideia de sustentabilidade da cidade
através de sua sociedade. É fundamental hoje a
qualquer tipo de gestão do urbano compreender as
razões que levam as pessoas a apreciar alguns lugares
e investir para que eles sejam preservados, potencializados. Isso significa se basear em uma análise
da urbanidade como parte inerente à fabricação
de cidade sustentável. Na verdade, se definirmos
simplesmente urbanidade como uma associação de
diversidade/densidade verifica-se que a diversidade
é procurada pelas pessoas em locais urbanos.
A vantagem em se usar o patrimônio como uma
ferramenta para a compreensão da configuração
da sustentabilidade da cidade vem de sua própria
definição, é fundamental entender os desejos de
preservação que as pessoas manifestam em seus
discursos para decifrar o valor social dos lugares.
É uma ideia de um patrimônio em comum. Partes
interessadas na conservação e mudança do urbano,
os moradores são aqueles que participam no desenvolvimento da cidade e se tornam os principais
intervenientes no processo de gestão.
As experiências aqui apresentadas propõem
uma reimaginação urbana às avessas, constituída
pela resistência às imagens que os megaempreendimentos da cidade de negócios tentam impor.

A diversidade social tem se afirmado como
um princípio geral e essencial para a vida na e da
cidade que as pessoas querem ter e ver sobreviver.
Em geral, a diversidade aparece como um componente de urbanidade, apresenta-se como um desejo
particular de conservação, o sentido de em comum,
o que propõe é condição de vida da/na cidade, de
várias maneiras para diferentes formas de cidadanias.
A questão do patrimônio é geralmente reduzida
a um problema de preservação da memória, como
uma temporalidade passada.
Aqui, nossa proposta é não pensar patrimônio
cultural em seu sentido clássico, para que possamos
permitir a observação da dinâmica da urbanidade
em geral através dos desejos e práticas das pessoas
que participam da história da sociedade urbana.
É fundamental que a cidade e seus espaços
sejam avaliados pela vivência e discursos de seus
moradores, para que possamos detectar o sentido
de um patrimônio comum urbano.
Assim, surge a ideia de que não só as pessoas
envolvidas na fabricação do urbano, mas todos os
moradores da cidade estão totalmente envolvidos
na implementação de uma sustentabilidade urbana,
uma vez que desejam manter um lugar (ou um dos
aspectos de um lugar) e assim se estabelecem como
verdadeiros guardiões da dinâmica urbana. O surgimento de um patrimônio que emerge no espaço
urbano e que manifesta-se pela urbanidade se revela
nos lugares onde existe uma expressiva diversidade
cultural e social.

Francisco Ludermir

O ‘habitus’ e as
manifestações
estético-políticas
do Movimento
Ocupe Estelita
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O

O Movimento Ocupe Estelita (MOE) surge em 2012 contra
o Projeto Novo Recife, que previa a construção de 12 torres
no terreno do Cais José Estelita, na área central do Recife. A
partir deste mote, desde que surgiu, o MOE foi reconhecido por
proporcionar interseções recorrentes entre política e arte, tendo
no grupo dos militantes produtores de audiovisual, artistas plásticos, músicos,
dançarinos e seus respectivos pensadores nos campos teóricos.
Este trabalho pretende lançar um olhar sobre este movimento, buscando
apreender as relações entre estética e política e se perguntar se a experiência da
ocupação transformou os habitus (BOURDIEU, 2001) dos agentes envolvidos
nesta ação e se as obras artísticas produzidas por esses agentes testemunham
filiações ou rupturas a grupos estéticos que também construíram novas formas
de relação com os espaços urbanos. Para tanto, serão analisadas três manifestações artísticas surgidas dentro dele: o vídeo-performance Acorda (2015), a
instalação De mãos dadas (2014) e A ocupação do Shopping RioMar (2015).
Pierre Bourdieu (2001; 2007) e Jacques Rancière (2005) dão os principais
alicerces para esta análise. O conceito de Bourdieu de habitus e, mais especificamente, o de habitus incorporado presente nos seus livros A distinção (2007) e
Meditações pascalianas (2001), apresenta de que forma o corpo carrega em si as
marcas do seu tempo e espaço e nos dá pistas para entender como esse corpo
também é o próprio agente transformador deste espaço (BOURDIEU, 2001).
Já Rancière, em A partilha do sensível (2005) traz importantes reflexões sobre
as relações entre estética e política, assim como sobre relações entre formas
de arte e vida. Para ele, a revolução estética seria capaz de produzir uma nova
ideia de revolução política.
A investigação começa na gênese dos movimentos de rua que ficaram
popularmente conhecidos como “ocupes” a partir das reflexões de David Harvey
(2013) e de Slavoj Žižek (2013), buscando de que maneira estes foram nutridos
por essa interface entre arte e política. O presente artigo parte de pistas dadas
pelos movimentos artísticos desde a década 1960, em especial, o movimento
que ficou conhecido como situacionismo (JACQUES, 2003) e por Hélio Oiticica
e Lygia Pape (DOS ANJOS, 2011, 2012) – e propõe algumas aproximações entre
eles – algumas de suas propostas artísticas como a psicogeografia, o delirium
ambulatorion e, em especial, o espaço imantado – e o MOE.
O Estelita e os novos movimentos de rua
O Movimento Ocupe Estelita, como é possível perceber a partir da leitura de
Žižek (2013), não surge isolado. São diversos os casos de ocupes. Somente no
Brasil, poderíamos citar o Ocupe Parque Augusta, em São Paulo, o Ocupe Cocó,
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em Fortaleza, o Ocupe Isidora, em Belo Horizonte,
todos iniciados depois de Junho de 20131. Aos
moldes de outros movimentos da mesma geração,
o Estelita reuniu no mesmo lugar debates políticos
tradicionais, urbanísticos e artísticos.
No entanto, no meio de tantos outros, o Ocupe
Estelita se destacou por seu viés artístico e sua penetração global a partir da sua produção de uma vasta
gama de produtos ligados à arte. Somente de vídeos,
a Coletânea de filmes Ocupe Estelita, compilação
do grupo publicada em 2015, reuniu 72 títulos de
produções de cineastas renomados como Marcelo
Pedroso, Pedro Severien e Ernesto de Carvalho, ao
lado de um sem número de outros videomakers e
cinegrafistas amadores.
É possível encontrar nas matérias de jornal
veiculadas na época da ocupação (entre maio e
junho de 2014), como a intitulada Quando a arte
reflete o ativismo político (GUEDES, 2014), referências a diversas apresentações de artistas locais,
assim como exibições de vídeos e oficinas de
tecido circense que indicam a relação entre estética e política dentro do Movimento Ocupe Estelita.
Da mesma forma, encontram-se nos registros de
cartazes do MOE (flickr.com/designeresistencia)
memórias de diversas atrações artísticas, como apresentação de blocos de carnaval e sessões de dança
de improviso e contato. As questões referentes ao
Projeto Novo Recife e, de maneira mais ampla, as
questões referentes ao modelo de cidade desejada
eram discutidas concomitantemente à realização de
manifestações artísticas. Em especial nos encontros
dominicais no Cais José Estelita como os que aconteceram em 15 e 22 de abril e 12 de maio de 2012
e 28 de abril de 2013, documentados em fotos no
flickr do movimento.2
A partir da madrugada do dia 21 de maio,
quando estabeleceram acampamento no Cais, até
o dia 17 de junho, quando sofreram uma reintegração de posse amplamente registrada por vídeos

amadores e reportagens de emissoras de televisão, os
manifestantes do Ocupe Estelita pautaram diversas
discussões tanto nas redes sociais quanto nos jornais
impressos, de rádio e de televisão, a exemplo da
matéria citada acima e de tantas outras publicadas na
Folha de Pernambuco, Diário de Pernambuco, Jornal
do Commercio em suas versões impressas e digitas,
assim como em portais de notícia locais (Leia já,
NE10, Pernambuco.com), nacionais (G1, UOL e
a versão online da Carta Capital) e também internacionais (El Pais, Al Jazeera)3. Ao mesmo tempo,
dentro dos muros dos galpões, foram realizados
eventos culturais, aulas públicas com professores de
história, sociologia, artes, urbanismo e shows que
reuniram, segundo matéria do Jornal, do Commercio,
mais de 5 mil pessoas durante os finais de semana.
Uma análise preliminar desses registros apontam
para o Estelita como um “espaço imantado” (DOS
ANJOS, 2011).
Uma análise, ainda que incipiente, das reflexões que vêm sendo produzidas sobre o MOE
aponta para estudos no viés da comunicação, no
sentido de compreensão dos papéis das novas
mídias e suas redes sociais4. A análise do habitus
dos ocupantes, mais especificamente, do habitus
incorporado daqueles envolvidos diretamente nas
produções artísticas e as relações entre estética e
política parecem ter uma relevância ainda pouco
conhecida. O estudo dos fenômenos estético-políticos do movimento ainda carecem de um aprofundamento. Destaca-se aqui a importância do objeto
no tempo presente. O movimento ainda está em
curso e, portanto, agindo e interferindo no contexto
social atual.
No que tange à escolha dos três casos – o vídeo
Acorda (2015), a instalação De mãos dadas (2014)
e A ocupação do Shopping RioMar (2015) – elencamos três motivos principais. Se por um lado, está
a presença de registros em audiovisual de todos
(no caso da instalação De mãos dadas, em vídeo
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homônimo, e no caso da ocupação do Shopping
RioMar, no vídeo Salve o Estelita, com direito a
rolezão no Shopping RioMar), por outro, encontramos nas três manifestações a recorrência dos
corpos como elemento central. Por fim, a escolha
também se dá por uma certa singularidade em cada
um que, somadas, parecem ser capazes de dar conta
de um panorama.
Dentre os 85 vídeos catalogados pelo MOE, o
Acorda (2015) foi escolhido também por se tratar de
uma produção de assinatura coletiva e por conter
os integrantes do movimento enquanto performers,
o que traz a possibilidade de discussão do habitus
(BOURDIEU, 2001) no corpo. O vídeo, à primeira
vista, revela, em ato performático, ou em situação
criada (conceito que faz referência aos situacionistas, que será desenvolvido no tópico abaixo), a
própria luta do movimento quando propõe uma
disputa de cabo de guerra dentro de uma loja de
venda de tratores e escavadeiras. Por ter sido feito
no momento pós-ocupação, o vídeo parece trazer
as reflexões mais atuais do movimento.
A instalação De mãos dadas é uma série
fotográfica também sem assinatura, composta
por cerca de 500 fotos de mãos dos integrantes
do Movimento Ocupe Estelita. Foi feita quando a
ocupação havia se mudado para debaixo do Viaduto
Capitão Temudo, ligação entre as zonas Norte e
Sul da cidade do Recife, depois da reintegração de
posse de junho do mesmo ano. O resultado é um
grande painel, em formato de mosaico, colado nos
alicerces do viaduto. Imprime no concreto as formas
e cores das mãos dos ocupantes. Segundo descrição
presente no próprio vídeo, (disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=3oeqk7v5t_w>) a mão
aparece como signo de luta, resistência e afeto, ao
mesmo tempo em que é uma parte do corpo que
não identifica nem personifica.
A terceira situação, a da ocupação do Shopping
RioMar, mostra a face mais conhecida dos

movimentos sociais. Cartazes, gritos de guerra,
passeata. O que aconteceu dentro do centro comercial, no entanto, envolve jogral, música, dança e um
certo ineditismo que revela a criatividade artística
como estratégia dentro do movimento.
Novos corpos?
Este artigo se pergunta se a experiência da ocupação
foi o bastante para transformar o habitus5 dos agentes
envolvidos nas manifestações. Se, por um lado, nos
interessam as marcas anteriores desses sujeitos, por
outro, é foco de pesquisa futura investigar, a partir
do habitus, o que surge nos integrantes que experenciaram a ocupação. Nas relações dos corpos físicos
individuais e sociais, Bourdieu (2001) afirma que
não existe ninguém que não seja caracterizado pelo
lugar em que está situado de maneira mais ou menos
permanente. Por lugar, ele entende desde domicílio,
extrato social, a profissão e cargo, já dando alguns
indicativos do tipo de análise que precisará ser feito
sobre contexto em que o Movimento Ocupe Estelita
está inserido e sobre esse perfil artístico dos seus
manifestantes. Este habitus é, ele mesmo, construído
pelo mundo e seus agentes, e contribui para determinar aquilo que transforma (BOURDIEU, 2001).
De que forma essa história está, como escreveu
Bourdieu (2001), “encarnada nos corpos” de modo a
converter-se em história atuada e atuante? Entender
isto significa entender a illusio6, ou de que forma
o mundo social está no corpo e de que forma o
corpo está no mundo social. Mais especificamente,
é possível ainda perguntar de que forma o contexto
social do Recife e de que forma os habitus de seus
sujeitos possibilitaram um conluio7 que formou
o Movimento Ocupe Estelita, tal como é, com
suas reinvenções estéticas e, ainda, de que forma
o Movimento Ocupe Estelita transforma o seus
próprios integrantes. Como esta pergunta parece
ser maior do que seria possível responder aqui ou
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mesmo futuramente, ela pode ser reduzida aos que
estão diretamente envolvidos nas produções dos três
produtos propostos neste anteprojeto. Seria justamente a relação entre estética e política presente nas
manifestações o elo forte entre os integrantes? Gohn
(2011) já problematizara esse caráter transformador
dos movimentos sociais. Segundo a autora, há um
caráter de transformação individual importante nas
práticas que se desenrolam no ato de participação
de tais movimentos.
Žižek (2013) nos ajuda fazendo um panorama
das manifestações de rua conhecidas como “ocupes”,
desde 2011. Este panorama parece indicar alguns
pontos em comum com o MOE e nos fornece dados
para uma análise futura: ocupes nos Estados Unidos
(Occupy Wall Street), Turquia (Occupy Gezi), por
exemplo, que, assim como as Jornadas de junho,
no Brasil, nascem sem nenhuma inflamação social
prévia aparente. Para ele, seria evidente que a Praça
Taksim, na Turquia, não foi o motivo dos protestos.
É o mesmo com os protestos brasileiros desde junho
de 2013 que foram, sim, desencadeados por um
pequeno aumento no preço do transporte público,
mas que trouxeram em si uma gama de insatisfações
muito maiores. O que une esses protestos, segundo
Žižek (2013), é o fato de que nenhum deles pode
ser reduzido a uma única questão, pois todos lidam
com uma combinação específica de pelo menos
duas questões: uma econômica e outra político-ideológica. O neoliberalismo transformou as regras
do jogo político (HARVEY, 2013). Em um cenário
de alinhamento do poderio político e econômico
contra as solidariedades sociais, as culturas oposicionistas tiveram, portanto, que se reinventar. Se nos
exemplos governamentais estariam, entre outras, a
política do orçamento participativo, no âmbito da
sociedade civil organizada estariam os ocupes e as
reinvenções estéticas de tais movimentos. De acordo
com Gohn (2011, p. 336-337), os movimentos
sociais “não são só reativos, movidos apenas pelas

necessidades (fome ou qualquer forma de opressão);
podem surgir e desenvolver-se também a partir de
uma reflexão sobre sua própria experiência”. Na
atualidade, assim como acontece com o Movimento
Ocupe Estelita, esses movimentos apresentam um
ideário civilizatório que coloca como horizonte a
construção de uma sociedade democrática.
Voltando a Bourdieu (2001), o seu conceito de
illusio se refere a uma maneira de estar no mundo
e de estar ocupado por ele ao mesmo tempo; uma
propriedade que permite aos seres serem afetados
por coisas distantes ou até ausentes. Nesse contexto,
o conceito de illusio coloca o foco nessa relação
bilateral de transformação. Se por um lado, manifestantes do Ocupe Estelita ocupam o Cais e propõem
uma transformação da cidade, por outro, o próprio
mundo, seja o de “dentro” ou “fora” do Cais, tem um
potencial construtor nesses agentes. O que poderia
ser traduzido aqui de maneira simplificada por duas
perguntas: de que forma os manifestantes ocupam
a cidade? e, de que forma a cidade ocupa os manifestantes? Aqui trazemos o que Bourdieu (2001)
chama de a coincidência na relação habitus/habitat,
que seria um ajustamento das disposições às posições. O sujeito é constrangido pela estrutura objetiva
da configuração de propriedades que o mundo lhe
apresenta assim como é, também, estruturado pelo
mundo por meio de esquemas, saídas da incorporação dessas estruturas.
Qual é o gene formador dessa potência de
transformação. Gene este que estaria ao mesmo
tempo no sujeito e na cidade e em um possível sentimento de descontentamento desse sujeito perante a
cidade. As insatisfações com o habitat são insatisfações com aquilo que somos (HARVEY, 2013), mas
como alguém que incorpora esse habitus poderia
ele mesmo ser capaz de transformá-lo, senão se
entregando completamente ao que Bourdieu (2001)
chama de jogo? Negar o jogo seria para Bourdieu
impensável, mas este impensável também é uma
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questão da pesquisa. Como poderíamos desejar um
mundo alternativo possível, ou mesmo imaginar
seus contornos e seus enigmas, quando estamos
profundamente imersos na experiência que já existe
(HARVEY, 2013)? Essa pergunta feita aos olhos
de Harvey nos lança diretamente para um questionamento à luz de Bourdieu: como alguém que
incorpora esse habitus poderia ele mesmo ser capaz
de transformá-lo? Bourdieu (2001) aqui comentaria
que ninguém pode mudar o jogo sem se envolver a
fundo neste jogo, a menos, é claro, que este alguém
prefira se excluir do jogo, o que seria uma morte
social, do ponto de vista da illusio.
Já Harvey (2013) acrescenta que a luta é pelo
direito à cidade, o que, aos olhos de Lefebvre (1991, p.
139) significaria o direito à “vida urbana, à centralidade renovada, aos locais de encontro e de trocas, aos
ritmos de vida e empregos do tempo que permitem
o uso pleno e inteiro desses momentos e locais etc”.
A parir dessa noção de direito, Harvey (2013, p. 58)
afirma: “Se o nosso mundo humano foi imaginado
e feito, então ele pode ser reimaginado e refeito”. A
possibilidade de refeitura do mundo à qual Harvey
se refere, permite tecer relações entre o Movimento
Ocupe Estelita, o situacionismo (JACQUES, 2003),
o delirium ambulatorium de Hélio Oiticica (DOS
ANJOS, 2012) e os espaços imantados de Lygia Pape,
(DOS ANJOS, 2011), conceitos destrinchados a
seguir. Permite ainda repensar a geração de artistas
que fizeram arte de guerrilha no período da ditadura
militar brasileira, juntando uma postura experimental a uma preocupação ideológica, opinando
sobre os problemas do mundo social sem abandonar
a ideia de uma revolução permanente, tanto estética quando política e comportamental (FREITAS,
2013) As manifestações produzidas pelo Movimento
Ocupe Estelita testemunham filiações ou rupturas
a grupos estéticos que também construíram novas
formas de relação com os espaços urbanos? Ou, ao
contrário, a experiência é herdeira do habitus de

crítica e transformação do campo dos movimentos
sociais tradicionais?
O movimento conhecido como situacionismo
era formado por artistas de vários países europeus,
pensadores e ativistas que têm seus escritos datados
das décadas de 1950 e 1960. Para os situacionistas,
o principal antídoto para a espetacularização e a
museificação das cidades seria a participação ativa
dos indivíduos em todos os campos da vida social,
principalmente no da cultura (JACQUES, 2003).
O texto coletivo do grupo, datado de 1954, dizia
que nada deveria poder obrigar a vida a não ser
completamente apaixonante. Mais de meio século
depois, Paola Jacques (2003) constata a quase
completa ausência dessa paixão na vida e nos
pensamentos urbanos contemporâneos. “Quando
os habitantes passassem de simples espectadores a
construtores, transformadores e ‘vivenciadores’ de
seus próprios espaços, isso sim impediria qualquer
tipo de espetacularização urbana” (JACQUES, 2003,
p. 20). Segundo a autora, o pensamento urbano
situacionista estaria, portanto, baseado na ideia de
construção de situações, ambiências momentâneas
da vida. Aí é que estaria o ato criativo: não apenas
aceitar os momentos, mas criá-los.
Sob essa influência, no Brasil, os artistas plásticos Hélio Oiticica e Lygia Pape criaram seus
conceitos de delirium ambulatorium e espaços
imantados. O delirium ambulatorium seria uma
proposta de emancipação do corpo não mais assistida por objetos e situações criados ou propostos
pelo artista, mas, antes, deflagrada pelo embate
direto e imediato com o mundo (DOS ANJOS,
2012). Já os espaços imantados seriam os pontos
vitais da cidade entre os quais seus habitantes se
deslocam o tempo inteiro, puxando um fio que se
trança e se enovela ao infinito, estabelecendo, dessa
maneira, formas novas e variadas de relacionar-se
com o lugar em que vivem (DOS ANJOS, 2011). Os
espaços dotados de imantação seriam as praças e
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ruas comerciais da área central da cidade, parques, de três manifestações seria possível ultrapassar a
feiras públicas, todos possuidores de dinâmicas cole- barreira dos grandes acontecimentos chegando à
tivas e recorrentes de encontros e de trocas. Além vida dos anônimos presentes na frente e atrás das
desses espaços “naturais” e permanentes, atividades câmeras e reconstruir a partir dos rearranjos mateefêmeras, feitas em conjunto ou mesmo por um só
riais de signos e imagens, alguns vestígios.
indivíduo em espaço público, poderiam igualmente
possuir, para a artista, essa capacidade de atração
simbólica, constituindo, elas também, espaços iman- referências
tados (DOS ANJOS, 2011). Uma análise de três
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Notas
1. As informações dos movimentos citados podem
ser encontradas em suas páginas do facebook:
Ocupe Parque Augusta: <https://www.facebook.com/
parqueaugusta?fref=ts>.
Ocupe Cocó: <https://www.facebook.com/Parque-doCoc%C3%B3-117252488384460/timeline/>.
Ocupe Isidora: <https://www.facebook.com/groups/isidororesiste/?fref=ts>.
2. Flickr.com/direitosurbanos, acesso em jun. 2015.
3. As matérias mencionadas podem ser acessadas nestes
links:
<http://www.leiaja.com/noticias/2015/05/13/ocupe-estelita-realiza-3deg-grande-ato-em-boa-viagem/>

<http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2015/05/
grupo-ocupe-estelita-protesta-em-frente-ao-predio-do
-prefeito-do-recife.html>
<http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/cronica-de-uma-morte-anunciada-a-cobertura-do-ocupeestelita-em-pe-3964.html>
<http://brasil.elpais.com/brasil/2015/05/25/politica/1432560448_510212.html>
<http://stream.aljazeera.com/story/2014052714490023765>
4. Movimento Ocupe Estelita: a ecologia da mídia e o
imaginário político da cidade, apresentado na Compôs
(PAIVA; SERRANO, 2015); Ocupe Estelita: Novas
formas de atuação política (ANDRADE, 2014) e Como a
ocupação Estelita venceu o silêncio das mídias (MARTINS;
MOREIRA, 2014).
5. Por habitus consideramos o seguinte: “indivíduo ou
corpo biológico socializado, ou como social biologicamente individuado pela encarnação num corpo [...]
É nessa qualidade que o habitus está em condições de
intervir eficazmente num mundo social ou num campo
ao qual esteja genericamente ajustado” (BOURDIEU, 2001,
p. 191). No marco teórico este conceito será desenvolvido
de maneira mais aprofundada.
6. Entenderemos a illusio da seguinte forma: “A illusio
constitui o campo como espaço de jogo e faz com que os
pensamentos e as ações possam ser afetadas e modificadas
a despeito de qualquer contato físico ou na falta de qualquer interação simbólica, em particular na e pela relação
de compreensão (BOURDIEU, 2001, p. 165). Assim como
o conceito de habitus, o conceito de illusio também será
aprofundado no marco teórico.
7. Um acordo que não supõe a comunicação das consciências e menos ainda uma decisão contratual, esse conluio
funda uma intercompreensão prática, cujo paradigma
poderia ser o que se estabelece entre os parceiros de uma
mesma equipe” (BOURDIEU, 2001, p. 177).

Nil César

Grupo do Beco
e Casa do Beco

Cenas da vida real
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E

ste texto tem por finalidade provocar reflexão a respeito da importância de incentivar, potencializar, otimizar e imprimir caráter profissional às iniciativas culturais que nascem nas várias localidades
da cidade: periferias, viadutos, comunidades, ocupações, bairros,
vilas e favelas.

Primeiro sinal
Este artigo foi desenvolvido a partir do livro Grupo do Beco e Casa do Beco:
20 anos de uma trajetória artística e comunitária, originalmente escrito para a
coleção Prosa e Poesia no Morro, da ONG Favela é isso aí!, que narra a história
do grupo por meio de suas peças teatrais. O Grupo do Beco – grupo de teatro
do Aglomerado Santa Lúcia/Morro do Papagaio, Belo Horizonte/MG –, inicialmente com os nomes de Grupo Armação Teatral (de 1996 a 1998) e Grupo
EMcenaAção teatral (de 1998 a 2003), foi criado há 20 anos por iniciativa de
jovens moradores, interessados em aprender e difundir a arte do teatro, a partir
das próprias experiências da favela. Produz e apresenta, na comunidade e fora
dela, espetáculos teatrais que abordam temas diversos, ligados ao cotidiano da
vida no morro e sempre em diálogo com temas universais: os sonhos, o amor,
as relações humanas em suas dimensões interpessoais e sociorraciais. Hoje, sua
ação principal é a gestão do seu espaço sociocultural, a Casa do Beco.
Segundo sinal
O ponto de partida para a reflexão proposta nesse artigo é a história de 20 anos,
mas há consciência de que, neste momento, vários coletivos no país que estão
vivenciando questões parecidas com aquelas pelas quais passaram a Casa e o
Grupo do Beco, além do espírito de sobrevivência e de resistência que precisa
estar aguçado para seguir e se manter. Entende-se como urgente o fortalecimento das políticas públicas de proteção e fomento à cultura brasileira, para
que os trabalhos locais, como o que está sendo estudado nessa ação particular,
possam fortalecer um pensamento mais abrangente acerca da necessidade de
valorização da arte como parte da formação do cidadão. É preciso fortalecer
mais os espaços, coletivos, organizações e grupos culturais pelo Brasil, que
sejam construtores de uma nova consciência, de novas referências de cultura,
arte e até mesmo de política. Tentar distinguir as verdades massificadas no país,
em vez de demonizar o artista por causa das poucas, e ainda imperfeitas, leis
de incentivo à cultura.
Mas é preciso também estabelecer pontes para que, em uma rede mais ampla,
atuem em prol da proteção dos pares em possíveis situações de dificuldades
e em comemorações coletivas das conquistas alcançadas. É interessante ainda
pensar em como seria uma possível aliança entre esses espaços culturais – que
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talvez possamos chamar, aqui, de “periféricos”,
considerando tanto sua localização quanto sua não
centralidade em relação às prioridades das políticas culturais – e agentes detentores de recursos e
informações, além de gestores dos grandes centros
culturais da cidade, em busca de programações e
ações comuns para a formação de público, para a
ampliação das possibilidades de acesso e fruição a
atividades artísticas e culturais.
Iniciativas, enfim, que contribuam para a valorização das culturas locais, mas que também considerem a importância de interagir com os outros
espaços distintos na cidade. E se fossem criados, por
exemplo, momentos em que os “grandes espaços
culturais” levassem sua programação para esses
locais “não centralizados” e também promovessem
uma programação em comum com esses espaços
no seu centro cultural? Cada um conduziria seu
espectador para a vivência de espaços e experiências
diferentes do seu lugar comum.
Terceiro sinal
A proposta agora é um convite para se enveredar
nessa vivência e analisar a peculiaridade dessa
história de resistência: o que melhor poderia ter sido
potencializado se houvesse uma política cultural que
valorizasse ações coletivas da cultura local? O que
poderia ter sido diferente? Qual a importância de
se garantir investimentos para a real existência da
ação? Além disso, perceber a importância de se estabelecer parcerias duradouras que contribuam para a
manutenção de um planejamento contínuo e consistente, em busca do sucesso de uma ação tão singular
quanto as dos espaços culturais comunitários.
O último sinal já tocou, a luz do teatro se apagou
e as cortinas se abriram.
Bom espetáculo!

1995/1996 – O início de uma frutífera trajetória
Depois de ter participado de várias oficinas teatrais
na cidade, em especial o 27º Festival de Inverno da
UFMG (Ouro Preto), em agosto de 1995, o fundador
do grupo convidou amigos da igreja católica da
sua comunidade para multiplicar o conhecimento
adquirido. Começaram por realizar uma oficina,
em parceria com uma ONG local, que cedeu espaço
para os ensaios de fim de semana. Foram seis meses
de criações de cenas e improvisações de histórias
baseadas em observações de questões do dia a dia
dos envolvidos. Ao longo desse processo, montaram
a peça Consumidores à beira de um ataque de nervos,
com estreia em janeiro de 1996. Essa oficina acabou
instigando a criação de um grupo teatral. Foi aí o
início do movimento, com o Grupo Armação Teatral.
1998 – Novas estratégias, novo nome,
novos integrantes
O grupo enfrentou a dificuldade de consolidar uma
equipe coesa, devido às desistências constantes.
Principalmente quando as pessoas percebiam que
um grupo profissional exigia maior disponibilidade,
organização, planejamento e investimento financeiro. E que apenas os ensaios de sábado à noite
não bastavam. Para muitos, tornava-se impossível
conciliar a necessidade de sobrevivência com os
compromissos demandados pelo grupo. Por fim,
dois anos depois do primeiro espetáculo, os integrantes montaram uma “peça-convite”, que serviu
de divulgação de novas vagas. Houve também a
mudança do nome – para Grupo EMcenAção
Teatral. Cartazes foram colados nos postes e filipetas
divulgavam a novidade. Os materiais feitos à mão
aguçavam a curiosidade dos moradores a respeito do
que estava por vir. Ao fim de várias etapas de divulgação revelou-se a existência do grupo e o convite
para a estreia da peça O casal. Várias pessoas se
inscreveram para compor a nova formação. Já nesse
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período, o grupo guardava seus papéis, objetos e
materiais na casa do fundador, cujo quarto também
servia de espaço para reuniões e ensaios esporádicos
(virava-se a cama e arredavam-se os móveis para ter
espaço), quando não se podia usar a ONG.
1999 – Novos rumos, novas ações,
novas consciências, novidades!
Apesar de constituir, a partir do ano anterior, um
coletivo substancialmente maior, como resultado
da campanha de divulgação, as ações do grupo
ainda ficavam sob a responsabilidade de poucos.
Nesse período, o Grupo EMcenAção Teatral já

tentava trabalhar com divisões internas de tarefas.
Foi nesse ano que o grupo passou a integrar a
Comissão de Direitos Humanos do Aglomerado
Santa Lúcia e os assuntos políticos, sociais, raciais,
sobre autoestima começaram a integrar os interesses de pesquisas teatrais do coletivo. Foi o ano
também em que parte dos integrantes se inscreveu
em oficinas do programa Arena da Cultura, promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte. Também
nesse período, o coletivo iniciou uma ação com
adolescentes da comunidade e montou o Grupo
Adolescer ou não? – Eis a questão!. Nesse ano,
foram realizadas duas montagens teatrais, uma
do EMcenAção e outra com o Adolescer.
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2000 – Novos conhecimentos para
novas posturas
O grupo estava disperso, cada integrante tendo que
buscar formas distintas de garantir seu ganha-pão,
o que, infelizmente, não se dava ainda por meio
da arte. Era na faxina, como professor de capoeira,
educador social, na construção civil, atendente de
fast food... Os ensaios e as reuniões se tornavam
cada vez mais difíceis. Principalmente porque o
projeto com os adolescentes demandava disponibilidade e energia fora do comum. Parte dos integrantes também tinha que cumprir, como aprendiz,
as demandas das oficinas do Arena. Nessa fase, o
grupo quase deixou de existir. O que assegurou sua
vida foram apresentações das peças montadas nos
anos anteriores. Os ensaios varavam a madrugada
em uma das passarelas da Avenida Nossa Senhora do
Carmo (entre o bairro Sion e o Morro), onde foram
realizados para conciliar a disponibilidade dos integrantes e garantir os compromissos assumidos.
No último semestre daquele ano, o grupo foi
convidado a participar do curso Administração para
grupos teatrais, também promovido pelo Arena da
Cultura, sob a coordenação do Grupo Galpão e do
produtor cultural Rômulo Avelar. O curso foi extremamente produtivo e seus desdobramentos até hoje
se refletem nas ações da instituição. O programa de
ensino do curso abordou a importância de se dar
atenção para os aspectos burocráticos, a necessidade de se conhecer as leis de incentivo, o mercado
cultura, a comunicação e toda a complexidade da
gestão de um coletivo cultural. Foram seis meses
de curso.
As reuniões do grupo aconteciam ao fim da
aula, às 22h, no ponto de ônibus. Um “para casa”
foi dado e o Grupo EMcenAção o levou a sério:
elaborar um projeto cultural. Por fim, depois de
adentrar a madrugada com debates e ideias foi definido que iriam pesquisar a vida de mulheres do
morro, promover oficinas artísticas para o coletivo

e montar um espetáculo com as técnicas adquiridas nas atividades pedagógicas, com dramaturgia
baseada nas entrevistas feitas. O que era um exercício do curso virou ação que o coletivo decidiu
executar. Nesse ano, o grupo ainda montou a peça
Quis 500?!, juntamente com o Adolescer.
2001 – Planejar, agir, planejar,
executar, planejar...
Assim que findou o curso, o coordenador Rômulo
Avelar dispôs-se a contribuir voluntariamente com
a implantação e execução do projeto que o grupo
havia concebido como exercício de aula. Mais que
isso, ele se predispôs a contribuir com o planejamento estratégico do Grupo EMcenAção Teatral.
Foi um ano muito intenso. Apesar das inúmeras
etapas terem sido traçadas, um cronograma de ação
estabeleceu as mais estratégicas e realistas metas a
serem alcançadas:
1. Definir se o nome do grupo se manteria
aquele ou se mudaria para outro que expressasse
melhor a identidade do trabalho executado na
comunidade. E, caso optassem por mudar, era
preciso definir qual seria;
2. Paralelamente a essa ação, inscrever o projeto
nas instâncias de financiamento e procurar
patrocínio;
3. Criação de uma associação cultural pela qual
fosse viável a inscrição de projetos, em vez de
ficar restrito ao uso do nome de pessoas físicas;
4. Inserir como integrantes do grupo pessoas
dispostas a atuarem nas funções de produção,
financeiro e gestão. O ideal era que não fossem
integrantes do setor artístico, já que nenhum
dos artistas tinha perfil para executar as ações
burocráticas.
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Tudo isso foi elaborado com cada integrante
conciliando as atividades do grupo, compromissos
pessoais e de trabalho remunerado, além das
demandas do Adolescer.
A execução da primeira ação foi árdua. Um
domingo inteiro para definir pela alteração do
nome do grupo. Naquela ocasião, qualquer escolha
deveria ser consciente e não por simples “chuva
de ideias”. Depois de algumas semanas, entre as
várias propostas apresentadas, optou-se por uma
que não havia obtido o maior número de votos,
mas que atendia à necessidade de representação
identitária do trabalho: Grupo do Beco. Quando
o nome foi apresentado pela primeira vez foi rejeitado pela grande maioria dos integrantes. O cerne
dos argumentos pró e contra eram comuns: a má
reputação dos becos, por assim dizer. No final da
década de 1990, a periferia do morro – no sentido
do estigma social que esta noção pode encerrar
– eram os becos. Tudo de ruim que poderia acontecer em uma comunidade era testemunhado nesse
espaço: esgoto a céu aberto, falta de luz, ausência
total de saneamento básico, sem contar as atrocidades contra a vida humana praticadas no escuro
daquelas estreitas vielas.
A defesa do nome foi, contudo, fundamentada
na necessidade de uma ressignificação daquele
lugar, afinal suas próprias mães, avós, seus irmãos
e até os próprios integrantes do grupo viviam em
becos e não eram as piores pessoas do mundo...
“Ressignificar o beco era importante pela possibilidade de demonstrar que é possível trabalhar de
forma que naquele espaço tenha arte, beleza, luz,
magia e jardins.” Foram argumentos como esses
que fortaleceram para a escolha final do nome. E
essa ressignificação não seria apenas da realidade,
nem só da viela, mas de toda uma comunidade, a
começar pelos próprios integrantes, que também
são públicos da própria ação.

A segunda ação foi concretizada assim que o
edital da Lei Estadual de Incentivo à Cultura foi
publicado. O projeto que foi escrito, “Mãos de
mulher”, teve que ser apresentado em nome do
fundador como proponente, pois o grupo não
tinha pessoa jurídica constituída. Depois disso, era
aguardar o resultado das aprovações.
A terceira ação foi mais complexa: como abrir
uma associação? Foi necessário aprender algo
completamente diferente e novo, distante daquilo
que já haviam dominado. Nesse mesmo ano, a
Associação Cultural do Grupo do Beco se concretizou. Dali para frente essa seria a regra: aprender
algo novo a cada dia.
A quarta ação foi rápida e ágil, já que a pessoa
ideal para ser integrante e produtora do Grupo do
Beco sempre esteve por perto, contribuindo com as
discussões sociais, políticas, raciais etc., além de ser
a principal parceira na redação dos projetos que o
grupo vinha escrevendo nos últimos anos.
2002 – Pesquisar, fazer arte, labutar,
improvisar, entrevistar, transcrever...
É disso que artista gosta: trabalho!
O ano iniciou-se com muita labuta. Várias ações
foram elencadas, mas a principal delas foi a
efetivação da aprovação do projeto “Mãos de mulher”
na seleção proposta pelo Edital da Lei Estadual de
Incentivo à Cultura daquele ano. Tratava-se da
primeira iniciativa dessa natureza e já bem sucedida!
Faltava, naquele momento, realizar a captação via
ICMS. Finalmente, várias metas elaboradas seriam
viabilizadas com a captação daquele projeto aprovado. Mas o que os integrantes do grupo não tinham
ideia era que captar recursos não é coisa simples,
mesmo já tendo Certificado de Aprovação em mãos.
Se não fosse a insistência do experiente Rômulo
Avelar, provavelmente o grupo teria desistido de
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continuar seu trabalho ao se deparar com o processo
de manutenção cultural no país, injusto e desleal. A
cultura transformou os integrantes do grupo, moradores do morro, em agentes multiplicadores de ações
culturais e sociais, além de sobreviventes em uma
sociedade elitista e socioeconomicamente injusta.
Algumas perguntas que inquietavam, em função
disso, permaneciam sem resposta: por que burocratizar o acesso ao fazer cultural? Por que não garantir
música, dança, teatro, hip hop, poesia, literatura e
outras manifestações culturais em cada esquina, em
cada escola, já que eles, enquanto grupo cultural,
constituíam prova de que este tipo de investimento
dá certo? Algumas respostas se apresentavam, à
revelia: as prioridades da política eram para o
capital financeiro, não para o ser humano. Para
aquele grupo de jovens, isso sempre foi óbvio, os
interesses reais dos definidores das políticas públicas
eram explícitos e os moradores da favela queriam ser
uma exceção às estatísticas negativas (ou à ausência
de estatísticas) daquela realidade. Quando isso
iria mudar?
A esperança os motivava a serem também mobilizadores da mudança que desejavam. Depois de
muitas tentativas, um dos integrantes, Bruno Silva,
aproximou o grupo de Beatriz Saraiva, presidente da
Açoforja – Indústria de Forjados S/A, que concordou
em patrocinar o projeto. Se o espetáculo anterior
(Quis 500?!) havia custado R$ 50, a nova montagem
estava orçada em R$ 50 mil – valor pequeno no
universo das produções culturais, mas o maior até
então administrado pelo Grupo.
As 20 entrevistas com mulheres do morro, entre
21 e 70 anos, previstas no projeto, foram realizadas;
as oficinas artísticas foram implantadas e o processo
de montagem iniciado. No decorrer do ano, o planejamento continuou e novas metas foram traçadas.
Entre elas, a busca por uma sede.

2003 – Regado pelas mais distintas
emoções e garra!
As entrevistadas do projeto narraram muito de suas
vidas na comunidade, marcadas pela violência e
também pela luta por melhores condições de vida.
Elas revelaram vivências, experiências e sonhos
permeados pelo machismo, pela discriminação
racial e social. Essas mulheres ilustraram a diversidade de perfis existentes na comunidade. O
texto do espetáculo foi construído a partir dessas
histórias, em processo colaborativo que envolveu o
próprio Grupo do Beco, os diretores Ana Domitila
e Júlio Maciel, e a dramaturga Letícia Andrade.
Estrategicamente, a data agendada para a estreia
do espetáculo foi definida para 8 de março, Dia
Internacional da Mulher. O título escolhido foi
Bendita a voz entre as mulheres. Como regra, o
grupo se apresentaria primeiro na comunidade e
só depois circularia em outros espaços da cidade.
O dia da estreia foi ímpar, pois estavam presentes
os mais representativos nomes da cultura mineira
para prestigiar aquela obra produzida por favelados,
dentro do morro, juntamente com as entrevistadas do projeto, suas famílias e vários moradores
da comunidade.
A estreia realmente foi decisiva para uma nova
etapa do grupo. Os vários canais de comunicação
aproveitaram o mote do espetáculo para enaltecer
as mulheres da sociedade a partir da homenagem
que o Grupo do Beco realizava para suas entrevistadas e, consequentemente, para todas as mulheres
negras, faveladas e excluídas do país. A equipe estava
ciente de que o que levou tantos jornalistas para
essa atividade foi o fato de o Grupo Galpão estar
envolvido, além de muitos outros artistas reconhecidos, em uma ação cultural da favela. Mas o Grupo
não perdeu essa oportunidade e criou uma pauta
que destacasse a conquista árdua da cidadania dos
moradores das comunidades de favela.
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Coincidência ou não, o local escolhido para a
estreia da peça foi no Centro Social, sediado em
uma região da comunidade que concentrava um alto
índice de criminalidade, guerras de gangues e medo
diários. Para tentar garantir a segurança de todos
os convidados o grupo pediu à Polícia Militar que
circulasse na região. Um fim de semana de apresentações e sem violência. Um policial entrou, assistiu
à peça e, ao fim, chegou até o elenco e confessou-se
surpreso, pois nunca imaginara encontrar artistas
tão talentosos naquele “lugar tão ruim”: “Vocês
têm que buscar coisa melhor lá fora, quem sabe
a Globo?!” – completou. Na semana seguinte, não
houve policiamento e os moradores da comunidade
sentiram-se mais à vontade para ver a peça de que
tanto se falava no morro, que tanto era divulgada
nas TVs e nas rádios, e que lotava todas as sessões.
Em uma quinta-feira, um rapaz envolvido com
o tráfico, armado, foi assistir ao espetáculo, estrategicamente em pé, à porta. Na sexta, ele levou seus
filhos, a mãe, a mulher e convidados, deixando um
vigia da sua “turma” na porta. No sábado, retornou
com mais convidados e o vigia do dia anterior
estava também sentado na plateia com sua família.
O chefe da gangue assistiu todas as apresentações
dessa nova temporada. Quando foi comunicado
que era o último dia, naquele lugar, ele lamentou e
informou seu orgulho em ver pessoas que cresceram
e estudaram com ele tendo a possibilidade de um
caminho diferente do que escolheu pra viver. “Quero
ver vocês um dia na Globo!” – falou, empolgado.
Nem o policial nem o garoto do tráfico tiveram
noção da coincidência promovida pela peça. Uma
das missões do grupo já estava sendo conquistada
naquele momento: ser referência positiva para a
comunidade, além de promover a autoestima dos
moradores. Os integrantes, também moradores,
aprendiam diariamente a usarem seu direito à
cidadania e tentavam difundir esse acesso para
seus semelhantes.

O ano realmente prenunciara muitas emoções,
mas ninguém tinha consciência de quantas seriam.
O grupo havia decidido buscar um espaço para
construir seu centro cultural. Optaram por pesquisar
lugares que fossem nas margens do morro, para
possibilitar um trânsito mais fácil dos vários perfis
de públicos, tanto da comunidade quanto de fora.
Um possível lugar surgiu como opção. A negociação
começou a ser feita e as estratégias para aquisição
precisavam ser bem orquestradas, pois os valores
eram altos demais em relação aos recursos de que
o grupo dispunha. No tão desejado lugar funcionava a academia de capoeira. Só que a violência
armada aumentara na região e os pagantes da capoeira sumiram, fazendo o proprietário desistir de
manter seu negócio no local, pois só ficou com os
bolsistas da comunidade como alunos e seu lucro
chegou a zero. O tempo que o Grupo do Beco tinha
para levantar o dinheiro era curto e o proprietário
ainda havia recebido propostas de uma igreja evangélica e de um dos envolvidos na criminalidade. A
concorrência era desleal.
Uma das ações de busca de recursos para a
compra da sede seria apresentar a peça para venda,
aproveitando seu destaque na classe artística e na
mídia. Em junho, Marcos Barreto, da antiga Telemig
Celular, deu a notícia de que iriam patrocinar a
circulação do espetáculo, via Lei Estadual, e o grupo
decidiu repassar os recursos das apresentações para
a sede. Uma temporada beneficente do Bendita,
no Galpão Cine Horto – com ingressos a R$ 50
em época de salário mínimo a R$ 240 – foi feita.
Festas, feijoadas, festivais de tortas, rifas e várias
ações foram se somando até finalmente chegar ao
valor solicitado pelo dono do espaço. Depois de
tanto trabalho, finalmente, os dois últimos andares
do prédio, localizado na Avenida Artur Bernardes,
3.872, estavam em nome da Associação Cultural
do Grupo do Beco.

171

2004 – Eita destino: se pode ser
difícil, pra que facilitar?
As ações da capoeira não aconteciam mais no
local. Agora era o espaço teatral do Grupo do
Beco. As atividades realizadas no alto da comunidade tiveram que descer os degraus das muitas
escadarias dos muitos becos e se iniciar na orla da
lagoa da Barragem. Ou seja, sair de um lugar em
que já havia um movimento de reconhecimento
do trabalho para se instalar em um espaço onde
este mesmo trabalho não era conhecido. O que era
feito em um pequeno quarto na casa do fundador
agora passaria a ser administrado em um grande
prédio composto por dois grandes salões e quatro
salas. Talvez por falta de experiência ou por erro
na estratégia adotada, situações complexas vieram
a ocorrer. O espaço onde eram realizadas atividades
de capoeira, maculelê, dança afro, percussão e que
pulsava ações para os moradores daquele entorno,
de repente se fechou para se transformar na sede do
Grupo do Beco. Os ensaios do elenco e suas oficinas
ocorriam normalmente, mas o público em geral
deixou de frequentar o lugar. Só no ano seguinte
uma oficina de teatro para os alunos do programa
Agente Jovem foi realizada.
Desde o começo da busca por um espaço para
o grupo, a maioria dos integrantes se recusava a
fazer com que o seu trabalho cultural se transformasse em uma ONG, nem seu anseio era gerir um
centro cultural. A vontade do coletivo era que ali
fosse um lugar que pudesse servir para ensaios,
guarda de materiais, gestão e realização de suas
apresentações teatrais. Não se desejava um espaço
abertamente cultural, no entanto, estavam sendo
oferecidas oficinas para a comunidade. Foi durante
o processo de montagem da peça com os alunos
do programa Agente Jovem que o grupo assistiu a
uma cena estranha: alguns rapazes, moradores do
entorno, estavam caminhando sobre o telhado da
casa. Os integrantes se depararam com um grande

buraco no muro que protegia o espaço. Ao perguntar
a eles o motivo de terem feito aquilo, eles foram
contundentes: “A gente não frequentava lá em baixo,
mas não achamos justo tirarem os movimentos
que tinham na academia”. O grupo informou que
todos moravam no morro, mas sua ação acontecia,
até então, no alto da comunidade, região oposta à
que estavam naquele momento e que muita coisa
boa seria implantada. “Então, por que não foram
fazer seus trabalhos lá onde moram?”. Para cada
abordagem realizada junto com os depredadores
uma resposta de confronto era dada. Foi durante o
início desse conflito, que perduraria por anos a fio,
que a peça Em que mundo você vive?! foi montada.
Nesse ano, a instituição executou um projeto do
Fundo Municipal de Cultura de BH que também
foi doado pelo elenco para adaptações da nova sede.
2005, 2006 e 2007 – Lutando por um lar, uma
peça de amor e um grupo abalado
Em 2005, o Grupo do Beco deu continuidade ao
patrocínio iniciado no ano anterior e foi convidado a integrar a Rede Telemig Celular de Arte e
Cidadania, via Lei Estadual de Incentivo a Cultura
de Minas Gerais. A pesquisa artística a ser realizada
no período foi um espetáculo de rua, tendo como
pano de fundo a temática do amor, os romances dos
casais do morro, seus encontros e suas histórias. A
Copasa também se tornou parceira, por meio da
Lei Rouanet. Paralelamente ao período de execução
da pesquisa, o espaço continuava a ser depredado.
Cada dia era uma surpresa diferente: telhas de zinco
sendo arrancadas, infiltrações que contribuíram
com o acúmulo de mofo, perda de documentos e
de materiais. Essa relação delicada durou três anos.
Era insustentável o clima com que o coletivo
tinha que conviver e por isso decidiu-se trabalhar a sua nova montagem na praça em frente à
Casa. Não houve estratégia clara e sim instintiva
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de ocupação daquele espaço público, para não ter
que ser cúmplice do era feito na sede. As improvisações passavam a ser assistidas pelos moradores
do entorno, pernas de pau emprestadas aos jovens
e crianças após o ensaio, folhas para desenhos e
tintas entregues para as crianças. Foi nesse período
que o grupo conseguiu que parceiros realizassem
atividades em frente ao espaço: palhaços, teatro de
rua, oficinas, intervenções, música e poesia, viraram
rotina naquele lugar.
O espetáculo Morro de amores estreou com
mais de 400 pessoas assistindo à peça. Mas apenas
os integrantes do elenco receberam a melhor notícia:
um dos líderes do vandalismo procurou-os e “autorizou” que a reforma do espaço fosse feita. Disse
que percebeu que o coletivo tinha realmente boas
intenções: “Vocês nem chegaram direito e a gente
já foi sendo pirracento”. Sugeriu então que fosse
construído um cômodo no último andar e que
colocassem alguém para morar nele, em vez de
um muro “Casa com morador ninguém derruba,
muro sim. Se precisar, eu peço aos meninos para
ajudar a tirar todo lixo e também ajudo na reforma.”
O grupo agradeceu a disponibilidade, mas buscou
outras formas e recursos para garantir essa ação.
Propuseram proteger a reforma para que ela fosse
realizada com sucesso, sem furto de materiais,
depredação ou ameaças.
As próximas etapas: conseguir dinheiro para
reformar o espaço e circular com as peças do repertório. Mais uma vez, todo o coletivo se propôs a doar
seus cachês para o aprimoramento do novo espaço.
Foi a partir desse momento que o grupo teve que
rediscutir sua missão. Valeria a pena utilizar a casa
exclusivamente pelo elenco em suas montagens e
apresentações? Não seria melhor abrigar um centro
cultural aberto a todos? A discussão foi longa.
O ano de 2007 foi todo dedicado às mudanças
de estratégias no planejamento, à busca de recursos
para a reforma e também à substituição no elenco

e circulação das peças. Essa escolha – investir mais
recursos na reforma em detrimento ao investimento
artístico – começou a ser vista como problema
por alguns integrantes. O ideal seria ter recursos
financeiros para a manutenção dos trabalhos de
pesquisas, montagens e circulação do elenco e
outro investimento para a reforma e construção
do centro cultural. Mas, como se sabe, não há
valorização de uma política cultural consistente no
Brasil e, consequentemente, a população dá pouca
importância à cultura. Quando se realizam trabalhos
artísticos em espaços comunitários então, parece
que a importância diminui e a relevância torna-se
quase obsoleta.
2008 – Construindo e reconstruindo
Três anos de espaço sendo depredado e mais três
anos para realizar a reforma e a restauração. Não
há como mensurar a quantidade de documentos e
materiais que se perderam nesse processo de convivência com o caos da destruição e com a bagunça
de uma restauração. Nesse período, os conflitos
internos tornaram-se algo presente rotineiramente e
quase insustentável. Era compreensível que o que faz
um grupo artístico é sua arte, mas não havia alternativa: ou aproveitava-se o momento para recuperar o
prédio para a instituição, ou corria-se o risco, caso
se escolhesse o processo artístico como foco para
aquele momento, de que se voltasse ao estágio de
depredação. E ainda com o risco de a associação
perder definitivamente a posse do espaço. Durante o
ano, a prioridade foi a reforma da sede, mas o projeto
Teatro na Laje, que havia recebido um prêmio da
ONG BrazilFoundation, também estrearia.
Com o planejamento caminhando para a construção do espaço cultural a ser aberto para a cidade,
a inspiração da nova peça veio em decorrência da
presença permanente dos profissionais que contribuíam para a reforma da sede: os serventes, pedreiros,

173

pintores, eletricistas etc. Em novembro, houve a
estreia do novo espetáculo, A laje. A peça inaugurou
uma das ações mais premiadas do coletivo: o Projeto
Teatro na Laje. A partir daquele momento, o Grupo
do Beco, decidiu investir também em montagens
de espetáculos, cenas e intervenções teatrais nas
lajes de favelas dos principais centros urbanos do
Brasil. Nessa ação, a parceria com os donos das casas
que receberam o espetáculo foi sempre imprescindível para mobilizar o público. Convidam parentes,
amigos e conhecidos. Por diversas vezes, foram realizadas festas após as apresentações. Houve caso de
um pedido de casamento. E até mesmo da dona de
um espaço soltar fogos de artifícios durante todo
processo de montagem do cenário, já que para ela
“era um sonho ter teatro em um beco que só recebia
ratos e crime”. E houve também uma ocasião em
que foi comemorado o aniversário de uma senhora
de 96 anos. Foram várias experiências indescritíveis.
O ano de 2008 também foi determinante para a definição do potencial do projeto: evidenciava-se como
espaço comunitário, coletivo e aberto para a cidade.
2009 – Recomeçar é preciso sempre!
Ainda nesse período, as reformas não paravam. Os
conflitos motivados por diferenças pessoais, ideológicas e de concepção artística entre integrantes eram
constantes e intensos. A mediação desse processo
foi imprescindível para se perceber que o projeto
do grupo era sempre maior que as divergências e
que os interesses exclusivamente individuais. Todos
tinham razão e a perdiam quando se fechavam para
a defesa intransigente de interesses individuais.
Ainda assim, foi possível reestabelecer o diálogo
para realizar outro belo projeto, Memória em Cena,
que propunha a remontagem da peça Bendita a
voz entre as mulheres e a circulação do espetáculo
nas cidades onde nasceram as entrevistadas cujas
histórias de vida haviam inspirado a dramaturgia,

levando-as à sua terra natal. Essa ação foi realizada
por meio do Fundo Estadual de Cultura.
Planos para o futuro surgiam, ideias de novas
montagens eram pensadas. Foi em uma dessas
viagens que o grupo conheceu um coletivo de jovens
da cidade de Caraí (Vale do Jequitinhonha) e uma
identificação natural surgiu de imediato. Nesse ano,
o Grupo do Beco havia sido aprovado no edital
estadual dos Pontos de Cultura. Seu papel multiplicador seria potencializado e a abertura do seu
espaço efetivamente aconteceria. Ao fim de todo
processo de viagens, o conflito inicial ressurgiu com
uma força destruidora. As brigas e a ausência de
diálogo voltaram e o foco dos conflitos se manteve.
Para uns, o espaço deveria ser a sede do Grupo
do Beco; para outros, um centro cultural; para um
terceiro grupo, as duas propostas poderiam conviver.
Houve no fim do ano um desligamento traumático de vários integrantes. A questão ficou pessoal:
amizades de décadas foram esquecidas, indo cada
um para um lado. A pequena equipe constituída
pelos que permaneceram, propondo-se a assumir
responsabilidades, entendeu que o trabalho deveria
continuar e que era possível disponibilizar à comunidade um espaço cultural de referência e que, ao
mesmo tempo, fosse a sede de um elenco, que o
utilizaria para pesquisas, montagens de espetáculos
teatrais e suas exibições.
Mas era preciso estudar as etapas que viriam a
seguir. A nova estratégia, para assegurar o sucesso
da reorientação da finalidade do espaço envolvia
realizar oficinas na comunidade, abrir a Casa do
Beco para as várias manifestações culturais locais
e da cidade, e iniciar um processo de retomada de
uma ação multiplicadora. Além de convidar pessoas
da comunidade ou de fora para contribuírem com a
equipe gestora. Também no fim desse mesmo ano,
alguns integrantes da Casa do Beco foram convidados a ajudar o jovem grupo de teatro de Caraí a
montar o espetáculo Conversos de um povo.
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2010 – Pronto! Agora é se assumir e
nquanto espaço cultural Casa do Beco
Em 2010, a principal decisão foi muito simbólica
e definitiva: revisar o planejamento estratégico e
o estatuto da Associação Cultural do Grupo do
Beco, que passou a ser juridicamente Associação
Cultural Casa do Beco. Essa mudança definiu realmente que os trabalhos da instituição seguiriam um
curso de se tornar um centro cultural para trabalhos
socioculturais.
Esse período também foi importante, pois
a Casa do Beco iniciou sua ação como Ponto de
Cultura. A Casa do Beco iniciava suas ações, tendo
como missão constituir-se como espaço aberto para
a comunidade e para a cidade e com uma nova
equipe de gestores voluntários. Houve a circulação
da peça A laje e o convite do Grupo Conversos no
projeto Teatro na Laje em mais de 15 comunidades
de favelas de BH e em quatro cidades do Vale do
Jequitinhonha, via Fundo Estadual de Cultura. Foi
também o ano em que a instituição foi condecorada com o Grande Colar do Mérito Legislativo da
Câmara Municipal de Belo Horizonte.
2011/ 2012 – Novos parceiros, novos projetos,
inserção comunitária... muito trabalho
Pronto! Agora a instituição era um Ponto de
Cultura chancelado pelo MinC, em convênio com
a Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais.
Haveria recursos também para ampliar as ações
do Cine Beco. Definiram por fim que a missão
da instituição era “promover o desenvolvimento
humano e a transformação social, utilizando como
ferramentas atividades artísticas, especialmente o
teatro”. Várias atividades começaram a ser oferecidas
no espaço: oficina de teatro para crianças, oficinas
de audiovisual, de iniciação teatral, de projeção
de filmes... A comunidade começou a frequentar
fielmente as ações e a circular no espaço que tanto

desejavam usufruir. Além do mais, a Casa do Beco
pôde também adquirir vários equipamentos. Nesse
período, a instituição realizou também a abertura
da oficina O teatro entre elas. Essa atividade atendia
a mulheres moradoras da comunidade, propondo a
realização de um processo de construção de cenas a
partir dos problemas do dia a dia vivido por elas. As
integrantes improvisavam as cenas que remetiam às
dificuldades diárias. Durante o processo, buscavamse soluções para os problemas da cena. Em seguida,
encenavam novamente a mesma improvisação, só
que com a solução que descobriram durante o
processo. Por fim, o exercício era tentar aplicar o
novo final da história também no seu cotidiano. Esse
processo se aproxima das técnicas do psicodrama,
com pitadas do Teatro do Oprimido.
Em 2012, a instituição estabeleceu parceria
com a empresa Vivo, por meio da Lei Estadual, que
somada aos recursos do Ponto de Cultura, constituíram um impulso imprescindível para a manutenção
das ações da instituição e contribuíram para que as
atividades da Casa do Beco estivessem em várias
instituições locais. Com isso, garantiu-se programação cultural permanente em seu espaço e nas
ruas da sua querida favela, além de também abrir
frentes com o Grupo Meninas de Sinhá (Alto Vera
Cruz) e no Ponto de Cultura Folias da Cultura, na
cidade de Rubim, no Vale do Jequitinhonha.
Quem abriu a programação cultural oficial
da instituição foi a personagem Filomena, com o
espetáculo Ó coitado, da atriz Gorete Milagres. Ela
circulou por uma tarde na comunidade, transitando
nas ruas e becos do morro e, por fim, realizou uma
apresentação. A noite foi mágica e assistida por mais
de 500 pessoas. Foi nesse ano que a oficina O teatro,
entre elas, teve foco mais artístico, para que pudesse
se inserir nas mostras culturais da instituição. Houve
provocações com a seguinte temática: “Quando eu,
sozinha, me mudei para Belo Horizonte”. Foram
improvisadas cenas a partir dos motivos que as
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levaram a morar na capital mineira. Esse trabalho
foi apresentado em mostras culturais da instituição
e também em outros espaços da comunidade, como
escolas, creches e igrejas.
Também nessa época, a Casa do Beco executou
os projetos Teatro na Laje; realizou as projeções
do Cine Beco; promoveu os encontros da Cozinha
Cultural; retomou a oficina Adolescer ou não; criou
o processo do Gerações em formato de oficina com
formação e montagem teatral; implantou as oficinas
técnicas para formação de iluminador, cenógrafo,
figurinista, aderecista e em audiovisual; realizou a
oficina Tôínoalí, em que seu processo multiplicador
expande as fronteiras da Barragem Santa Lúcia; e,
finalmente, foram oficializadas as mostras artísticas
da Casa do Beco, momento em que a família dos
atendidos nas oficinas lotavam o espaço. Nesse ano, o
projeto Gerações ficou durante um ano pesquisando
a temática da mediação de conflitos, o que culminou
na montagem teatral O morro do pássaro falante.

Rede Latino Americana de Teatro en Comunidad,
promovidos pelo Instituto Pombas Urbanas, em São
Paulo. Integrou também a programação da mostra
Cena Minas, na Sala Juvenal Dias, e o 23º Encontro
Sesi de Artes Cênicas.
Na ocasião do encontro da Rede Latinoamericana
de Teatro en Comunidad, a Casa do Beco passou
a integrá-la e também participou da criação da
Rede Brasileira de Teatro Comunitário. Ao fim de
2013, a Casa do Beco foi provocada por um jovem
dançarino da comunidade, que acionou a instituição com o intuito de montar uma companhia
de dança. A princípio houve resistência, pois o grupo
não entendia de dança e sim de teatro. A resposta
do jovem foi rápida e ágil: “Vocês entendem de
gestão de grupo artístico e a gente de dança. Ensine
a gente a ser um grupo da Casa que a gente oferece
o nosso melhor: a dança”. E assim vem sendo feito
desde aquele momento. A Cia Movimento do Beco
foi criada.

2013 – Talento para se trabalhar em rede

2014 – Novas formas de atuar
com arte e cidadania

Em 2013, a Casa do Beco iniciou sua frutífera
parceria com o Instituto Unimed BH, via Lei
Rouanet, e focou mais intensamente nas oficinas
teatrais e na programação cultural. Realizou as
também ações do Cine Beco, aprovadas no Fundo
Municipal de Cultura. Para a instituição tornou-se
muito relevante na programação a oferta de espetáculos teatrais de grupos, companhias e coletivos
externos à comunidade. O objetivo era apresentar
aos moradores um diálogo com culturas distintas
e, principalmente, quebrar o muro invisível que
separa o morador do morro dos não moradores.
Nessas atividades artísticas, pessoas de outras
regiões da cidade também frequentaram a instituição. O mesmo ocorria com as oficinas. Nesse
ano, o espetáculo da oficina Gerações participou do
5º Encontro de Teatro Jovem e do 4º Encontro da

O ano de 2014 foi importante para o entendimento
da real missão da instituição enquanto espaço sociocultural. A parceria com o Instituto Unimed BH
consolidou-se ainda mais. Foram vários projetos
implantados desde a abertura do espaço para a
cidade. Nos 18 anos da trajetória desse trabalho,
a Câmara Municipal de Belo Horizonte ofereceu
um diploma de honra ao mérito. Mas duas ações
foram imprescindíveis para que a equipe percebesse
o grande potencial do espaço cultural. A primeira
ocorreu com o início do processo de trabalho com a
dança e a outra foi a tendência à profissionalização
do trabalho com as mulheres moradoras do morro.
Ambos montaram seus espetáculos.
A Cia Movimento do Beco pesquisou o processo
de resgate da autoestima da juventude do Morro,
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em especial seus próprios processos, e estreou o
espetáculo Estima. Muitas coreografias, conversas,
treinamentos e planejamentos depois da proposta
inicial, oficializava-se com o primeiro espetáculo
da existência da companhia.
Já a oficina O teatro entre elas não visava e ainda
não tem o intuito de formar atrizes. Nos encontros,
mulheres comuns, em sua maioria moradoras do
morro, mas contando também com duas integrantes
do Alto Vera Cruz, retratam suas vivências, medos,
angústias e alegrias. E assim, de forma cênica e
leve, em um processo coletivo, saem da rotina e
encontram um espaço para o afeto e socialização. As
improvisações foram organizadas em cenas e várias
apresentações feitas em ONGs da cidade. Depois
de ter tido um público de quase 1 mil pessoas, as
mulheres retornaram empolgadas com a experiência. Tanta felicidade foi decorrente da constatação de que estavam realizando um sonho que
julgavam nunca ser possível: “Agora somos atrizes
de verdade!”. Queriam mais e mais apresentações.
Faziam planos de ir para outras cidades, outros
estados, outros países, outros continentes.
De repente, uma delas, com a maior honestidade jogou um balde da água fria naquela comemoração: “Eu acho que não somos atrizes. Para ser
uma atriz de verdade, a gente precisa ter um figurino
que seja da peça e não a nossa roupa emprestada;
precisamos ter um cenário de verdade, não só
latas e um baú. Precisamos ter aquele papelzinho
que tem o nome da peça, o nosso nome e o nosso
rosto nele”. A provocação foi dada e a missão aceita
pela instituição. O trabalho com as mulheres da
oficina naquele momento redirecionou-se para
uma montagem coletiva, Quando eu vim para um
Belo Horizonte. Nesse processo, a dramaturgia teve
que adotar o processo de roteiro, sem texto escrito,
narrando os caminhos que elas devem seguir em
cena, pois grande parte das integrantes da oficina
não teve a oportunidade de ser alfabetizada.

E no último mês de 2014, a instituição fez um
o convite para alunos que passaram pela instituição,
com o objetivo de resgatar um novo elenco para
o Grupo do Beco. O período para esse retorno é
simbólico, pois se trabalharia nos próximos dois
anos para a montagem de uma peça que comemoraria 20 anos da ação sociocultural na comunidade.
2015 – Fortalecendo o dom da instituição
Em 2015, a Casa do Beco priorizou a circulação
dos espetáculos que foram montados nos anos
anteriores. A manutenção das ações pedagógicas
e a programação cultural também tomaram um
novo fôlego. O Instituto Unimed BH seguiu sua fiel
parceria e, para o segundo semestre e o primeiro
do ano seguinte, a Petrobras tornou-se parceira da
instituição a partir da aprovação do seu projeto no
edital público de Minas Gerais, em 2014. Nesse ano,
a oficina O teatro entre elas iniciou sua pesquisa
temática para uma nova montagem teatral, com
previsão de estreia para outubro de 2016. O tema:
Ser mãe na favela. Para isso, tiveram oficina de
manuseio de máquinas fotográficas, para que elas
próprias pudessem entrevistar outras mulheres nas
ruas da comunidade.
A temática instigou também a atriz Zezé
Polessa e a diretora Clara Kutner a se aproximarem
do projeto e realizar uma troca artística com as
envolvidas da oficina. Apresentaram sua arte umas
para as outras, em encontros recheados de leituras,
histórias e jogos de improvisações.
O novo elenco do Grupo do Beco iniciou
seus trabalhos e o espetáculo O morro do pássaro
falante passou a integrar o repertório. Uma nova
montagem já estava em processo de pesquisa artística. Nesse curto espaço de tempo, o processo foi
se direcionando para uma seleção natural, muitos
se desligaram quando viram que a realidade de ser
um grupo é muito diferente daquela de ser aluno

177

de uma oficina. No final de 2015, uma proposta
cênica da nova pesquisa do Grupo do Beco circulou
pela cidade em formato de ensaio aberto, intitulada
Ônibus 3876.
2016 – Vinte anos de trajetória
O ano veio cheio de motivos para se comemorar.
É raro uma ONG sobreviver aos primeiros sete
anos de sua existência e a Casa do Beco completa
duas décadas. A programação cultural e pedagógica começou repleta de surpresas e todas as ações
promovidas na instituição tornaram-se motivo de
festa. O projeto Cine Beco retorna agora com a
presença de antigos voluntários como curadores.
A ação volta com novo gás e com propostas de
ampliação para além do cineclubismo.
A equipe gestora atual é reduzida, mas com
profissionais que contribuem com o sucesso da
ação. São aproximadamente 28 colaboradores,
incluindo os integrantes do Grupo do Beco e da
Cia Movimento do Beco.
O novo elenco do Grupo do Beco continuou
seu processo de pesquisa do espetáculo que estreia
em agosto de 2016, em comemoração aos 20 anos
de trajetória do trabalho da Casa do Beco. A peça
está sendo montada a partir do estudo de casos,
de situações e de histórias do dia a dia do morador
do morro em relação ao uso do micro-ônibus que
circula as vielas da comunidade. O título é simbólico para o momento, pois todo histórico que se
passou até aqui desnuda (como mostra este relato)
o universo do Micro mundo que se revela com um
trabalho localizado em um espaço geográfico tão
simbólico da cidade: a favela.
Que se fechem as cortinas ao fim do espetáculo,
mas não as cortinas que desvendamos ao realizar
nossos sonhos. Que nenhuma delas sirva de empecilho, que nos reconheçam e nos respeitem enquanto
pessoas dignas da cidadania e de direitos.

A cortina da cidadania, quando se abre não
pode mais ser fechada!
Nenhum direito a menos!

Nota
1. A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania do
Aglomerado Santa Lúcia foi também uma iniciativa autogerida por moradores da própria comunidade e atuou
entre 1995 e 2000, desenvolvendo ações de formação,
sensibilização sobre o tema e defesa dos direitos de
moradores.

Espaço Comum Luiz Estrela
Texto escrito coletivamente, a partir da fala
do Espaço Comum Luiz Estrela no Seminário
Estadual do Patrimônio Cultural: Circuitos
Culturais e as Cidades, apresentada por Silvia
Andrade, em 25 de agosto de 2015.

Aqui, a cidade
1
é uma só?
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nicio esta fala pontuando que uma voz coletiva, guiada pelos princípios
da horizontalidade e autogestão, a partir dos quais o Espaço Comum
Luiz Estrela (Ecle) vem sendo conformado.
O Espaço Comum Luiz Estrela é uma centro de cultura, política
e artes. Para trazer um breve histórico e aproximações possíveis com
o Circuito Cultural Praça da Liberdade (CCPL), é importante dizer que ele
funciona em um edifício eclético tombado em nível municipal, no Bairro Santa
Efigênia2, construído em 1913, para abrigar o 1º Hospital da Força Pública do
Estado, atual Polícia Militar.
Em 1947, com a saída do Hospital da Força Pública, passou a abrigar o
Hospital de Neuropsiquiatria Infantil (HNPI), que funcionou no casarão até
1979. Na década de 1980, passou a funcionar no casarão a Escola Estadual
Yolanda Martins Silva, escola de educação especial que, em 1994, a partir da
identificação dos problemas estruturais causados pelas reformas no prédio,
mudou-se para o edifício ao lado. De 1994 a 2013, 19 anos, o prédio viveu um
período de completo abandono, perdendo sua valoração simbólica.
Em 26 de outubro de 2013, uma iniciativa popular, movida pelo desejo de
ampliação do acesso à cultura em seu sentido mais abrangente, fazendo valer
o direito à cidade pela problematização da cessão de patrimônios históricos
públicos à iniciativa privada e pela possibilidade da criação de um espaço que
abrigasse iniciativas que apresentassem a diversidade da produção artística e
manifestações culturais de Belo Horizonte, especialmente as mais “selvagens”,
ocupou o casarão.
“Selvagens” aqui pra dizer que em nenhum momento pretendeu-se construir
no Estrela um espaço que servisse apenas ao que está dado, de forma mais
universal, como arte, uma vez que não queríamos correr o risco de aprisionar,
uma vez mais, a cultura. Segundo Drummond e Sampaio (2011):
A cultura, assim apropriada pelos discursos, é a domesticação do que há
de selvagem nas manifestações culturais. Selvagem no sentido em que não
respondiam de imediato a uma universalidade, isto é, à tradição, às suas formas
expressivas historicamente dadas, e por isso podiam funcionar como extremos
(2011, p. 89).
Desse modo, estávamos abertos a receber as proposições da cidade para
além do que o mercado cultural produz, denomina e controla. Desejávamos
construir um modelo de gestão coletiva a partir da experiência, trazendo para
a cena atores culturais com menos acesso às condições estabelecidas pela livre
concorrência desse mercado. Queríamos um espaço que pudesse abrigar todas
e todos, do qual todas e todos se apropriassem. Um espaço de pulsão, vivo e
em constante reinvenção, pelos mais diversos atores.
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A escolha por um prédio público abandonado,
que já afetava3 tantos coletivos e artistas que por
ali passavam e se questionavam sobre o abandono
do casarão e suas possíveis destinações artísticas e
culturais, sobre sua falta de vida, é parte de todas
as problematizações do acesso à cultura e à cidade
das quais compartilhamos.
Quando ocupamos o casarão, arquitetos e
engenheiros entenderam quão precária eram as
atuais condições estruturais do edifício. Atentos à
nossa responsabilidade, social e legal, de atribuir
senso e valor e zelar pelo patrimônio histórico, assim
como dar ao imóvel uma função social, iniciou-se,
em concomitância às ações artísticas e culturais, o
Laboratório de Patrimônio, que abarcava as dimensões histórica, arquitetônica e antropológica do
casarão, seu potencial arqueológico e a construção
de um projeto de restauração que compreendesse
as demandas da dinâmica viva do espaço, os usos
e as apropriações que poderiam ser feitas dele. Um
restauro que não o congelasse ou o repaginasse, o
que poderia apagar suas marcas e suas cicatrizes.
Ao contrário, ele deveria ser constantemente transformado e orientado pelas diferentes possibilidades
de ocupação do casarão e que pudesse libertar seus
fantasmas, nos fazendo conviver com eles.
Um importante ponto desse projeto de restauro
que diz da dinâmica viva e afeita aos usos atuais do
edifício que hoje abriga o Estrela é a conexão da
memória histórica do edifício que sugere referir-se
ao tratamento manicomial de crianças e adolescentes, à sua presente ocupação. Uma das memórias
que estão presentes no prédio são os vestígios dos
porões e salas com tetos baixos e janelas gradeadas.
Da força dessas memórias, foi-se construindo, em
paralelo e em constante diálogo com o trabalho
realizado pelo Laboratório de Patrimônio, a pesquisa
e as ações do Grupo de Trabalho de Memória e Luta
Antimanicomial. Pela relação do tema loucura que
atravessava a ocupação do espaço e a abertura para

apropriações, expressa no comum que constitui o
nome e os princípios do espaço que nos propusemos a construir, o casarão foi ocupado também
por usuários da saúde mental e pela população de
rua, que também observava o edifício trancado,
abandonado, desocupado.
O lugar da convivência com a alteridade essas
experiências inseriram na ocupação do Ecle é a
própria possibilidade de todas e todos conviverem
na cidade.
O projeto de restauração do casarão, por
exemplo, construído junto aos demais núcleos e
grupos de trabalho que compõem o Ecle para que
as ações e construções comuns coexistam e se relacionem com a cidade, foi aprovado, com louvor, em
19 de agosto de 2015, pelo Conselho Municipal do
Patrimônio Cultural e recebeu o Prêmio Gentileza
Urbana, do Instituto dos Arquitetos do Brasil de
Minas Gerais.
O restauro será finalizado com financiamentos
coletivos, recursos públicos, participação em editais
públicos, ações coletivas para arrecadação de
recurso para a manutenção desse espaço de gestão
e usos comuns.
A possibilidade de manutenção do Estrela sem a
injeção de recursos da iniciativa privada nos aponta
outros caminhos possíveis enquanto pensamos os
circuitos culturais e a cidade. Coletivamente, entendemos que não podemos negligenciar que os nomes
dizem sobre o que nomeiam, atribuindo significado ao que nomeia. E quando transformam um
valor de uso em marca, peça publicitária, acabam
por transformá-lo, também, em mercadoria. Essa
é uma importante questão ao CCPL, cujos espaços
são nomeados pelas empresas que os apadrinham
através de mecanismos de renúncia fiscal, ou seja,
com recursos públicos. Questão que não permanece
apenas no nome e em seus mecanismos de sustentação, mas também nas suas formas de gestão e em
seus processos de curadoria.
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A abertura desses espaços para a participação de
todas e todos, nos faz vislumbrar que é possível que
mais pessoas possam, além de fruir, atuar na construção dos espaços culturais públicos, tornando-os
comuns. O patrimônio só tem sentido, pensamos,
quando a sociedade, a comunidade, dá sentido a
ele, o significa.
É possível olhar para os vários edifícios do
CCPL pensando tanto em sua potência para receber
expressões culturais e artistas das mais diversas
linguagens e localidades da cidade – e de qualquer
parte do mundo –, quanto nos vários espaços que
poderiam receber residências artísticas, oficinas
e espaços de criação e fruição que diluíssem as
barreiras entre visitante-artista-instituição. Mas sua
ocupação não precisa, ou não deveria, ficar circunscrita às ações e atividades culturais ou restritamente
artísticas. É importante revisarmos o nosso entendimento daquilo que percebemos enquanto artístico
e cultural, assim como é essencial desconstruirmos
os lugares estabelecidos enquanto espaços de arte
e de cultura, como os museus, teatros, galerias etc.
Espaços que selecionam e preservam aquilo que
uma parte da sociedade estabelece enquanto de
valor universal. Vale mencionar o antropólogo Roy
Wagner pontuando que
Quando falamos dos “centros culturais”, ou
mesmo da “cultura” [...], temos em mente um
certo tipo de instituição. Não estamos falando
em siderúrgicas, aeroportos, mercearias ou
postos de gasolina, ainda que estes estejam
incluídos nas definições antropológicas de
cultura mais católicas. As “instituições culturais” de uma cidade são seus museus, bibliotecas,
orquestras sinfônicas, universidades e talvez
seus parques e zoológicos. É nesses santuários
especializados, mantidos à parte da vida cotidiana por regulamentos especiais, subsidiados
por fundos especiais e cuidados por pessoal

altamente qualificado, que os documentos,
registros, relíquias e corporificações das mais
altas realizações humanas são preservados e
a “arte” ou “cultura” é mantida viva. [...] As
instituições culturais não apenas preservam
e protegem os resultados do refinamento do
homem: também o sustentam e propiciam sua
continuidade (2010, p.55).
Quando o CCPL foi inaugurado, apesar das
várias problematizações quanto aos riscos de uma
adaptação dos espaços culturais às exigências das
empresas em supressão à criação artística livre e à
reverberação das manifestações culturais, olhei de
forma muito positiva para a possibilidade de uma
criança que faz parte de uma Irmandade Congado
do Bairro Aparecida, por exemplo, que ainda é
próximo da área central da cidade, tornar-se, junto
à sua família, frequentadora desse circuito, entendendo que não havia outro meio de pensá-lo senão
como modo de incluir mais pessoas nele, tanto do
ponto de vista da sua construção quanto da sua
fruição. Pensando na apresentação da pesquisa
feita pela professora Diomira C. Pinto Faria, da
Faculdade de Turismo da Universidade Federal
de Minas Gerais, ontem (24 de agosto de 2015),
nesse mesmo Seminário, e nas reverberações do
circuito pela cidade, não penso que essas experiências tenham acontecido. Do nosso ponto de vista,
e isso obviamente abarca apenas os lugares onde
circulamos, percebemos um paradoxo uma vez que
não há, de maneira geral, uma percepção ruim do
CCPL. Em contraponto, não há muito o que se dizer
dele, uma vez que pouquíssimas pessoas passam
pelos espaços que o constituem ou os experienciam,
considerando-se o seu potencial e os recursos neles
investidos.
Muitos artistas não conhecem e não reconhecem
os espaços do CCPL. Muitos artistas sequer acessam
a Praça da Liberdade, assim como uma camada
considerável da população de Belo Horizonte, com
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a apropriação que nós aqui presentes, acredito,
acessamos.
Lefebvre (1969) nos trouxe uma importante
crítica ao planejamento da cidade quando circunscrito às pranchetas de arquitetos e engenheiros, em
que não há o reconhecimento que a cidade é também
vida social, para além de desenhos pré-planejados e
burocracias que pretendem ordenar e controlar sua
forma de funcionamento. O autor, que abre uma
importante discussão pouco antes de maio de 1968
sobre o direito à cidade, questiona o caráter alienante da própria pretensão de tornar os problemas
urbanos uma questão meramente administrativa,
técnica, científica, pois ela mantém um aspecto
fundamental da alienação dos cidadãos: o fato de
serem mais objetos do que sujeitos do espaço social,
fruto de relações econômicas de dominação e de
políticas urbanísticas por meio das quais o Estado
ordena e controla a população.
Há um passo importante dado por Lefebvre:
pensar a cidade a partir do ponto de vista do cidadão
e suas trocas cotidianas. Cidade enquanto um campo
de prática social e obra de arte. Segundo ele:
A cidade é uma mediação entre as mediações.
Contendo a ordem próxima, ela a mantém;
sustenta relações de produção e de propriedade;
é o local de sua reprodução. Contida na ordem
distante, ela se sustenta; encarna-a; projeta-a
sobre um terreno (o lugar) e sobre um plano,
o plano da vida imediata; a cidade inscreve
esta ordem, prescreve-a, escreve-a, texto num
contexto mais amplo e inapreensível como tal
(...). Desta forma, a cidade é obra, a ser associada mais com a obra de arte do que com o
simples produto material. Se há uma produção
da cidade, e das relações sociais na cidade, é
uma produção e reprodução de seres humanos,
mais do que uma produção de objetos (1969,
p. 46-47).

Ontem, uma das falas após a última mesa do
seminário dizia sobre a localização das recentes
manifestações/protestos contrários e a favor do
governo federal dentro da cidade. Eu, particularmente, não os dividiria entre a favor ou contra o
governo, porque penso que há mais complexidade
nas secções, que geralmente assumem contornos
raciais, de classe, de gênero. Acentuou-se na fala que
o local de realização dos atos a favor da deposição
da presidenta Dilma Rousseff se deram, justamente,
na Praça da Liberdade. Atos cujo recorte sociocultural alinha-se às camadas mais ricas da sociedade;
que não escapam do horizonte que a praça, seus
palácios e suas edificações adjacentes constituemse, originalmente, enquanto espaços de poder – de
classe, raça, gênero, cuja disposição geográfica os
fez existir para serem contemplados de baixo para
cima. Não obstante, nas suas franjas, concentram-se
bairros nobres. Falamos, pois, em território. E como
todo território é, de alguma forma, consagrado, é
fundamental pensarmos sobre a sacralidade específica deste território.
A partir da minha experiência, posso dizer que
praticamente todas as vezes que cheguei à Praça da
Liberdade em uma manifestação popular na qual
estavam muitos moradores, grande parte jovens, da
periferia de Belo Horizonte, a polícia nos recebia
e intimidava na chegada à praça, defendendo esse
bem, público, das pessoas que deveriam ter acesso
a ele. Será que o risco de prejuízo ao bem por seu
próprio uso pelas pessoas é tão grande que pode
impossibilitar a apropriação do espaço no cotidiano
ou em uma das poucas vezes que o jovem que mora
longe toma um ônibus e paga R$ 3,40 (valor da
passagem de ônibus dentro de Belo Horizonte em
agosto de 2015; hoje a passagem custa R$ 3,70), para
chegar até aqui? Quem faz a curadoria da ocupação
da praça? Como se apropriar e cuidar de algo sem
acesso a ele? Será que, antes da ampliação do acesso
ao CCPL não teríamos que pensar o direito à cidade?
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De que maneira o CCPL poderia construir ações que
pensassem a relação entre cultura (viva) e cidade?
Não seria possível pensar ações que conectassem
os prédios e as praças, diluindo-se os muros e as
barreiras, e trazendo para o espaço ampliado manifestações culturais e pessoas?
Por exemplo, os cafés do CCPL são uma
delícia, mas e se aquela senhora do Concórdia
pudesse participar de uma feira na qual trouxesse
o seu tropeiro ou frango com ora-pro-nóbis para a
Praça da Liberdade? Como adequar a burocracia à
real democratização do acesso à cidade e à cultura?
Como comunicar de forma ampla as ações que acontecem no CCPL? Não seria preciso que as ações
trouxessem as pessoas das mais diversas partes da
cidade e possibilitassem uma relação que as instigasse a querer retornar ao espaço, a atravessá-lo,
a reviver a possibilidade do acesso ampliando
a relação, a ser parte de fato constitutiva desses
espaços públicos? Os agentes de cultura e artistas
de toda a cidade, que realizam ações que se valem
da cultura por sua essência democratizante, estão
aqui, no CCPL, também? Quem, considerando-se
todas as formas, objetivas e subjetivas, de acesso,
pode estar aqui? Como pode-se estar no Circuito?
Os artistas de rua, artistas visuais, circenses, atores,
dançarinos, músicos, poetas, MCs, skatistas que
ocupam todos os dias a Praça da Liberdade são
parte desse circuito? Não seria, portanto, questão
primeira realizar a ampliação deste acesso, direito
comum e comum por direito, para que o circuito
possa também acessar, apresentar e, mais que tudo,
existir a partir do que a cidade manifesta?
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Notas
1. Referência ao filme A cidade é uma só?, do cineasta
Adirley Queirós, sobre a exclusão territorial e social em
Brasília e cidades satélites.
2. A Praça da Liberdade está localizada no bairro
Funcionários, na Zona Sul de Belo Horizonte, e fica
geograficamente próxima ao Espaço Comum Luiz Estrela,
bairro Santa Efigênia, zona leste de Belo Horizonte.
3. Nas primeiras reuniões que aconteceram no Espaço
Comum Luiz Estrela após a ocupação do casarão, sempre
abertas para a cidade, pessoas que estavam presentes relataram que ao passar na porta do casarão vislumbravam
projetos de arte e cultura. São exemplos um projeto de
construção de um teatro e projetos de formação e criação
(oficinas e residências artísticas).

Mídias
alternativas
e circuitos
de cultura

apresentação

João Paulo
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discussão em torno dos circuitos de cultura não se limita aos
especialistas. Por sua própria natureza, que envolve o tecido
público, os circuitos devem ser objeto de interesse de todos os
atores sociais, sobretudo na perspectiva de sua democratização.
Não é o que geralmente se observa. A comunicação, em suas
variadas vertentes, tem sido convocada para o debate depois de já estabelecidos
os propósitos políticos, sociais e estéticos das diferentes experiências no setor.
Não foi diferente em Minas Gerais com a criação do Circuito Cultural Praça
da Liberdade. Projeto verticalizado e privatista, que em sua feição original serviu
para disseminar uma proposta ultrapassada de cultura e arte; um modelo de
gestão que afastava a presença de artistas, produtores e da população, além de
esvaziar a direção pública; e um propósito alienante em termos da consistência
de cada equipamento. Em resumo, tratava-se de projeto elitista, autoritário e
conservador.
Para um programa com tais características, às quais se somava um empenho
de marketing político-eleitoreiro e empresarial, a comunicação serviu como
um elemento a mais de distorção. Utilizada de forma tópica, com a lógica do
espetáculo e da publicidade, os instrumentos de comunicação nada mais fizeram
que dar operacionalidade ao equívoco originário. O público foi concebido como
consumidor e a informação seguiu a lógica das relações comerciais.
Várias concepções de fundo ideológico passaram a ganhar validade por
meio das estratégias midiáticas assumidas, contando para isso com a conivência habitual dos meios de comunicação locais. Conhecida por sua aliança
automática com o poder político, vitaminada pelo fluxo desimpedido de verbas
publicitárias públicas, a imprensa do estado deixou de lado o jornalismo para
chafurdar no proselitismo triunfalista. Chegou-se a falar na criação um dos
maiores circuitos culturais do mundo...
Dessa forma, vendeu-se a ideia de revitalização do território, quando na
verdade se implantou exatamente o contrário: o desfibramento de uma região
com sua vitalidade singular, expulsando seu público habitual – os funcionários
públicos – para os limites extremos da cidade. Além disso, com a astuta utilização do significante da cultura, seduziu-se um grupo social próximo à região
de extrema valorização imobiliária. Com isso, o projeto concentrou ainda mais
as parcas opções do setor cultural no município, naturalizando a discriminação
de classe presente na topografia social da cidade.
Por fim, atendendo ao requisito da economia de recursos, barganhou-se o
rigor próprio da administração pública consequente pelos interesses das empresas
que passaram a gerir espaços privilegiados para a exposição de suas marcas.
Instrumentos jurídicos de cessão completaram a privatização do patrimônio
público por muitos anos. Além da posse, doava-se a liberalidade de utilização.
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Cada equipamento se tornou uma placa, um mostruário de ações virtuosas que amenizavam a fricção da
vida real com empresas campeãs de descuido com
seu público e com a sociedade: telefônicas, bancos,
mineradoras, montadoras.
Se no varejo cada espaço se tornou uma vitrine,
no atacado a dimensão pública foi esvaziada. A
gestão foi entregue a uma empresa ad hoc, cara
e ineficiente, capaz ainda de gerar conflitos com
a comunidade artística local em seu empenho
em desconsiderar as características da cultura da
cidade e do estado. Tudo ficou mais caro, distanciado, inalcançável. Em troca, foi oferecido o brilho
de nomes do mercado do espetáculo, desviados de
seu domínio natural para a propagação de modelos
estandartizados e anódinos.
Como se fosse pouco, do lado de dentro de
cada centro cultural a ênfase recaiu nas estratégias
passivas de exposição de conteúdos, o que gerou
uma atmosfera fetichista, capaz até mesmo de
expulsar da região o tradicional museu dedicado
ao ensino. Isso mesmo, para se criar um museu,
desfez-se de outro. Minas, como se sabe, foi pioneira
em experiências de renovação pedagógica, o que se
fez questão de exilar em nome de totens impessoais.
Mais que um equívoco, foi uma metáfora; além de
descortesia, emanou burrice.
A recuperação do projeto, agora sob a égide
pública, rebatizado de Circuito Liberdade, vai exigir
mais que boas intenções, obrigando a caminhar
de mãos dadas com a política de democratização
da cultura em todas as suas dimensões: produção,
reflexão, distribuição, acesso e fruição. Sem falar
no diálogo com a cidade em suas múltiplas formas
de expressão e organização política. O circuito que
queremos será de todos ou não será.
Não pode ser diferente com a comunicação. A
ideia de debater a relação entre mídia e circuitos
de cultura, lançando mão de reflexões teóricas
inovadoras e de experiências alternativas, como

se lerá a seguir nos artigos de Vinicius Romanini e
Lucas Bambozzi, é um bom começo. Cabe agora dar
sequência ao diálogo, convocando todas as vozes e
mídias e, sobretudo, fortalecendo a dimensão crítica
do setor. A comunicação pública – é bom destacar –
tem contribuições importantes a dar na ampliação
desse diálogo necessário.

Vinicius Romanini

O curto-circuito
digital na esfera
da cultura

A

essência das políticas culturais, até a emergência da era digital no
final do século 20, esteve focada em dois aspectos: a organização
da produção e distribuição dos bens culturais (COELHO, 1997).
Em ambos os aspectos, a questão crucial sempre foi a origem dos
recursos que patrocinam as ações culturais. Tradicionalmente,
esses recursos se dividiam em duas fontes: a do mercado, que faz suas escolhas
balizado, principalmente, pelo retorno em termos de marketing institucional,
tendo em vista o público-alvo que pretende atingir; e a dos governos, que
organizam políticas públicas de investimentos no campo da cultura a partir de
critérios considerados técnicos, como a tipicidade das manifestações, o valor
histórico, a originalidade e capacidade de renovação dos sentidos, a fragilidade
das tradições envolvidas etc.
Na fonte do setor privado, os instrumentos principais de apoio e patrocínio estavam nas fundações, institutos culturais e verbas destinadas a projetos
enquadrados nas leis de incentivo fiscal. Na fonte do setor público, os mecanismos mais usados eram os editais, a criação de circuitos culturais, casas de
cultura, institutos públicos e linhas de fomento específicas. Os setores privado
e público compunham, portanto, o eixo tradicional do poder sobre a esfera
cultural. Embora distintos, raramente estavam separados no jogo dos interesses
políticos e econômicos. Ao contrário, a mesma elite intelectual e econômica
sempre comandou a distribuição das verbas, e não raro houve, e ainda há, a
contaminação dos critérios de aprovação de projetos e incentivos seja pela
pressão política dos governos sobre a decisão das empresas, seja pela pressão
econômica das empresas sobre as políticas públicas.
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A divulgação e distribuição dos bens culturais
nos meios tecnológicos e sociais disponíveis costumava atrelar-se ao jogo dos interesses e relações
muitas vezes espúrias entre governos e empresas. Por
mídias tradicionais, portanto, queremos dizer todas
as formas de produção e circulação de informação
e sentido sujeitas à configuração da indústria da
cultura. Mesmo mídias digitais como blogs, sites
e páginas em redes sociais criadas e mantidas por
esse sistema de financiamento devem ser consideradas mídias tradicionais. Por mídias alternativas,
portanto, queremos dizer formas de comunicação
e compartilhamento de experiências que já não
precisam se submeter à lógica do financiamento
do centro dominante de poder.
Claro está que as mídias digitais respondem
por grande parte das mídias alternativas da maneira
como as definimos aqui. A rede mundial dos computadores fisicamente conectados, e a internet que
permite protocolos de criação de espaços digitais e a
publicação de informações de forma descentralizada,
com baixíssimos custos e imensas possibilidades de
edição, interação, conectividade e criação de comunidades, abalou o princípio unificador das políticas culturais em torno da produção e distribuição.
Hoje, depende-se cada vez menos do Estado e dos
recursos do mercado para a criação e divulgação de
produtos culturais, e cada vez mais da capacidade
de compreender as novas possibilidades de fruição
estética e de auto-organização oferecidas pela
revolução digital.
Resumidamente, trata-se de entender como
os circuitos culturais se posicionam diante da
ação simultânea de quatro novidades criadas pela
internet:
1. a dissolução do conceito de comunicação de
massa com o retorno à lógica da comunicação
oral típica das sociedades tribais, fenômeno
que o teórico canadense Marshall McLuhan
previu em meados da década de 60 como a

configuração de uma Aldeia Global – um
espaço mundial de trocas de informações e
afetividades tornado possível pela natural
convergência das mídias;
2. a abolição da separatividade dos fluxos de
informação que percorrem sistemas comunicantes. Qualquer informação considerada
relevante é hoje transmitida para o mundo
todo em menos de 40 segundos – uma quase
-instantaneidade que na prática eliminou as
barreiras espaço-temporais que costumavam
separar pessoas e culturas, produzindo uma
nova maneira de experimentar a informação
e a comunicação;
3. a rápida difusão dos equipamentos móveis
e portáteis e conectáveis à internet (laptops,
iPads, tablets, smarphones etc), fenômeno que
integrou as redes sociais à vida cotidiana das
ruas e praças, alterando o papel que os espaços
públicos desempenham no processo de transformação social;
4. ama nova ontologia dos objetos, em que
predicados como “existente” e “real”, deixaram
de ser coincidentes. As redes sociais nos forçam
a aceitar a realidade dos signos compartilhados
por comunidades de intérpretes, mesmo que
esses signos não “existam” no sentido material
do termo. Enfraquecem-se, portanto, as epistemologias fundadas na distinção entre subjetivo
e objetivo na produção do conhecimento.
O resultado na união dessas novidades é que o
compartilhamento de informações nas sociedades
de massa contemporâneas vem migrando do broadcasting unidirecional das empresas de comunicação
ao microcasting multidirecional e dos usuários das
redes, em que cada um dos participantes tem a liberdade para se conectar aos demais, ao mesmo tempo
em que desaparece o conceito de centralidade: nas
redes sociais, o centro está em todas as partes.
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Por conta desta hiperconectividade virtual,
de sua penetração no cotidiano das pessoas, da
facilidade de acesso e da rapidez na veiculação de
mensagens, as redes sociais estão se tornando o principal agente catalisador dos novos comportamentos
sociais e das grandes mudanças políticas em curso
em várias partes do mundo. Os tradicionais poderes
do estado, as instituições públicas e os organismos
como partidos políticos, sindicatos, igrejas, veículos
de comunicação – todos baseados em formas de
hierarquização mais ou menos rígidas – entraram
em rápida obsolescência.
A crônica do movimento Occupy Wall Street
é um bom exemplo dessa narrativa triádica. Uma
vez realizado sonho da rede mundial de computadores, a elite econômica e financeira dos países
ricos se aproveitou rapidamente da conectividade
global para criar uma estrutura de especulação sobre
derivativos que foram descarregados nas bolsas,
rifando o bem-estar das gerações futuras em troca
lucros de curtíssimo prazo. Quando o jogo ficou
insustentável e a fatura de cobrança apareceu, a
internalização dos riscos e a socialização das perdas
promovidas pelos bancos centrais que esses mesmos
países promoveram, transferiram a fatura para os
cidadãos comuns para salvar o sistema financeiro. As
manifestações de protesto, algumas desorganizadas
e violentas representam a ressaca da colonização
do ciberespaço: o da turbulência provocada pela
indignação dos excluídos e dos que estão sentindo
na pele os danos colaterais na forma de desemprego
e frustração por não ter acesso aos bens e serviços
anunciados.
No Brasil, exemplo similar está no Movimento
Ocupe Estelita que, no Recife, Pernambuco, se
contrapõe à lógica da gentrificação e especulação imobiliária que desloca as populações e
culturas tradicionais para uma periferia cada vez
mais distante e isolada dos centros de circulação
do capital.

Cultura hacker
A emergência de movimentos e grupos auto-organizados nas redes sociais como o Ocuppy Wallstreet
e Ocupe Estelita demonstra a transformação no
conceito de líder de opinião, o gatekeeper, que na
teoria tradicional da comunicação de massa assumia
um papel de amplificador de opiniões e difusor
de hábitos políticos ou culturais. Identificado por
Lazarsfeld, ainda na década de 50, o líder de opinião
tinha um rosto e uma posição social bem definida,
e por isso mesmo era capaz de amplificar e direcionar os efeitos da comunicação, determinando
em grande parte o sucesso de uma mensagem. Nas
redes sociais, qualquer dos usuários é um potencial
gatekeeper e pode por algum tempo assumir o papel
de hub em uma teia de conexões. Esse é um tipo de
empoderamento novo na história da humanidade.
Muitas vezes anônimos ou escondidos atrás
de várias formas de disfarce, os gatekeepers da era
digital são cada vez mais os porta-vozes da nova
cultura hacker. Os hackers são, em sua maioria,
jovens já nascidos e alfabetizados na lógica da
comunicação virtual, a chamada geração Y, e que
estão reformulando o conceito de espaço público.
Se antes da virada do século eram indistintamente
confundidos com os crackers – vilões que roubam
senhas e disseminavam várias formas de vírus nos
computadores pessoais – os hackers hoje se converteram em heróis que agem no limite da legalidade.
São normalmente jovens experts em informática
capazes de modificar em parte ou totalmente, os
códigos de um software ou penetrar em zonas
restritas de corporações e governos para atingir
missões que consideram moralmente corretas.
A cultura hacker está alterando a forma que a
informação é produzida e divulgada, com vários
efeitos colaterais. Fazem, por exemplo, uma tarefa
que antes cabia aos jornalistas investigativos dos
grandes veículos de informação – hoje cada vez mais
enfraquecidos diante da dificuldade de monetizar
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seus serviços no ciberespaço e obsoletos diante da
rapidez com que as redes sociais inventam formas
de apurar e compartilhar informações relevantes.
Outro efeito colateral é que as ruas e praças já
não são mais lugares de manifestação primários,
como foram desde a ágora grega e o fórum romano.
Essas áreas de circulação do mundo da vida são
completamente ressignificados para comparecer
como cenário no mundo virtual. A estética dessas
manifestações revela uma tendência para plasticidade maneirista: máscaras, gestos eloquentes,
slogans efusivos, evocações históricas rebuscadas,
cheias de nuances que produzem a barroquização
dos espaços públicos
Identidades prêt-à-porter
Nas redes sociais funcionam as lógicas em que os
princípios de identidade, de não contradição e
do terceiro excluído, basilares na lógica ocidental
desde Aristóteles, perdem muito de sua força. O
resultado imediatamente visível é natural à superposição de várias identidades encarnadas por um
mesmo usuário, e que se distribuem de acordo com
o contexto momentâneo e com as redes de relacionamento das quais participa (HALL, 2006).
Há em curso, portanto, o esfacelamento da ideia
de uma sociedade composta por um conjunto de
indivíduos cercados de direitos e deveres, herança
principal do Iluminismo e modelo para as sociologias positivistas. Essa concepção atomística da
subjetividade humana já vinha sendo desmontada,
no âmbito do pensamento comunicacional, pelos
pensadores da Escola de Frankfurt interessados
principalmente nas relações entre psicologia, cultura
e ideologia no sistema de produção capitalista, mas
agora a questão se coloca de uma forma completamente nova.
As identidades heterenômicas típicas das redes
sociais esfarelam as antigas noções políticas de

cidadão como indivíduo idealmente constituído
em torno de uma subjetividade estável e capaz de
se participar politicamente por meio do debate de
ideias em busca de um consenso social.
Novo meio ou novo mundo?
Está claro que a internet não deve ser pensada apenas
como mais um meio físico de transmissão de informação, como no passado foram pesquisados outros
meios, como o rádio e televisão, e nem as redes
sociais devem ser consideradas apenas como uma
nova forma de comportamento social dos jovens.
Como previu McLuhan, o que estamos assistindo neste momento é provavelmente uma mudança
de paradigma cultural semelhante ao produzido no
século 15 com a invenção da imprensa, mas agora
com o vetor invertido. Como o teórico canadense
reiterou várias vezes em seus livros e entrevistas, a
adoção de um novo meio de comunicação em uma
cultura transforma a experiência fenomenológica
de seus participantes e, portanto, sua maneira de
sentir, conhecer e comunicar sobre a realidade a sua
volta. Para ele, as mensagens são subprodutos do
campo de possibilidades que os meios de comunicação determinam. A Galáxia Gutenberg, que deu
origem à cultura livresca, a experiência da leitura de
livros impressos produziu indivíduos progressivamente ensimesmados e cognitivamente formatados
para o ordenamento linear promovido pela escrita
simbólica.
Se McLuhan criou a máxima “o meio é a
mensagem”, Castells (1999, 2003) a reformulou
anunciando que “a rede é a mensagem”. Na Galáxia
Internet, as redes sociais invertem o arranjo cognitivo e proclamam a explosão signos icônicos e indiciais, muito mais ligados à percepção e às formas
de típicas do instinto e da livre interpretação dos
signos. Em vez de sujeitos bem definidos e separados
uns dos outros, o que aparece nas redes é um feixe
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de subjetividades misturadas no volume cada vez
maior das informações digitais e que se organizam
em torno de propósitos jamais completamente explícitos e bem definidos. Ao contrário, são virtuais (que
no sentido etimológico exato da palavra, significa
um “vir a ser” vago e geral) e com diversos graus
de intensidade, duração e capacidade de envolver
os usuários conectados.
São formas de organização semelhantes aos
vórtices que surgem e somem na superfície da corredeira de um riacho. Em determinadas condições,
esses vórtices podem se transformar em sumidouros
violentos capazes de balançar as estruturas de um
barco, alterar o seu rumo e, eventualmente, provocar
até mesmo o seu naufrágio.
A dinâmica da comunicação em vórtice proíbe
a adoção de um modelo evolucionista linear que
nos leva à falácia de uma democracia em rede.
É uma ilusão, por exemplo, achar que as redes
sociais permitirão aos cidadãos ir além do voto
para alcançar maior transparência da administração
pública (BOHMAN, 1996). Na verdade, o conceito
ocidental de democracia representativa que está
sendo desafiado pela dimensão quase plebiscitária
e pela sensação de proximidade e pressão que as
redes sociais produzem.
Nas redes, as relações de poder se intensificam
proporcionalmente à aceleração com que o ciberespaço se comprime. A dúvida que se coloca é
se os movimentos de pregação de um novo ordenamento social nascidos nas redes sociais online
serão capazes, e em tempo hábil, de canalizar os
protestos no sentido de construir uma forma de
coabitação (WOLTON, 2007) que impeça a violência
de crescer e se espalhar. As redes sociais já podem
tanto amortizar os atritos quanto ampliá-los em
um processo de retroalimentação capaz de desafiar
o sistema capitalista de produção de uma maneira
que nem a revolução bolchevique conseguiu um
século atrás.

A maior dificuldade para esses movimentos
atingirem o nível de engajamento e participação
colaborativa que buscam é o ainda relativamente
baixo nível de alfabetização do público em geral para
a lógica das linguagens híbridas que circulam na
internet. As linguagens das redes estão crescendo e
se transformando muitos mais rapidamente do que
a capacidade do público médio usuário das redes,
parece conseguir absorver. O risco é uma fragmentação do universo digital em níveis de proficiência
tão diferentes que aumente a incomunicação entre
tribos virtuais (WOLTON, idem), em vez de facilitar
a comunicação das sociedades como um todo.
A pergunta mais geral que se coloca com
urgência, portanto, é: como fazer com que o conhecimento expresso pelas diversas formas de cultura e
o interesse das novas gerações tenham um encontro
amigável e produtivo nas novas mídias digitais? Ou:
como fazer com que museus, escolas, bibliotecas,
associações e centros de cultura popular estendam
sua atuação no universo digital de forma a criar uma
interface digital/analógica que privilegie a relevância,
o interesse e a ação ética pelos seus membros, associados e participantes? Não há respostas prontas
para esse tipo de questionamento porque a era
digital, apesar de sua força tsunâmica, é ainda um
bebê de fraldas se levarmos em conta o lento movimento dos paradigmas na história das civilizações.
Abaixo, colocamos alguns dos componentes que, do
nosso ponto de vista, precisarão entrar na equação:
A ontologia da cultura nas redes: a internet é
uma grande arquitetura para organizar os fluxos de
informação digitalizada e permitir seu acesso pelos
mecanismos de busca. Por trás de toda a engenharia
e da matemática envolvidas nesse processo, está a
ontologia dos objetos digitais, ou seja, um thesaurus
em que são criados os termos e suas definições a
partir de outros termos, em uma cascata de relações lógicas. Criadores de ontologias digitais são
os novos deuses da era digital porque têm o poder
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de estabelecer o que pode e não pode ter realidade
nesse universo feito de informação. Por exemplo,
os aplicativos usados pelos dispositivos móveis (os
apps) são programados para cruzar localizações,
rotas de navegação, atrações, agendas em tempo
real e os diversos interesses dos usuários a partir das
ontologias disponibilizadas nos bancos de dados ou,
cada vez mais, nas memórias dos próprios sistemas
de navegação (Google, por exemplo). Por meio de
uma ontologia adequada, pode-se criar uma rede
virtualmente infinita de possibilidades de circuitos
culturais a partir dos interesses particulares de
usuários e que levem em conta a diversidade e a
tipicidade das manifestações. Sem uma ontologia
adequada, movimentos alternativos ou manifestações genuínas que não atendem aos interesses
dos mercados permanecem invisíveis e inalcançáveis no turbilhão das informações publicadas
na internet. Ora, enquanto as áreas biomédicas e
exatas já discutem suas ontologias próprias, não
vejo o mesmo interesse na área de humanidades e,
especialmente, nos campos das artes e dos estudos
culturais. Se os agentes culturais não assumirem as
rédeas desse processo, seremos colonizados por uma
ontologia digital das artes e da cultura produzida
pelos grandes produtores e comercializadores da
indústria cultural.
1. A mediação entre o digital e o analógico: a
cultura hacker expande as possibilidades do
digital; as ancestrais manifestações populares
expandem as possibilidades do analógico.
Como fazer, porém, com que essas duas extremidades se toquem e comecem a dialogar em
sinergia? Esse é o desafio dos agentes culturais de hoje e das próximas décadas: fazer a
ponte entre as possibilidades de expressão das
redes com as antiquíssimas formas analógicas
de arte e de comunicação. Como traduzir a
estética do congado, com sua ginga única,
suas vestimentas artesanais, sua dinâmica

enraizada na complexidade das comunidades
típicas, para uma interação digital em que a
internet das coisas, os aplicativos dos dispositivos móveis e as possibilidades de interação
acontecem em tempo real? Como fazer que um
movimento como o Ocupe Estelita, que nasce
em uma situação historicamente situada, em
uma comunidade típica do Recife, com grupos
artísticos e oficinas em harmonia com uma
visão de ocupação do espaço urbano, possa
dialogar harmonicamente com as ferramentas
e os programas que obedecem aos algoritmos e
ontologias da rede mundial, de maneira que o
Ocupe Estelita possa ser compreendido e possa
inspirar outros movimentos semelhantes pelo
Brasil e pelo mundo?
2. A produção de narrativas e metanarrativas
includentes: se a multitude infinita das árvores de
informação digital esconde a floresta espessa da
incomunicação analógica, então é preciso que
aprendamos a ligar os pontos formados pelos
nós das redes e produzir uma nova retórica
que nos permita encontrar as histórias sociais
escondidas nos metadados. A significação é
um processo essencialmente narrativo, em que
certos objetos são indicados e certos predicados
são expressos conectados a eles. Semiose, ou
ação do signo, é o desenvolvimento da informação significativa, a única maneira possível de
dar sentido à sequência de bits que nos atravessa
de todos os lados. Ela é um empreendimento
social, uma forma compartilhada de produzir
a própria história de uma época. No passado, a
história era “acontecimental” e privilegiava os
fatos eleitos pelos vencedores. Hoje, a história
da nossa sociedade é uma metanarrativa em
que cada um de nós puxa uma linha de tensão.
A histeria e a violência com que certos grupos
ocupam o espaço das redes sociais revelam, ao
fim e ao cabo, a tentativa de impor sua narrativa
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viciada sobre o conjunto da sociedade. Não
podem vencer no grito. O diálogo generoso e
amoroso deve se apresentar de forma sutil, mas
pervasiva, acolher os excluídos e produzir uma
narrativa includente de nossa cultura, para que
a diversidade e a liberdade responsável sejam
a condição da produção cultural, e não uma
concessão de quem está eventualmente no poder.
Em suma, criar as condições para que as redes
sociais de hoje amadureçam com uma forma de
consciência multipolar fraterna, livre e moralmente
responsável, capaz de articular saberes e valorizar
a história parece ser hoje o principal desafio da
Galáxia Internet.
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Q

uando falamos em “mobilidade” ou “trânsito” referimo-nos
às supostas facilidades em darmos conta do espaço físico, em
escala global, muitas vezes traduzidos em bordões acerca das
possibilidades de deslocamento, supostamente livre, “nomádico”.
Paul Virilio, em sua fase menos cética com relação à tecnologia, dizia que, com o auxílio da infografia os intervalos constituintes da história
e geografia de nossas sociedades seriam preenchidos por interfaces de operação
em tempo real, interligando distâncias físicas (1997, p. 10, 19, 30), nos ajudando,
efetivamente a percorrer espaços.
Assim os problemas da extensão espacial foram sendo suplantados por
problemas temporais, de tempo vencido ou faltante. Talvez seja por isso que,
quando pensamos em deslocamentos, não apenas físicos, mas experimentados
em condições subjetivas, somos incitados a nos imaginar em uma condição
‘nômade’, criativa, excitante pelo desconhecimento das especificidades dos espaços
transitoriamente habitados.
Vivemos de fato em um mundo que substituiu a noção de lugar pela de
fluxos. Mas que nomadismo nos reservou os dispositivos da mobilidade?
A despeito da configuração de uma global village prevista por McLuhan,
percebemos o quanto o espaço se reproblematiza. Mesmo auxiliados pelas redes
de comunicação, cada vez mais presentes em nossas vidas, ainda percebemos que
os espaços a serem “percorridos” envolvem junções notadamente heterogêneas,
em que conflitam com acessibilidade e pressupostos como uma configuração de
periferia e centro juntos, favelas em rede, ideologias em atrito, e que expõem o
local em conflito com o global. São igualmente obstáculos, não de ordem física,
mas principalmente econômicos e políticos, que consideram o livre fluxo das
comunicações, mas que despreza seus efeitos colaterais.
Buscando entender as tensões nem sempre visíveis que acompanham esses
fluxos informacionais em espaços públicos compartilhados, me parece mais
adequado entender as instabilidades associadas à noção de lugar, do que considerar o nomadismo como fenômeno operante nesse contexto.
Lugar e meios de comunicação: relato pessoal
Estou pessoalmente envolvido, desde 2006, em uma série de projetos que
comentam ou discutem ou problematizam o espaço compartilhado na cidade
a partir do uso de redes de comunicação e dispositivos portáteis como celulares, GPS e outros, envolvendo sistemas que permitem pensar novas camadas
agregadas aos espaços geográficos e urbanos existentes – onde rede, trânsito e
cidade estão sempre presentes.
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linguagens que não duram ou se estabelecem. São
São projetos que emergem junto ao conceito
notadamente
instáveis todos os formatos digitais,
de mídias locativas, que envolvem noções e cruzamentos entre arte e comunicação – conduzidos em que até há pouco eram eletrônicos, analógicos e
experiências como o Kino-Trem (1997), mostra Life
tinham outras características. Lembro-me de publiGoes Mobile (2004-2006), Festival Arte.mov (2006- cações como o The Book For The Unstable Media
2012), exposição O lugar dissonante (2010), projeto (1994) , e muitas teorias, desde McLuhan, em torno
Labmovel (2012-2014) e outros1.
da linguagem dos media que me pareceram ganhar
Sendo a comunicação algo nem sempre visível novo sentido, pois seus defeitos me indicaram
no contexto do espaço público e urbano, cabe falar “qualidades” a serem enfrentadas.
de tensões e fluxos que fazem do urbano, da rua, um
O que pode abalar a noção lugar, regido pela
lugar menos específico, que tende não ao genérico, fixidez e pela permanência, em suas qualidades e
mas ao aberto, amplo, sem domínios – como um
especificidades?
espaço de código aberto, livre. É em torno desses
Com a ajuda ou não de sistemas de mediação, o
aspectos instáveis, presentes tanto na arte como na
lugar, seja espaço “lá fora”, exterior ou interior, vem
comunicação, que parece válido apontar as várias
sendo reimaginado de muitas formas.
nuances adotadas aqui para o termo “lugar”, algo
Sabemos que slogans típicos dos primeiros
em trânsito entre as seguintes possibilidades de
anos 2000, como Anytime, Anywhere, Everywhere
entendimento:
(Em qualquer momento, em qualquer lugar, em
todo lugar, em uma tradução literal), ou Connecting
• o lugar para a arte [espaço físico a ser ocupado,
People (Conectando pessoas), passaram a demonsonde esta pode acontecer];
trar menos a eficiência persuasiva junto ao público
• o lugar da arte [na vida de cada um];
e mais as vontades de onipresença de uma marca.
• a arte do lugar [a arte produzida em um deter- Ao buscar salientar o aspecto supostamente humano
minado local, específica];
e íntimo de seus produtos, deixa-se transparecer
um
positivismo difícil de ser digerido, passado o
• o ponto de deslocamento na arte [o ponto
momento
eufórico de sua veiculação. Dentre as
de interesse, o foco, a atenção, o punctun
possíveis distopias estão as frustrações com relação
conceitual]
a
participações sociais mais efetivas, ou a crença de
• trânsitos do conceito de lugar [permeado
que
os avanços tecnológicos estariam promovendo
de outros fatores e elementos, não físicos,
mobilizações
nunca antes vistas – mas que operam
comunicacionais]
segundo as lógicas de um capitalismo semiótico
Sem desconsiderar cada uma das suposições, e cognitivo. São apenas dois dentre vários outros
mas sem discorrer sobre cada uma delas, nos inte- exemplos possíveis, que buscam incutir um aspecto
ressa aqui enfatizar a última das colocações, que
eufórico e idealizado de nosso tempo.
envolve aspectos diretamente ligados à comunicação
De um modo ou de outro nos cabe pensar as
e sugere certas expansões e instabilidades ligadas
tecnologias atuais com o devido distanciamento
ao termo.
crítico. Entender as tecnologias de rede como
A instabilidade é uma característica intrínseca
potenciais reconfigurantes do espaço público, em
dos meios e veículos de informação. É um de atri- novas formas de mediação nas grandes cidades,
butos mais inquietantes, gerando obsolescências e
nos permite perceber também seus problemas de

infraestrutura críticos e as inviabilidades resultantes
de processos de urbanização exauridos.
Neste contexto, os modos de circular e habitar
grandes cidades assume configurações que
dependem também dos trânsitos imateriais, vislumbrando experiências de sociabilidade mediadas que
resultam em cartografias temporárias, provisórias,
efêmeras. Esta nova modelagem da cidade, resultante da sobreposição entre estruturas físicas e
virtuais, poderia em certa medida, conferir maleabilidade aos desenhos urbanos.
Através do acesso a tais meios, as tensões nas
grandes cidades vêm se tornando foco de abordagem não apenas por parte de profissionais do
planejamento urbano, mas também por projetos
artísticos autônomos que incorporam a cidade e

suas questões em seus processos, tendo em vista
a acessibilidade a dispositivos de leitura, medição
e mediação.
O lema punk “faça você mesmo” parece se
encaixar sob medida nos sistemas digitais associados a recursos de mobilidade, abrindo pequenas
possibilidades de ir e vir, fazendo circular informação e experiências fora dos circuitos estabelecidos.
São projetos avulsos, espontâneos ou promovidos
coletivamente, em um conjunto de ações que vem
promovendo novas formas de convergência, para
além do campo de atuação das corporações.
Assim, em meio à imobilidade gerada pelo
agigantamento da cidade, algumas formas espontâneas e alternativas de vencer a rigidez do espaço
e seus obstáculos se despontam.

Em projetos como o Labmovel (2012-2014),
um veículo pensado para a produção de atividades
e ações artísticas em situações sempre “instáveis” ,
foram direcionados esforços no sentido de desmitificar a complexidade de certas técnicas associados
às novas mídias (móveis, portáteis, ubíquas).
Na ação inaugural do projeto, os artistas VJ
Pixel (Brasil) e Sander Veenhof (Holanda) desenvolveram um aplicativo de realidade aumentada, o
Narrative Navigation que pudesse ser acessado de
forma descomplicada. Levaram em consideração
o contexto local, envolvendo formas de narrativa ficcionais e documentais ligadas ao entorno
da Biblioteca Mário de Andrade e aos espaços do
Centro Cultural São Paulo (CCSP). A ideia era a
de que, teoricamente, qualquer um que tivesse um
aparelho, pudesse acessar o sistema nas ruas, podendo
inclusive contribuir com conteúdos, via celular.
No entanto, o uso corriqueiro de um sistema
de Realidade Aumentada ainda está longe de ser
algo verdadeiramente popular e o sistema acabou
não se reproduzindo espontaneamente, tal como
foi concebido.
Já em oficinas como Andante, conduzida por
Vanessa de Michelis, no Parque Ecológico do Tietê,
a proposta foi um “reestímulo” da audição dos
participantes. Munidos de gravadores portáteis, os
participantes gravaram sons no ambiente e listaram
os ruídos escutados. Detalhes que geralmente não
são percebidos (pegadas, movimentos, gestos e
respiração) ficaram evidentes e foi possível concluir
que a partir do momento em que a percepção
sonora é ativada, amplia-se também a percepção
visual. Ou seja, as possibilidades e aplicações
políticas, didáticas, ecológicas, artísticas e musicais
da caminhada sonora e da escuta criativa foram
ativadas. Um processo similar de conscientização
a partir de formas distintas de “escuta” ocorreu nas
oficinas Babel Indiscreta, com Virgínia de Medeiros,

no bairro do Dique em Santos, ou Monumento
Sonoro, com Claudio Bueno, em Heliópolis.
Foram experiências de criação de espaços transitórios, formados pela simples comunicação verbal
ou pela memória.
Ao serem utilizadas tecnologias realmente
acessíveis, as questões que importam são potencializadas. Na oficina Fotografia Encenada, com
Mário Ramiro e Bruno Schultze, em Campinas, a
fotografia foi o meio escolhido para a elaboração
das narrativas simbólicas, pessoais e críticas. Os
participantes buscaram expressar comentários sobre
algo de seu entorno, de sua vivência, de sua visão
de mundo, fazendo reverberar não apenas o retrato
de uma ação, mas sua imaterialidade, como um
manifesto. As oficinas do Labmovel não tiveram a
pretensão de se marcarem como projetos de arte,
mas de um espaço temporário, que permite, porém,
o disparo de pensamentos e reflexões que podem
continuar repercutindo em condições e espaços
distintos, mesmo quando a ação termina.
Sendo a comunicação, ponto de irradiação
das questões desses projetos, estão em questão os
aspectos não tecnológicos. Vale lembrar de trabalhos
que nos ensinaram a perceber tais sutilezas, como
quando por exemplo, Lygia Pape criou seus Espaços
imantados (1968). Ela os considerou análogos
a situações causadas por camelôs em centros
urbanos, que conseguem agrupar as pessoas em
torno do seu discurso e controlar o espaço temporário que cria. “De repente ele fecha a boca, fecha
a caixinha e o espaço se desfaz”, comenta Pape.
Trata-se de uma experiência estética cujo cerne
está “desmaterializado”.
Todas essas experiências envolvem técnicas e
procedimentos aplicados no espaço público e que
geram, cada qual a seu modo, formas únicas de
compreensão das informações e instabilidades que
circulam entre nós.
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Pode-se atribuir a esses dispositivos, mais
da emoção como um antídoto diante de uma globasimples ou mais complexos, dependendo de cada
lização perversa.
caso, um maior entendimento do contexto à nossa
Em sua opinião, as classes pobres, estando
volta. Seja em novos dispositivos de mapeamento ou
excluídas da racionalidade tecnológica e informaa partir da familiaridade com que nos envolvemos
tizada, podem visualizar um futuro onde a emoção
hoje com conceitos geográficos antes especializados, (incluindo o devaneio, a poesia ou a arte) seria o
as pessoas parecem mais aptas ao enfrentamento do
principal motor contra a ‘carência fundamental’.
contexto local e vislumbrar suas dinâmicas, campos “Seu grande trunfo é a comunicação e não apenas
de tensão e funcionamento.
a informação” (1996).
-Localização

Geografia do invisível

Lidamos hoje com uma realidade urbana que tem
algo de não linear, que encontraria paralelo no que
Boaventura de Souza Santos chama de racionalidade
cosmopolita. Boaventura, como alguns outros o bem
fizeram (de Mário de Andrade a Milton Santos), vem
fazendo um trabalho de tradução, de transposição
teórica. Essa tradução, que leva em consideração
contextos e situações mais específicas, seria um
procedimento capaz de gerar uma inteligibilidade
mútua entre experiências possíveis, sem destruir
identidades. Para ele, em uma fase de transição,
de mudança de paradigmas, há que se seguir a
trajetória inversa à da racionalidade ocidental:
seria preciso então “expandir o presente e contrair
o futuro. Só assim será possível criar o espaço-tempo
necessário para conhecer e valorizar a inesgotável
experiência social que está em curso no mundo
de hoje”.
Segundo Boaventura, contraditoriamente, o
futuro nos impulsiona, mas apaga a experiência do
presente. Essa racionalidade foi combatida também
por Milton Santos que nos indicou novas formas
de entender o espaço em tempos de globalização e
velocidade, sugerindo estratégias de sobrevivência
para os fatalmente excluídos da instantaneidade
e crescente mediação tecnológica da vida atual.
Apontou-nos assim soluções não globalizadas,
mas localizadas, propondo por exemplo a noção

Para Milton Santos e outros pensadores (Trevor
Paglen, Alex Galloway, Christian Nold, André
Lemos) o debate sobre as redes passou a ser intrínseco também ao campo das geografias e dos estudos
da racionalidade do espaço, o que agora ocorre
também a partir das mídias móveis que, por sua
vez, flertam com a arte a partir da ótica da comunicação – e se intrometem em áreas da arquitetura. Os pensamentos de Santos já nos apontavam
para o entendimento de que “a realidade do meio
com seus diversos conteúdos em artifício” resulta
em “complementaridade entre uma tecnoesfera e
uma psicoesfera” (1996, p.21-23). A emergência
de novas redes implica no reconhecimento do que
Santos chama de “conteúdo geográfico do cotidiano”
(1996, p.23).
Foram poucos pensadores a arriscar, ainda na
década de 90, as possibilidades de reaproximação
dos indivíduos do espaço urbano compartilhável
através de redes não físicas, comunicacionais. Da
mesma forma, o potencial de agenciamento coletivo
de uso das tecnologias sem fio foi subestimado por
anos, até tornar-se poderosamente aglutinador, em
um modelo tático utilizado inclusive por ativistas
e disparadores de movimentos sociais complexos
na trama da cidade.
Em países onde o digital é mais solução do que
uma questão “pervasiva”, a multidão hiperconectada
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(no Brasil existem mais de 220 milhões de aparelhos
exemplos de um suposto deslocamento e desmatecelulares em uso) envolve saberes entrecruzados, rialização e desestabilização do site/lugar diante da
híbridos, em espaços descontínuos e notadamente
informação e da comunicação visual.
instáveis. São paradigmas que até a pouco não se
As projeções em grande escala de Krzysztof
sobrepunham tão nitidamente, e constituem uma Wodiczko (anos 80 e 90) também nos pontuam
base comum de problematização da noção de lugar, o quanto a informação imaterial pode estruturar
da discussão do espaço público e dos mapeamentos
o espaço público de forma tão potente como o da
em múltiplas escalas – onde micro e macro polí- arquitetura construída fisicamente – inclusive, em
tica não mais se contrapõem, mas se tornam uma termos de construção de um espaço comum.
preocupação contínua.
São trabalhos em que se adentra também no
O que aqui interessa não é exatamente a defi- político de forma direta, nos sugerindo um estado
nição de lugar na arte contemporânea, nem mesmo
híbrido, em uma presença imaterial e que se torna
“rebuscar” mais uma discussão sobre site-specific em
potente ao ir de encontro à fisicalidade de espaços de
contraposição a uma noção que tende ao genérico, circulação. Os projetos de vídeo de Dan Grahan relamas sim enfatizar aspectos referentes à exteriori- cionados à arquitetura (desenhados para interação
dade da obra de arte, em um entorno que envolve
social em espaços públicos) também foram marcos
o espaço compartilhável, prenhe de informações
no que se refere a um “empacotamento” entre o
não visíveis.
social, o espaço arquitetônico e a imaterialidade
O lugar (ou site) não deve mais ser entendido das imagens.
como algo estritamente físico, mas incorporado de
Não é mais tão simples distinguir a formação
um sentido discursivo e social – segundo Hal Foster, arquitetônica da idealização semiótica ou imagética
a arte passa a incorporar, mais nitidamente desde
que se faz de um espaço, local ou da própria cidade.
os anos 70, obras onde “o mapeamento sociológico Em nossa atual fase do capitalismo, marcada por
“operações semióticas”, carregado de mensagens
é explícito” (1996).
Assim, o lugar se torna cada vez mais instável na corporativas, que “cria mundos cognitivos basemedida em que nele se sobrepõem também infor- ados em arranjos de percepção”, tal como descrito
mações. Giulio Argan nos lembra que a própria
por Maurizio Lazzarato (2000), cabe a nós, usuários,
cidade pode ser entendida como um sistema de
arquitetos, geógrafos, semioticistas, artistas, ou um
comunicação, envolvendo seu traçado, as formas
pouco do que cada um tem dessas especialidades,
dos edifícios, veículos, móveis, objetos, roupas; bem entendermos como se dão essas relações.
como “a publicidade; o invólucro das mercadorias;
As estratégias de representação ainda parecem
todos os tipos de artes gráficas; os espetáculos de
desempenhar um importante papel na definição do
teatro, cinema e esportes” (1992, p. 271).
que seria uma nova forma de alienação na sociedade
Alguns artistas desenvolveram, no entanto, um atual, resultado em grande parte do acento semicorpo de obras onde essa conexão com a comuni- ótico de um capitalismo entranhado nas redes de
cação e seus sistemas é explícita e imediata. As frases comunicação. Chegamos assim na política implícita
de Bárbara Kruger ou de Jenny Holzer embrulhando
ou disfarçada nos sistemas informacionais atuais.
grandes fachadas, se valendo da estética midiática Enxergar esse invisível, que constitui também o locus
dos anos 90 e inundando espaços públicos moldados da política, é entender o constituinte primordial de
por uma mescla de arquitetura e comunicação, são
um lugar ou espaço.
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Instabilidade como lugar da/na arte
Desde a emergência dos dispositivos móveis associados a GPS e acesso a internet em tempo integral
já se passaram intensos 10 anos. Através de obras,
textos, dissertações, manifestos, festivais e debates
estivemos em contato e em experiência com práticas
que explicitam não apenas os constituintes do lugar
mas as instabilidades a ele associadas. São manifestações difíceis de serem oferecidas, precisam de
estruturas em seu entorno para acontecerem, como
redes sem fio, dispositivos preparados e acessíveis
e, muitas vezes, equipe técnica de assessoria – e
não cabe culpar o circuito da arte pela falta disso.
Mas não há dúvidas com relação às possibilidades de se pensar a trama urbana, a topografia e as
redes como pressuposto poético, como possibilidade
para a criação artística. Constatamos o quanto as
práticas envolvendo geolocalização estimularam
a retomada das ruas, seja como estratégia política,
seja para o exercício de uma coletividade cidadã.
Os novos espaços para a arte (e seus lugares,
pontos de deslocamento) não são apenas ligados a
uma expansão de circuitos do próprio sistema arte.
São alheios e periféricos a esse circuito também.
O conjunto de projetos criados ou influenciados
pelo pensamento de uma arte locativa indicam, claro,
uma ideia de mobilidade e deslocamento. Mas cabe
perceber o caráter de sua ambivalência (potência) ao
apontar também os deslocamentos do foco artístico.
Cabe acompanhar a mudança de foco com relação
ao que importa nessas obras e como elas impactam a
sociedade, um foco que oscila entre a materialidade
e o visível e busca o que escapa ao interesse artístico,
visto que foram e continuam sendo manifestações
marginais, não absorvidas pelo sistema da arte.
Talvez haja algo de muito contemporâneo nessas
desestabilizações.
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Notas
1. Através de projetos próprios, curadorias avulsas e da
criação do Arte.mov, Festival Internacional de Arte em
Mídias Móveis, em 2006 (junto com Rodrigo Minelli)
ou do Labmovel, em 2012 (junto com Gisela Domschke),
passei a enxergar nessas tecnologias uma perspectiva
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de criação artística legítima, com reflexos no espaço
urbano que se estendem para aspectos sociais muitas
vezes relevantes.
2. Catálogo do Deaf V2– Dutch Electronic Art Festival,
Roterdam, Holanda.
3 A maioria das ações do Labmovel foi conduzida tendo
em vista a carência de espaços culturais ou dedicados à
experimentação artística em regiões periféricas de São
Paulo. Para além das mídias móveis, foram desenvolvidas
atividades de construção de carrinhos de rolimã modificados, intervenções, grafitagem eletrônica, usos lúdicos
da computação física e produções sonoras do tipo “faça
você mesmo”. Disponível em: www.labmovel.net.
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