EDITORIAL
Você tem em mãos o fanzine Até o Centro - Edição especial, produzido
durante a VII Semana de Ciências Sociais – SE ESSA RUA FOSSE MINHA:
Reflexões sobre o urbano, realizada pelo PET Ciências Sociais e pelo
Centro Acadêmico de Ciências Sociais (CACS) da UFMG entre os dias
21 a 28 de Agosto de 2009. Este fanzine é resultado da oficina “Antônio
Carlos até o centro”, que reuniu esforços, vivências e reflexões de 12
pessoas em contato direto com a avenida Antônio Carlos - e com a rua
e o ambiente urbano em um nível mais amplo. Desde Junho de 2008 o
fanzine Até o Centro vêm trabalhando de forma colaborativa em pesquisas,
intervenções e reflexões sobre a avenida Antônio Carlos. Ao se debruçar
sobre um recorte temático específico dentro da cidade, busca-se abrir
um campo mais amplo de discusão: o urbano e as suas estruturas. A idéia
original - fazer uma publicação que divulgasse a pixação e o grafite da
avenida – ao ser divulgada via internet, através de e-mails e blogs, logo
se expandiu e se diversificou. A proposta foi se desenvolvendo graças à
colaboração de indivíduos que possuem olhares e leituras diversas sobre
o espaço urbano, de modo que a multiplicidade dos olhares tornouse a força motriz do projeto. Artistas, poetas, fotógrafos, designers,
acadêmicos, pixadores, grafiteiros, ciclistas, pedestres, professores e
outros tantos tipos de cidadãos comuns se deixaram envolver. Mais do que
um produto final bem acabado, os colaboradores do fanzine construíram
novas relações com a cidade e saíram do lugar do espectador passivo
para interferirem e se deixarem interferir pelo espírito das ruas. Esta
edição especial bebe na mesma fonte. Apesar do tempo escasso da
oficina, nos deixamos levar pelo ritmo caótico da avenida e assumimos a
proposta de lançar um novo olhar sobre o lugar-comum, de ressignificar
o banal. E novas possibilidades de leitura e vivência despontaram diante
de nós, tão logo nos desvencilhamos dos vícios e medos da rotina. Demos
voz às vozes abafadas pelos carros, visitamos os lugares evitados por
quem só faz ter pressa, rabiscamos as paredes sem dono, exploramos o
detrás das fachada, nos envolvemos com casas em final de vida, pegamos
pulgas nos esgotos invisíveis. Experimentamos uma outra cidade. Parte
do que tiramos dessa experiência esta aqui impresso em papel.
O resto… o resto está na rua. Vai lá e veja!
Você pode acompanhar e participar do fanzine Até o Centro
pelo blog ACZINE.WORDPRESS.COM
Dereco

A CELERANDO O ACELERADO

Márcio

A proposta da oficina era interagir com a Avenida
Presidente Antônio Carlos ou antiga Avenida Pampulha que
tinha como objetivo original ligar Belo Horizonte ao moderno
complexo turístico idealizado por Juscelino Kubitschek e
Oscar Niemeyer.
Bem, na década de 40 do século XX, o ideal daqueles que
projetaram essa via era levar as classes mais favorecidas
do núcleo original de BH até o complexo de turismo e lazer
com ares modernos inspirados na Europa. Hoje, o papel dessa
via é muito mais complexo. Essa Avenida incrustada numa
cidade que cresce como um organismo vivo que se apresenta
indomável as tentativas de intervenção dos arquitetos e
engenheiros. A tentativa de determiná-la fisicamente ou
simbolicamente é inócua, seus significados acompanham a
população crescente que transita cada vez mais voraz, mais
apressada sobre sua pele escura.
Não somos nós que determinamos para onde ela irá, ela
sim, determina opções de destinos e significados que irá nos
emprestar. Ela nos leva para o abatedouro diário ou para os
dias festivos, é ela que permite aos transeuntes olhar pelas
janelas de monstros velozes e ter algum ponto para refletir
sobre nossa vida, sobre os outros, sobre o paradoxo de
pertencer a um lugar que está sempre sendo constantemente
desconstruído, uma avalanche de símbolos que se materializa
numa fênix de asfalto, indelével, que nos arrasta em grande
velocidade. Numa era em que passamos cada vez mais tempo
nos deslocando, é a via, aquela que nos transporta de um
ponto a outro, o local cada vez mais íntimo para uma possível
reflexão sobre nossas relações cada vez mais dinâmicas, de
acúmulos simbólicos e materiais no meio urbano.

Acordo, passos apressados, indecisos, atormentados,
ansiosos. Café, mochila celular, notebook, chaves, porta,
cachorro, porta, ignição, barulho, motor, fumaça...
Velocidade aumentando, Caminho, sinal, esquina, quarteirão,
Avenida, Avenida, Avenida, Avenida, enfim engarrafamento,
aperto no coração, tempo perdido, raiva, buzina, oops ao lado
tem gente, nãot gostei da pessoa ao lado, janela escurecida
fechando, Vai! Acelera! Roda dura! To com pressa, meu
emprego, meu trabalho, meus amigos, minha família, minha
vida. Por que corro tanto? Ah, sim, pra pagar a TV, o carro
a casa, a viagem. Hum, Como estará minha mãe, meu pai?
Preciso ligar pra eles, vou ligar do celular, viva voz para
não receber multa.Alô, pai? Tudo bem? E a mãe? Humm, que
bom, tudo bem também, to correndo pro trabalho, depois ligo
com mais calma. E o placar do jogo? Abro janela, estendo
vinte e cinco centavos: Hey, me vê um jornal! Ahhh, ganhou
de cinco do Cruzeiro! Alô, Zé? Seu time hein, bom demais,
de cinco ainda, falou, te mais. Ligo o som, essa estação
não, também não, não, essa! Hum, vou pra essa fila ta mais
rápida, vou voltar pra outra ta mais rápida agora, ônibus filho
da mãe! Me fechou! Hum que propaganda é essa no vidro
d...CLAREAMENTO DENTAL....olho no retrovisor, dentes
amarelados, esqueci de ir no dentista... pra que dentes
brancos? Ahh, é algo bonito de se ver... mas que adianta
dentes brancos se tiver mau-hálito... falar nisso deixa ver...
um mau-hálito, cadê aquela bala de hortelã, ah, ta no porta
luva, pronto.Devagar mas ta andando, 8 horas, to atrasado...
hum preciso ler um livro, sair mais, tô estressado, esse
ano ta passando rápido, tô ficando velho... motoqueiro FDP
quase leva meu retrovisor, ufa te que fim, agora vai mais
rápido!

UM VASTO E
ÚNICO DIA BURGUÊS

O transporte liga dois
pontos por algumas horas.
Devido ao encolhimento do
planeta, decorrente de uma
superabundância espacial
do presente, linhas são
construídas para viabilizar
o acesso a esses pontos.
No entrecruzamento
virtualmente infinito dos
destinos as referências se
multiplicam por entre as
janelas. Meios de transporte
tornam-se lugares
habitados a partir de uma
configuração instantânea
de posições, em meio a
passagens provisórias e
efêmeras. Cada corpo ocupa
o seu lugar num mundo
prometido à individualidade,
perpassa(n)do pela
paisagem-texto. Passar.
Não parar. Palimpsestos
espaço-temporais em
que constantemente
se reinscreve o jogo da
identidade e da relação.
A sociedade inorgânica é
uma abundância de vazios
densamente povoada por
tensões solitárias.

Henrique Rodrigues

Desde sua criação, a Avenida Pampulha é posta pelo poder público como
uma mera via de transporte, um ambiente de passagem e nada mais. A perda
de potencialidade do espaço ocupado e de recursos investidos na avenida
caracterizaram o caráter simplista de sua abertura e inauguração na década de
1950; caráter este consolidado a partir das intervenções executadas durante os
anos a vir.
Tal construção foi justificada para possibilitar o acesso das classes altas a um
novo e moderno espaço de lazer na capital. Sua atual adequação foi idealizada
com fins em um tráfego rápido e um acesso fácil - do centro até onde um carro
puder chegar.
Na atual Antônio Carlos, os raros locais onde moradores e transeuntes poderiam
vivenciar para além da via foram desapropriados e transformados em faixas de
rolamento ou, ainda, em colônias de pulgas. Não há espaços para o caminhante
além de estreitos passeios, grandes lamarões e uns poucos prédios que ainda
resistem à força de uma eleição.
Houve com a obra uma desconexão tanto de paisagem quanto de vivência.
Grandes paredões ao lado de pequenos campos sem muitas flores. Vilas e
moradores espremidos entre alças viárias. Máquinas preferidas a pessoas. Cenas,
construídas à duras marretadas e leves pinceladas, que muita das vezes nos
lembra aquelas de uma guerra a pau e tanque.
É fato que as diversas esferas do poder público impõem um conceito de rua, um
conceito de espaço coletivo; o aplicando em suas obras e intervenções urbanas.
Assim, tradicionais atividades que parecem atrapalhar o des/envolvimento
proposto pela máquina estatal são repensadas, regulamentadas, ordenadas e
mutadas. Engraxates não podem mais trabalhar livremente pela praça. Cafés
não podem mais ser acompanhados por uma partida de dominós. Contudo, vim
descobrir entre amigos que nos foi deixada uma brecha.
Os muros e as paredes que ainda não foram postos ao chão – mas já tem data
marcada no cronograma – serviram de cavalete estático para novas experiências
que, em conjunto com o desbravamento das comunidades vizinhas, nenhuma
leitura ou survey poderiam proporcionar. A experiência, não muito academista,
se deu pela transformação do espaço através de um aproveitamento e de uma
abordagem diferente daquela indicada e regulamentada. O curto e intenso
processo trouxe situações desconfortáveis, estas levaram a brilhantes conversas
de boteco que, por sua vez, remeteram a novas filosofias de banheiro.
O cidadão – indivíduo, sujeito, nativo, usuário, mano, habitante – foi autorizado a
cumprir o grande dever e direito de utilizar o novo espaço e, por conseqüência,
se torna apto a subverter a lógica imposta. E sim, o fará caso seja proveitoso,
mas sempre lembrado que o futuro passa é por ali.
Matheus Cherem

Belo rio na Antônio Carlos
É que eu me perguntei andando
se eu não andava pensando
que na verdade
quanto tempo o mar ressacado demora a mostrar
sua incomodação com o continente aumentado
e que
parado eu morro acima via
meus ressacados belorizontinos
contidos vendo seu mar encolher
engolidos amigos, cinemas, familiaridades
o normal
sem mais fronteiras
sou eu
agora
que entre carro terra obras casas
via a natureza do continente aumentando morro acima

Bruno Sena

Reproduzimos um modo de vida em que as possibilidades de
apropriação dos espaços da cidade são reduzidas. Em geral nos
atemos apenas ao ponto de partida e ao ponto de chegada –
movidos, em geral, pelo deslocamento casa-trabalho. Na maior
parte das vezes, o que está entre esses dois pontos é encarado
como estranho e com significados reduzidos para os sujeitos
que se deslocam e vivenciam os espaços geométricos. Nesse
processo de alienação do espaço, não nos reconhecemos na
cidade e não a encaramos como obra, como espaço socialmente
produzido e usado.
Ao argumentar contra a rua, Henri Lefebvre diz que “ela não é
mais que a transição obrigatória entre o trabalho forçado, os
lazeres programados e a habitação como lugar de consumo”.
Ordenada para o consumo, seu tempo é o da mercadoria – o que
se vê são pedestres e automóveis apressados. A rua promove
encontros superficiais e os sujeitos a procuram em busca de
algo específico: a mercadoria.
Diante disso, como pensar sobre práticas desenvolvidas, por
exemplo, pelos grafiteiros e grafiteiras que, de alguma forma, se
apropriam da Avenida Antônio Carlos e seus escombros? Como
explicar os laços afetivos que perpassam determinadas práticas
sócio-espaciais e que acabam produzindo algum sentimento
de pertencimento à cidade? Que outras possibilidades a rua
oferece?
A rua é também lugar de encontro e transgressão, ela possibilita
o confronto/encontro do diverso. Além de informativa ela
é também lúdica: propicia o teatro espontâneo da vida. Seu
movimento não precisa, necessariamente, ser ditado pela
determinação do fluxo. Na rua, e por esse espaço, um grupo
(a própria cidade) se manifesta, aparece, apropria-se dos
lugares, realiza um tempo-espaço apropriado. Uma tal
apropriação mostra que o uso e o valor de uso podem dominar a
troca e o valor de troca.
Suellen Guimarães

Melissa Lima

Era uma casa muito
engraçada não tinha
teto não tinha nada
ninguém podia entrar
nela não porque na
casa não tinha chão
ninguém podia dormir
na rede porque na
casa não tinha parede
ninguém podia fazer
xixi porque pinico não
tinha ali Mas era feita
com muito esmero na
rua dos bobos
número zero

Suellen Guimarães | Marina Teixeira | Aline Maia

Avenida Antônio Carlos, 2009. Terra, concreto e ferragens.
Retroescavadeiras revolucionam o terreno em velocidade alucinante
a alguns metros do trecho de asfalto, onde carros, motos, caminhões
e ônibus se espremem: AntônioCarlos-Centro-AntônioCarlos. O
ritmo das obras, acelerado por lobbysmos e urgências eleitorais, não
permite à memória dos passageiros que transitam pela avenida a
assimilação sensorial dos arredores. Tudo já era. Há alguns meses,
ainda se ouvia um ou outro comentário nos corredores dos coletivos:
“Olha, derrubaram aquela igrejinha!”. Mas a dimensão das máquinas
é abismal e, aos poucos, vai derrubando tudo. As lembranças dos que
passam vão rolando do alto de colossais falésias urbanas e encalham,
por fim, nas instalações de canos de concreto e outros metais. Aqui
e ali, teimam alguns pilares da velha avenida, poupados (por sorte?)
pelo planejamento urbano: o Mercado Popular da Lagoinha, o conjunto
I.A.P.I., galpões de lojas tradicionais (Bola Branca, Coco Verde), o
misterioso Saint Tropez Scotch Bar (por que não?), a Igreja Batista
da Lagoinha, ou o senhor Cardoso, que diz estar a alguns meses de
completar os oitenta anos e vai, todos os dias, sentar-se à beira da
Avenida Antônio Carlos para assistir ao progresso da obra. Sento-me
ao seu lado para ouvi-lo falar dos tempos em que operava máquinas
como aquelas e tentar me explicar algo mais técnico de seu antigo
ofício. Cardoso mora beira Antônio Carlos, no Bairro São Cristóvão,
há mais de quarenta anos e me aponta os lugares onde havia sido a
casa de alguns conhecidos: hoje terra, concreto e ferragens: falésias
urbanas. Quando lhe pergunto sobre o que acharam da desapropriação
- sob indenização - ele responde, sem hesitar: “Não tinham que achar
nada. Se não gostassem, iam fazer o quê?”. Cardoso me conta, ainda,
que o único prédio que restou das obras em frente ao I.A.P.I., uma
espécie de elefante cinzento e velhaco de pernas rachadas, estava
perto de ser condenado. “Conversa com o pessoal que mora lá, para
você ver. Dizem que tá tudo tremendo!”.
As falésias urbanas trazem à tona a degradação que a cidade parece às
vezes querer esconder. Os viciados em crack são deslocados de ruína
em ruína, empurrados pelo ruído das máquinas. A avenida vai ficando
cada vez mais próxima a eles. Mais à frente, um homem aparentemente
desmaiado tem nariz e mãos manchados de sangue ressecado. Após
ajudá-lo a levantar, junto a um colega e um trio de trabalhadores, ele
mostra uma fita métrica em uma das mãos para dizer que é pedreiro e
que fora assaltado. Nas ruas afluentes da avenida, no trecho que vai
do complexo da Lagoinha ao Anel Rodoviário a degradação é marca
registrada, exposta e intensificada pelas obras.
Por entre as falésias urbanas, a Avenida Antonio Carlos avança ao som
de retroescavadeiras e buzinas impacientes. Nas margens da avenida,
a cidade expõe seus vícios e seus esquecimentos para quem quer ver
e não só chegar ao outro lado.
Gustavo Bicalho

Antônio Carlos F.C.
Vamos “entrar de sola” no assunto! A espetacular cidade-Copa está aí. Em
reportagem concedida ao “AC até o Centro”, o presidente do grande Antônio Carlos
Futebol Clube – o antigo ACFC - destaca: “Não podemos jogar com o campo nestas
condições. Estamos criando uma nova infra-estrutura”. O técnico, ao oferecer seu
apoio incondicional, declara: “É ‘pimba na gorduchinha’”.
Comeeeeeeeeeeça a obra-jogo: pedreiro dali, engenheiro de cá, concreto ali,
desapropriação acolá. Impedimentos, ataques, impossibilidades de defesa, rasteiras,
empurrões! É falta! É falta! Foi pênalti! Escanteeeeeeeio para o Tonhão! O juiz não
vê! “Juiz ladrão, juiz ladrão”, grita uma voz rouca. Continuuuuuuua o jogo!
Um anônimo explica: algumas regras dos jogos do ACFC são diferentes. É o próprio
clube quem dita as principais, sempre seguindo os padrões internacionais do “Manual
de citymarketing”. Nas laterais do campo não ficam apenas repórteres e gandulas, mas
também a torcida que, por sinal, compõe o quadro geral de jogadores. Milhaaaaaaaaares
de pessoas nos arredores da via-gramado. Um jogador-artista, no banco de reserva,
afirma: “Muitas vezes, somos “deixados pra escanteio”, de “molho no banco” e
“fora da jogada”. Esse time é uma melancia! Eu tenho uma opinião para o técnico!”
Entretanto, a maioria acredita que os erros dos atuais jogadores são temporários,
que a avenida-clube, em breve, será beneficiada com as mudanças. “Vestimos a
camisa: o Antônio Carlos Futebol Clube é ‘gol de placa’”! “Seu campo está M-A-RA-V-I-L-H-O-S-O”, vibra um jogador de rua do time. Alguns elogiam o técnico: “Era
realmente preciso retirar os jogadores feios, que nada acrescentavam à paisagem
do time!” E o jogo progride: presidentes e técnicos do time de um lado; gandulas e
jogadores-torcida de outro. Dicotomizando um jogo indivisível, os componentes do
ACFC prosseguem suas vidas sem perceber que aquilo que os une e congrega é, ao
mesmo tempo, aquilo que os separa e segrega.
O Antônio Carlos Futebol Clube e a cidade-Copa não param. Pelas percepções dos
pés ao lado, já “tá na área e se derrubar é pênalti”. Será que agora é só “correr
pro abraço”, “pendurar as chuteiras” e “tirar o time de campo”? Acontecerá algo
aos “45 minutos do segundo tempo”? Talvez! Mas isto só será possível se não
“comermos bola” e se não fizermos um gol contra nos últimos minutos da decisão
deste pseudo-clássico urbano!

Havia pessoas na via! Havia via nas pessoas?

Álida Alves

“Nada como um poste atrás do poste.
Por baixo dos trens, estão os trilhos.
Nada como um século após o outro.
Nos buchos das mães incham os filhos.
Nada como um poste após do outro
Por baixo dos trens, estão os trilhos
Nada como um século atras de um século
Terra por si só não vira asfalto
Entre o concreto e o Pirelli cheira cola
Molha a carne gruda o sangue escorre
Onde há calçamento pode crer que havia mangue.”
Mundo Livre S.A.
Sob o calçamento (se espumar é gente)

Terra por si só não vira asfalto.
Terra, lama, asfalto, calçamento, pedra, chão.
Chão.
O que nos liga ao mundo, pesadamente ou não.
Não há nada que nos afaste do chão.
O chão é o que permanece.
O carro por si só não atravessa a Antônio Carlos,
a vida por si só não passa nessa avenida. O que
há são pessoas, gestos, fragmentos, intenções,
vontade. Há o que faz a vida, o que faz o carro,
as máquinas, e o que está mudando a avenida.
Onde há calçamento, pode crer que havia terra,
mato.
Onde está o asfalto pode crer que havia barro,
gente, que havia vida.
A via por si só não muda nada.
O que muda, e o que fica, é a história.
Nada como um século após o outro.

André Henrique Veloso

Clarice Lacerda

Marina Teixeira
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