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A produção da dinâmica cotidiana das cidades 

articula práticas sociais e atualizações culturais 

que disputam o uso dos espaços urbanos. No 

centro de Belo Horizonte (BH) não é diferente. O 

local reúne os prédios dos serviços públicos pre-

videnciários e de reconhecimento social, a sede 

da Prefeitura, de diversos bancos, espaços cultu-

rais, rodoviária e estação central de trens e metrô 

de superfície, estabelecimentos comerciais, ruas, 

calçadas e viadutos que sofrem as apropriações 

feitas pela população. No dia a dia, as forças envol-

vidas nesses processos imbricam os anseios dos 

cidadãos, programações das governabilidades e 

intenções do capital especulativo financeiro. 

Dentre as recentes intervenções urbanas na capital 

mineira, destacamos a transformação do comple-

xo arquitetônico da Praça da Estação, localizada 

no centro, em dimensões geográfica e simbólica, a 

partir do planejamento original. As transformações 

ensaios
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relacionam projetos de revitalização, gentrificação 

e uso dos recursos públicos para privilegiar planos 

de espetacularização (JACQUES, 2004) programa-

dos para a cidade. Foi construída a cobertura do 

Rio Arrudas e implementada uma pista de circula-

ção de carros por cima, o projeto Boulevard Arru-

das; investimento de bilhões de reais foram feitos 

para transformar a Praça da Estação em espaço de 

grandes eventos;3 foi realizado o deslocamento da 

estação de trens do prédio original e efetuada a im-

plantação do Museu de Artes e Ofícios. 

Para ser alocado no prédio da Estação de Trens, 

o Museu de Artes e Ofícios deveria reorganizar o 

uso público original da estação junto ao uso para 

salvaguarda da memória do acervo dos instru-

mentos de trabalho mineiros. Mas não foi o que 

aconteceu. Depois de um ano de reinaugurada 

a Praça, com as reformas prometidas, e o Museu, 

sem a reintegração da estação de trens realizada, 

o então prefeito de BH, Márcio Lacerda, decretou4 

que estava proibida a realização de eventos de 

qualquer natureza na Praça da Estação. 

FIGURAS 1 e 2. Dois modelos do convite feito na internet

Em poucos dias, alguns cidadãos indignados pu-

blicaram em um blog a convocação de um encon-

tro entre pessoas que estavam sendo convidadas 

a vestir branco, no dia 07 de janeiro, na Praça, 17h.5 

Cerca de 50 pessoas estávamos na Praça, de bran-

co, de preto, de vermelho; a maioria na cor da cha-

mada facilitou a sinalização por contato visual e 

consequente encontro presencial. Para alguns dos 

que vestiam preto, a demanda pelo branco era um 

problema por representar relação com algumas 

religiões; para algumas pessoas de vermelho, o 

branco era um chamamento equivocado pela paz 

num momento de luta. Fato é que conseguimos 

chegar ao nosso ponto de consenso: comparti-

lhávamos a insatisfação em ter um prefeito auto-

ritário que tem como objetivo a espetacularização 

urbana tendo a especulação imobiliária como 

meta diretriz do planejamento da cidade ao invés 

de potencializar os espaços públicos enquanto 

lugares para o encontro da diversidade cultural, 

econômica e social. O segundo encaminhamento 

consensual desta primeira reunião pública foi a 

definição de criarmos uma lista de emails e poste-
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riormente um blog6 na internet, que teria o login 

aberto para quem quisesse postar. Passamos uma 

lista de emails e na mesma noite já estava criado o 

grupo. Os presentes chamaram outros amigos e a 

lista dos participantes foi crescendo. 

Dentre as várias discussões que tivemos nessa 

primeira reunião, surgiram ainda mais algumas 

definições e sugestões de ações. Das definições, a 

perspectiva de um movimento sem líderes, com 

organização horizontalizada ao máximo, apar-

tidária e que todas essas determinações fossem 

lembradas quando falássemos aos outros, que 

ainda estavam por conhecer a ação, fossem ami-

gos ou mídia. No âmbito das sugestões, surgiram 

ideias como fazer um piquenique, sarau, mas a 

que conquistou mais adeptos foi a de se realizar 

uma praia. Como é uma situação realizada em um 

espaço público, todos os cidadãos de BH pode-

riam participar, pois saberiam o que fazer em uma 

praia, mesmo não tendo uma por perto; e havia as 

fontes, nas quais poderíamos nos banhar. A última 

definição foi a de que precisávamos agir rápido. 

Era impraticável que depois da praça ter passado 

por anos de reforma e um ano de ocupação inten-

sa de diversas pessoas da cidade inteira, ficaría-

mos de braços cruzados como se não tivéssemos 

o direito de uso da cidade. 

Uma semana depois da primeira reunião convo-

cada no intuito de reverter a proibição de realizar 

eventos na Praça da Estação, já estava feita na in-

ternet a convocação para o primeiro sábado de 

Praia da Estação. Nas chamadas para o encontro, 

os cidadãos eram convidados a ir de roupa de 

banho e levar crianças, cachorros e objetos que 

costumam levar para a um dia de sol na praia. O 

convite incitava a ação lúdica-política na Praça, já 

que a ideia era ocupar a praça para viver um dia 

de praia, encontros inusitados e de muita conver-

sa sobre o decreto.

FIGURA 4. Visada geral da ocupação de uma Praia da Estação na Praça

Ao chegar na Praça, os banhistas, como se autoin-

titulam os manifestantes, espalharam suas cangas, 

tiraram as roupas e exibiram os corpos no centro 

da cidade como se estivéssemos em um balneá-

rio. Alguns jogavam frescobol, outros passavam 

protetor solar, outros soltavam os cachorros para 

correrem com crianças. Logo chegaram os vende-

FIGURA 3. Cartaz de divulgação da primeira Praia da Estação



46

dores de picolés, cerveja, água e refrigerante. Um 

pouco depois, os jornalistas fazendo a cobertura 

daquele protesto inusitado. O objetivo principal 

que era compartilhado por todos era que ali es-

távamos, em protesto, contra o decreto, para se 

banhar nas fontes luminosas que são ligadas co-

tidianamente 11h da manhã.

Mas as fontes não foram ligadas. E o calor do piso 

de concreto crescia cada vez mais. Ao contatarmos 

os funcionários do Museu que têm controle sobre 

as fontes, fomos informados de que o desligamen-

to havia sido demandado por ordem superior. 

FIGURA 5. Primeira mangueirada da Praia da Estação em 16/01/10

Como a vontade de tomar um banho coletivo ape-

nas aumentava, os banhistas recorreram “à carta 

na manga” que seria usada caso houvesse algum 

problema com as fontes. O caminhão-pipa, enco-

mendado na tarde anterior para ser desaguado 

na Praça da Estação às 14h da tarde do sábado foi 

acionado. Para arcar com a despesa de R$ 150,00 

passamos um chapéu na praia e arrecadamos o 

montante. O caminhão chegou e como que em 

êxtase por realizar um desejo coletivo de uso da 

Praça como praia urbana, as pessoas se coloca-

ram diante da mangueira, sentaram-se no chão e 

refrescaram-se, lado a lado.

PROCESSOS DE ESPETACULARIZAÇÃO 
E RESISTÊNCIA

Em 2008, quando a Praça da Estação foi devolvida 

ao uso dos cidadãos depois de inúmeras reformas, 

diversos eventos de grande porte foram realiza-

dos no local. Por falta de um acompanhamento e 

avaliação do sistema de liberação e realização de 

eventos e diante da produção de shows para mais 

de 30 mil pessoas, ao invés da Prefeitura realizar 

uma consulta pública e estudo para replaneja-

mento dos usos do local, sua decisão foi publicar 

o decreto com o fim das autorizações e privação 

do direito consolidado de utilização da área de 

encontro e lazer comunitário. 

Tal intervenção resulta em mudanças na dinâmica 

urbana, já que a praça é lugar de trocas e encon-

tros, por conter condições para que se desenvolva 

a política em sentido pleno. Espaço de disputas 

e negociações, tácitas e midiáticas, em torno de 

seus usos e apropriações táticos e estratégicos 

(CERTEAU, 2004), era necessário que as decisões 

sobre ações do poder público fossem elaboradas 

coletivamente, com pesquisas, consultas públicas 

e diagnóstico produzidos, colaborativamente, 

também, pelos que vivem a cidade no cotidiano. 

A garantia desse direito está postulado no Estatu-

to da Cidade:

A decisão sobre o futuro da cidade e a função 

social da terra urbana é do conjunto da socie-

dade. O estatuto delega à Prefeitura e à Câma-

ra de Vereadores a responsabilidade de fazer 

valer esta lei, mas afirma que o planejamento 

e a gestão das cidades, em todas as suas fases, 
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deve incluir a participação direta da popula-

ção e de suas associações, em debates, audiên-

cias, conselhos, nos orçamentos participativos, 

em projetos de lei de iniciativa popular etc.7

Porém, o distanciamento da população das toma-

das de decisão sobre o que é público evidencia o 

modo de operação contemporâneo que é produ-

zido pelo poder municipal, nesse caso, apoiado 

pelas forças do capital especulativo financeiro. 

Exclusivamente regulada pelo Estado, longe dos 

interesses dos cidadãos, a urbe vem sendo trans-

formada em mercadoria, exacerbando o aumen-

to da taxa de lucro espacial, o valor de troca em 

detrimento do valor de uso e uma perspectiva da 

cidade como uma máquina de gerar riquezas. 

No caso da Praça da Estação, mais uma vez o uso 

dos praticantes ordinários da cidade é o último a 

ser levado em conta pelas instâncias que os go-

vernam. Jacques (2004) enfatiza que os processos 

de espetacularização das cidades, os quais pro-

porcionam um distanciamento dos cidadãos aos 

bens simbólicos, são inversamente proporcionais 

à de participação popular na dinâmica urbana. 

Mas a resistência em relação ao decreto que proi-

biu o uso da Praça se instituiu em Praias da Esta-

ção durante todos os sábados do verão, de 2010, 

2011 e 2012. A repercussão na mídia local e nacio-

nal e a perseverança dos banhistas em continuar 

a ação toda semana, cada vez integrando mais 

adeptos e outras práticas culturais, fez com que a 

Prefeitura agisse e instituiu-se uma comissão não 

paritária para rever o decreto e formular uma nova 

solução para o plano urbanístico. 

Em maio de 2010, foi publicado um novo Decreto, 

de nº 13.961, instituindo a regulamentação que foi 

construída pela Comissão Especial de Regulamen-

tação de Eventos. Mesmo sem a divulgação dos 

resultados do estudo da comissão, as novas regras 

para definição do que é um evento e do que o mes-

mo necessita organizar para se realizar na Praça 

da Estação foram determinadas. O novo decreto 

praticamente permite a locação da praça para em-

presas e instituições que desejam privatizá-la pelo 

tempo de seu evento. Ainda de acordo com a nova 

norma, os realizadores dos eventos devem garantir 

limpeza e segurança privada, aluguel de banheiros 

químicos e grades de proteção dos jardins, além de 

controlar a entrada da população no espaço públi-

co, com recolhimento de alimentos não perecíveis 

ou cobrando um ingresso distribuído previamente 

em outro espaço da cidade. Também foi publicada 

uma tabela que define os valores a serem investi-

dos pela organização do evento.8

FIGURA 6. Praia da Estação em 2011 no qual podemos ver os 
diferentes usos do espaço

Mesmo com a intransigência do novo Decreto, a in-

ventividade nas apropriações e brincadeiras conti-

nuou a atualizar a potencia cultural da diversidade 

em relação e interação no espaço público da Praia 
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da Estação. Descontentes com a revisão, que entre 

outros equívocos privilegiava um evento da Coca-

-Cola no qual haveria a transmissão dos jogos da 

copa do mundo daquele ano, garantindo o aconte-

cimento sem custo nenhum para a mesma, já que 

o acordo havia sido fechado antes da publicação 

do Decreto inicial, os banhistas continuaram a se 

apropriar da Praça da Estação. Em fevereiro, surgiu 

a vontade de fazer um bloco de carnaval da Praia, 

que começasse nela e seguisse até a Prefeitura, 

onde faríamos a lavagem simbólica das escadarias, 

para que em mais um protesto manifestássemos 

nosso descontentamento com as arbitrariedades e 

privilégios concedidos pelo prefeito.

FIGURA 7. Orgulho no bloco de carnaval da Praia em 2010

A realização do bloco de carnaval agregou ainda 

mais movimentos parceiros e produtores da Praia 

da Estação. As causas que se contextualizam no 

entorno da praça sendo basicamente movimen-

tos de expulsam dos habitantes costumeiros da 

área – como as das profissionais do sexo do baixo 

centro, dos movimentos pela igualdade e liberda-

de de gênero, dos moradores e meninos de rua, 

dos vendedores ambulantes, pipoqueiros e fotó-

grafos lambe-lambe, dos artesãos da Praça Sete e 

dos Artesãos da Feira Hippie – passaram a integrar 

também as reivindicações da Praia. Em 2010, o 

Bloco da Praia da Estação passou a compor o re-

nascimento dos blocos de rua de carnaval de Belo 

Horizonte.9 O corpo dos cidadãos, agora fanta-

siados de foliões e não mais apenas de banhistas 

continuou a se insinuar como uma reivindicação 

pelo uso público da praça no centro.

FIGURA 8. Diante do cercamento da Praça para ações do 
carnaval espetacular, os banhistas ocuparam o centro da Praça e 
reterritorizalizaram o Bloco da Praia, em 2011

Em 2011, com o fechamento da Praça para re-

alização de um evento da Prefeitura durante o 

carnaval, precisamos burlar o gradeamento para 

poder cantar as marchinhas que entre outras atu-

ais, exaltam a falta de vontade política do prefeito 

em prol da cidade. Em 2012, ano em que a Belotur 

garantiu a limpeza das ruas e a disponibilização 

de banheiros químicos para os blocos de carnaval 

que solicitaram, vivemos uma situação atípica na 

frente da Prefeitura durante a finalização do Blo-

co da Praia. Depois de já termos conversado com 

os policiais que acompanhavam o Bloco fazendo 
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a segurança das pessoas, policiais de um outro 

destacamento chegaram disparando bombas de 

efeito moral. Felizmente, para a maioria das pes-

soas a alegria era tanta que não tivemos nenhum 

problema maior com a situação, que foi contorna-

da com uma conversa entre os comandantes dos 

dois destacamentos policiais. 

FIGURAS 9 e 10. Bloco da Praia da Estação na Avenida Afonso Pena, 
em frente à Prefeitura, Carnaval 2012

Ao longo dos anos, os banhistas passaram a se 

encontrar na praia para trocar mudas, ideias, mar-

car reuniões e para discutir outros problemas da 

cidade. A praia também foi apropriada por outros 

movimentos, no intuito de marcar a concentração 

ou finalização de marchas e manifestações, a fim 

de agregar ainda mais um sentido da luta contra a 

opressão. Foi o caso da Marcha das Mulheres (co-

nhecida mundialmente como SlutWalk) a Marcha 

da Maconha, a Marcha da Liberdade.

FIGURA 11. As comemorações de aniversários também se tornaram 
comuns na Praia

Também outras festas acontecem na Praia da Es-

tação. Pessoas começaram a comemorar os ani-

versários assim como a própria praia. No aniver-

sário de um ano da Praia foi realizado o primeiro 

eventão. Os eventões são realizados pelo pessoal 

da Praia da Estação para contestar de forma ainda 

mais intensa alguma decisão autoritária imple-

mentada pela Prefeitura, como a desapropriação 

de vilas e comunidades assentadas lutando pelo 

direito à moradia na justiça. No primeiro eventão, 

além de comemorarmos o aniversário, atualiza-

mos o “O divisor”, obra de Ligia Pape, 1968, em 

uma performance pelas ruas da cidade. O tecido 

que une as pessoas foi confeccionado observan-

do as singularidades do trabalho original mas mu-

dando a cor para um azul profundo. Foi vestido 

na Praça Sete, localizada a 300 metros da Praça da 

Estação e o mar então desceu a Avenida Amazo-

nas desaguando na Praia da Estação com direito 

a caminhão-pipa refrescando todos os banhistas.
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FIGURA 12. Releitura da obra “O divisor”, 1968, de Ligia Pape. Praia da Estação, 2011

FIGURA 13. Banho de mangueira no “eventão” de comemoração de um ano da Praia da Estação, 2011
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A atualização da obra de Pape trouxe outros 

sentidos para a Praia da Estação. Primeiro ao re-

memorar um importante trabalho de uma artista 

brasileira produzido em 1968, pudemos colocar 

em questão os conceitos operantes na sua pri-

meira produção, que vislumbravam um oceano 

de individualidades juntas experimentando uma 

caminhada resultante de negociação coletiva10 e 

sua relação com a perspectiva política e de par-

ticipação social da Praia, desde seu início. A ex-

periência também foi atualizada no Carnaval de 

2011 pelo bloco carioca errante, que naquele ano, 

se chamou “O centrão vai virar mar”. O coletivo 

entrou em contato com nosso experimento via 

registro fotográficos de amigos em comum nas 

redes sociais e definiu a realização do mar durante 

sua festa. O compartilhamento de práticas cultu-

rais da praia via registro na internet favoreceram 

a atualização de experiências para territórios mais 

distantes do que a própria Belo Horizonte, e pas-

saram a ser articulados produtivamente também.

As inovações nas práticas e usos da Praia da Esta-

ção culminam, no meu entendimento, com a reali-

zação da Praia de Iemanjá. No dia 2 de fevereiro de 

2012, a praia saudou em um encontro com mais 

de 400 pessoas Iemanjá, a orixá Rainha do Mar no 

Candomblé, ocasionando um momento ecumêni-

co-político de superação das diferenças em rela-

ção às crenças religiosas em prol da contestação 

pelos direitos de uso da cidade. No encontro, os 

gestos privilegiados eram conversar, conhecer-se, 

tocar música, dançar e jogar capoeira, flores, acen-

der velas, enfeitar e perfumar a praça e os vãos de 

ventilação do Rio Arrudas.

Pessoas que estiveram no primeiro encontro na 

Praça, no “Vá de branco”, contestando o uso da 

cor e sua associação religiosa, se juntavam nessa 

noite aos que encenavam a entrega da oferenda 

à Rainha do Mar, dando ênfase ao envio do prefei-

to para longe. Entre as imagens da Iemanjá havia 

um barquinho com o prefeito, que produzido pelo 

movimento Fora Lacerda,11 marcava em mais uma 

manifestação pública os pontos a serem proble-

matizados na administração municipal, ocupando 

taticamente os mesmos terrenos físicos que se 

travestem de exclusivos, a partir do planejamento 

mandatário. 

A Praia de Iemanjá absorve o sincretismo cultural 

e encena o despacho do prefeito para além de 

qualquer implicação religiosa, fazendo do encon-

tro e da construção de laços no espaço público o 

grande objeto sagrado a ser enaltecido na cidade. 

Nesse sentido a população urbana é capaz de re-

sistir no espaço, ao modo estratégico do planeja-

mento do capital atualizando práticas da ordem 

“das resistências culturais e das lutas políticas que 

marcam trajetos, criam caminhos, interrompem 

fluxos desejados pelas classes dominantes e ela-

boram novas territorialidades.” (RIBEIRO, 2005,  

p. 270) Consideramos que estes outros imaginá-

rios políticos são possíveis ao realizarem outras 

territorialidades, a partir da visibilidade dos en-

contros entre os cidadãos. O gesto simbólico de 

apropriação dos banhistas da Praia da Estação, 

oferece uma potência de construção dessas ter-

ritorialidades, desafiando – ainda que de forma 

lúdica, efêmera e contingencial – as pressões da 

espetacularização.
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FIGURA 14. Praia noturna, em fevereiro de 2012, com destaque para imagem da orixá sendo levada ao Rio Arruda

FIGURA 15. Mulheres vestidas de branco levam barquinho com imagem do prefeito para ser despachada nas águas  
do rio Arrudas, 02/02/12
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11 O movimento Fora Lacerda age especificamente contra o pre-
feito de Belo Horizonte, que representa as determinações do 
capital especulativo financeiro na cidade, desde junho de 2011. 
Mesmo com a reeleição de Márcio Lacerda, em 2012, o mo-
vimento continua firme visibilizando em sua página as atroci-
dades do munícipe além de articular manifestações, reuniões, 
informativos e atuações. <www.foralacerda.com.br>
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10 Informações acessadas no site da bienal.org, no qual “O divi-
sor” foi exibido na Bienal de 2010, Disponível em: < http://
www.bienal.org.br/FBSP/pt/29bienal/participantes/Pagi-
nas/participante.aspx?p=118 > Acesso em: 15 dez. 2012.
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