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RESUMO

A região pertencente ao Baixo Centro da cidade de Belo Horizonte tem sido palco de manifestações políticas, populares e culturais diversas, abrigando a pluralidade da

identidade e linguagem dos seus frequentadores, expressas também por meio de intervenções gráficas. A Rua Aarão Reis e a área adjacente, sob o Viaduto Santa Tereza, têm

passado por alterações físicas e estruturais ao longo da última década, que contribuíram para as distintas formas com que os cidadãos se relacionam e apropriam desse espaço.

Esse projeto em desenvolvimento objetiva documentar e difundir as intervenções gráfico-visuais realizadas na paisagem urbana do local de estudo, criando uma plataforma

colaborativa com o acervo das imagens registradas.  A metodologia adotada provém da conciliação entre pesquisa bibliográfica, documental e de campo. A revisão bibliográfica

vem sendo realizada paralelamente, fundamentando o trabalho de campo enquanto o levantamento histórico efetivado possibilita a contextualização das mudanças socioculturais

ambientais. Para acompanhamento dessas intervenções, registros fotográficos in loco têm sido realizados periodicamente para que em análise comparativa posterior, seja

possível apontar as reais modificações observadas na paisagem dentro do intervalo estudado. A participação da comunidade acontece de forma indireta, visto que o estudo se

relaciona com a interpretação das manifestações artístico-culturais já projetadas.  Usuários do espaço tornam-se agentes ativos na constante mutação paisagística e Lynch

(1997) defende que novas relações emocionais entre o homem e o ambiente podem ser influenciadas por meio da organização simbólica da paisagem, que também desempenha

papel social. A plataforma proposta, quando finalizada, será capaz contribuir enquanto banco de imagens, como material para estudos futuros, tornando-se um convite à

discussão quanto a visibilidade, notoriedade e autoria das interferências realizadas na paisagem local.
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