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RESUMO

A ocupação do espaço urbano e sua relação com o meio ambiente é uma das questões centrais da contemporaneidade. De caráter eminentemente interdisciplinar, este tema tem

sido debatido em áreas tão diversas como urbanismo, antropologia, filosofia, artes, geografia, ciências ambientais, etc. No contexto da arte contemporânea, o tema tem sido

abordado de forma poética por diversos artistas no Brasil e no exterior, com o objetivo de despertar a consciência e chamar a atenção para questões de interesse global.

O projeto “Lição: Se essa rua fosse um rio” procura refletir sobre as relações entre cidade, meio ambiente e indivíduo, resgatando uma questão crucial na organização urbana de

Belo Horizonte, que é a existência de inúmeros córregos sob a malha viária da cidade. Para tanto, propõe a execução de uma sequência de aulas de violino realizadas na rua, em

que o professor tenta ensinar a artista a tocar a melodia da canção de domínio popular “Se esta rua fosse minha” ao violino. Como nunca teve qualquer contato prévio com o

instrumento, a artista tem grande dificuldade inicial para aprender a “lição”. A dificuldade em aprender a tocar um instrumento que pode produzir um som tão belo e harmônico é

vista como uma metáfora para a dificuldade em estabelecer uma nova relação e uma nova consciência da cidade, mais harmônica, em seu diálogo com o meio ambiente.

As lições correspondem a aulas sucessivas, que ocorrem sempre em ruas sob as quais correm trechos dos córregos da cidade de Belo Horizonte. Ao longo de vários meses,

foram feitas 8 lições, permitindo um “mapeamento” dos córregos canalizados em várias regiões da cidade. A realização dessas sucessivas “lições” ao longo do tempo obedece a

uma necessidade conceitual do trabalho – que mostra inicialmente a dificuldade em “aprender” a lição – e ao mesmo tempo permite, ao longo da evolução do aprendizado, um

mapeamento abrangente de vários pontos de interseção entre rios e ruas dentro do município de Belo Horizonte, com o objetivo de conscientizar o público sobre a presença

desses córregos.

As “Lições” aconteceram sobre diferentes trechos encobertos dos rios, demarcando um mapa tão físico quanto imaginário, composto especialmente pela interação e reverberação

daqueles que assistem às aulas, que são públicas. Recolocando a ambígua situação pública e íntima que se dá nas performances-aulas, as ações terminam por chamar atenção

para o rio que passa por ali às escondidas, sensibilizando o corpo cidadão – habituado à invisibilidade pública das águas locais – para o que se passa na intimidade da

organização urbanística de Belo Horizonte. O poder civilizatório sobre o meio ambiente, assim como o empoderamento civil diante das políticas do avanço urbanístico, são

igualmente aludidos pela letra da canção – “se esta rua fosse minha, eu mandava...” –, ativando uma dimensão participativa da vida social.

O projeto busca manter a memória sobre os córregos de Belo Horizonte, vistos aqui como um patrimônio imaterial da cidade. O trabalho articula, por meio da metáfora, da

participação do espectador e da experiência espacial, uma proposta de recriação da cidade, ativada pela arte e sua força de invenção. Assim, o projeto ganha uma dimensão

social, pois passa a ter o papel de suscitar questões, de trazer à tona as relações que todos nós, como cidadãos, estabelecemos com a cidade, seus habitantes, sua dinâmica de

ocupação e apropriação do espaço.
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