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INVESTIGANDO O FENÔMENO URBANO: O 
QUARTEIRÃO DO SOUL EM BELO HORIZONTE 
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O fenômeno urbano, tomado em sua amplitude, não pertence a 

nenhuma ciência especializada. Mesmo considerando-se como 

princípio metodológico que nenhuma ciência renuncia a si própria, 

mas que, ao contrário, cada especialidade deve levar a utilização de 

seus próprios recursos até o limite para atingir o fenômeno global, 

nenhuma dessas ciências pode pretender esgotá-lo. Nem governá-

lo.2

Compreender e teorizar acerca dos milhares de universos que se constituem dentro 

de uma metrópole é um dos maiores desafios compartilhado por sociólogos, geógrafos, 

historiadores, urbanistas, antropólogos, profissionais da comunicação, entre outros, que 

cada vez mais entrecruzam seus saberes para tentar abarcar todas as possíveis dimensões 

de tais fenômenos. As diferentes possibilidades que surgem pela constante modificação do 

espaço urbano, pelas novas formas de relações que são estabelecidas entre os membros 

das comunidades, as novas mediações possibilitadas pelo surgimento e disseminação dos 

veículos de comunicação de massa e pelas novas mídias causam perplexidade e, ao 

mesmo tempo, aguçam o interesse dos pesquisador, a procura de um outro olhar que possa 

trazer à tona novas visões e possíveis explicações para o entendimento das relações sociais 

e do homem com o espaço. 

Este trabalho busca traçar alguns dos caminhos que permeiam a complexidade do 

fenômeno urbano em suas diversas manifestações voltando nosso olhar para o estudo de 

caso do “Quarteirão do Soul”, movimento urbano que acontece aos sábados no centro de 

Belo Horizonte, modificando um local, até então, utilizado como mero corredor de circulação 

e estabelecendo novas formas de sociabilidade e reapropriação do espaço. 

1 O papel das teorias 

A questão urbana foi alvo da discussão durante todo o século passado, na busca 

de um paradigma que desse conta de perceber os processos urbanos a partir das mais 

                                            
1 Programa de Pós-Graduação em Geografia - UFMG 
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2 LEFBVRE, Henri. A revolução urbana. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2002. p. 57-58. 
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diferentes visões. Assim passamos pela visão do fenômeno urbano como percebida pela 

Escola de Chicago nos anos 30, destacando-se aí os trabalhos dos sociólogos Robert 

E.Park e Louis Wirth. 

O enfoque do grupo de Chicago inaugurou os estudos sobre a sociologia urbana, 

claramente influenciados pela escola alemã, especialmente os trabalhos do psicólogo social 

Georg Simmel, que tinham como premissa os chamados estudos da “ecologia humana”. No 

entanto, talvez pela influência de Simmel os principais aspectos que ainda hoje podem ser 

considerados fatores de influência determinados por tais estudos dizem respeito ao papel do 

cidadão e aos diversos papéis sociais que têm nas cidades a sua arena. Ao se debruçarem 

sobre o superficialismo, o anonimato e o caráter transitório das relações urbanas e sociais, 

os autores apontam para aquele que é o início da sociedade de massas como aquela que 

vivemos atualmente. Ao apontar o caráter segmentário das relações sociais, os autores 

insistem tanto na possibilidade de liberdade que permite ao indivíduo o anonimato e a 

heterogeneidade de personalidades nas grandes cidades, como no risco do estado blasé, 

na concepção de Simmel quanto ao estado de anomia, ou vazio social como caracterizado 

por Durkheim. 

Os estudos da escola de Chicago também implicaram na investigação de 

fenômenos ligados à violência, à delinqüência, perturbações mentais, trabalhando também 

as novas formas de interação social mediadas pelas instituições sociais e o estudo das 

marginalidades. Ainda que os métodos utilizados por esta escola sejam considerados 

reducionistas, pois abordam a questão urbana a partir de uma lógica funcionalista, a sua 

contribuição ainda hoje é fruto de estudos, pois foi determinante para a constituição de 

várias linhas de investigação na sociologia urbana. 

Uma nova visão revolucionária se estabelece nos anos 70 quando o filósofo Henri 

Lefebvre publica A Revolução Urbana que abre novamente um campo de discussão acerca 

das várias possibilidades de percepção dos fenômenos urbanos, não apenas como relações 

que se estabelecem na esfera do domínio econômico, mas levando em consideração as 

várias relações sociais que são constituídas a partir da cidade. O trabalho de Lefbvre sofre 

duras críticas vindas dos autores ligados à visão estruturalista, principalmente por Manuel 

Castells. 

A obra de Lefebvre, passados 30 anos de sua publicação, é plena de frescor e 

indagações que nos permitem compreender as diversas manifestações sociais que 

permeiam a sociedade. Para Lefebvre, o fenômeno urbano se apresenta como realidade 

global, que implica o conjunto da prática social, uma globalidade que não pode ser 

apreendida de imediato. O filósofo nos chama a atenção para a necessidade de utilização 

de todos os procedimentos progressivos e regressivos da análise, respeitadas as 
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especificidades de cada ciência, sem os quais não é possível conceber a “ciência do 

fenômeno urbano”, já que este constitui-se não como um sistema único de signos, pois a 

prática urbana ultrapassa de longe esta sistematização incorporando uma série de signos e 

significações em vários níveis, sejam eles: o das modalidades da vida cotidiana, o da 

sociedade urbana no seu conjunto, o do espaço-tempo urbano particularizado. 

Lefebvre argumenta que a “realidade do fenômeno urbano seria a de um objeto 

virtual”3. Aos olhos do estudioso do atual milênio, para quem as relações configuram-se de 

forma cada vez mais virtual, possibilitada pelas diversas mediações, que vão desde os 

meios de comunicação de massa, passando pela telefonia celular e cada vez mais, pela 

Internet, este figura como um conceito perfeitamente comum, pois é um conceito que faz 

parte do nosso cotidiano. Ao implicar o fenômeno urbano como um objeto virtual, Lefebvre, 

de certa forma, antecipa o fenômeno da globalização, metropolização e dos 

multiculturalismos que norteiam a discussão atual, presente em grande parte do repertório 

dos teóricos, entre eles Manuel Castells, seu principal crítico. 

1.1 O cotidiano como espaço do geógrafo 

Seguindo a visão globalizante do fenômeno urbano apresentada por Lefebvre, 

temos o trabalho de Milton Santos, para quem “cada lugar é à sua maneira, o mundo”, mas 

ao mesmo tempo “irrecusavelmente imerso numa comunhão com o mundo, torna-se 

exponencialmente diferente dos demais. A uma maior globalidade, corresponde uma maior 

individualidade”4. 

Uma das premissas de Santos é o olhar voltado para o cotidiano, como uma 

redescoberta da dimensão local, levando-se em consideração as práticas sociais. Na visão 

do autor este seria um “retorno” ao cotidiano, já que esta é uma visão difundida por autores 

como Simmel e Lefebvre. O cotidiano, que para Santos representa uma “quinta dimensão do 

espaço banal, o espaço dos geógrafos”. Entender a materialidade que se configura na 

relação entre cotidiano, espaço e movimentos sociais é um dos grandes desafios que o 

autor aponta, pois “enquanto outros especialistas podem escolher, na listagem de ações e 

na população de objetos, aqueles que interessam aos seus estudos setoriais, o geógrafo é 

obrigado a trabalhar com todos os objetos e todas as ações.”5 A percepção do cotidiano, 

dos movimentos sociais que ali se delineiam e como estes movimentos interferem na 

transformação e apropriação do espaço urbano, constituem alguns dos maiores desafios, 

                                            
3 LEFBVRE, Henri. A revolução urbana, p. 61. 
4 SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Edusp, 

2002. p. 252.  
5 SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção, p. 257. 
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mas também a grande ousadia do pesquisador em geografia. 

Portanto, tomando como ponto de partida o cotidiano da cidade, pretendemos 

perceber como as ações de determinados grupos sociais podem interferir no espaço urbano, 

até mesmo dotando-o de outros significados, através das ações culturais e da participação 

de determinados setores da mídia que vão na contramão de das políticas informacionais 

tradicionais, subvertendo a percepção tradicional do espaço e contribuindo para que este 

assuma novos significados e usos. 

2 A visão da comunicação e o estabelecimento das redes informacionais 

O século XX notabilizou-se pelo desenvolvimento dos meios de comunicação de 

massa e pelas modificações decorrentes, que atingiram a natureza da transmissão e do 

intercâmbio das formas simbólicas. Thompson aponta que os meios de comunicação 

promoveram uma reelaboração do caráter simbólico da vida social, reorganizando os meios 

pelos quais a informação e o conteúdo simbólico são produzidos e intercambiados, e, ainda, 

reestruturaram os meios pelos quais os indivíduos se relacionam entre si6. 

Nossa época está profundamente marcada por novos processos de sociabilidade, 

tornados possíveis pela mediação dos mais diversos aparatos midiáticos. Ao contrário de 

outras sociedades, que mantinham seus contatos e tomavam conhecimento do mundo à sua 

volta a partir das relações essencialmente interpessoais, vivenciamos na atualidade a era da 

informação mediada, em que não contam mais apenas os encontros face a face. Milton 

Santos denota que o mundo se estabelece como um “objeto comum”, que possibilita o 

surgimento de relações, ao mesmo tempo, de reciprocidade e alteridade, denominadas 

como “transindividualidade”, que se constitui a partir das relações inter-humanas que 

pressupõem o uso da técnica e dos objetos técnicos. Segundo Thompson, 

Com o desenvolvimento da comunicação de massa, a circulação das 

formas simbólicas é sempre mais separada da necessidade de um 

lugar físico comum e por isso a mobilização do sentido tem cada vez 

mais capacidade de transcender o contexto social dentro do qual as 

formas simbólicas são produzidas. É apenas com o desenvolvimento 

da comunicação de massa que os fenômenos ideológicos podem 

tornar-se fenômenos de massa, isto é, fenômenos capazes de afetar 

grande número de pessoas em locais diversos e distantes. Se a 

comunicação de massa se tornou o meio mais importante para a 

operação da ideologia nas sociedades modernas, isso se deve ao 

                                            
6 THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade. Petrópolis: Vozes, 1998. p. 19. 
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fato de ela se ter transformado num meio importante para a produção 

e a transmissão de formas simbólicas, e porque as formas simbólicas 

assim produzidas são capazes de circular numa escala sem 

precedentes, alcançando milhões de pessoas que compartilham 

pouco em comum além da capacidade de receber mensagens 

mediadas pelos meios.7

Estamos, assim, diante da situação de compartilhamento de formas simbólicas que, 

em diversos momentos, pouco ou nada têm a ver com nossa realidade mais imediata, mas 

nem por isso parecem-nos estranhas. Uma das possíveis explicações para tal fenômeno 

pode ser buscada naquelas mudanças que dizem respeito à reorganização do espaço e do 

tempo. A telecomunicação, com o advento do telégrafo sem fio e, posteriormente, do 

telefone, tornou possível a simultaneidade não espacial. As distâncias começaram a se 

encurtar e os novos veículos como o cinema e a televisão possibilitaram uma alteração da 

compreensão dos lugares e do passado. 

Thompson afirma que certas barreiras espaciais declinaram em função da 

aceleração da vida social, que se viu cada vez mais modelada pela mediação simbólica. 

Essa alteração da compreensão do lugar e do tempo muda também as relações do sentido 

e de pertencimento dos indivíduos, que prescindem de um lugar específico para 

desenvolverem relacionamentos com os mais diversos grupos e comunidades, inclusive 

aquelas que se constituem - dentre outros meios - através da mídia. A mídia, hoje, é um 

“multiplicador de mobilidade”8. Esta mobilidade se apresenta através das diversas relações 

que surgem da apropriação cotidiana das formas simbólicas midiáticas. Assim é que 

gravitando em torno da mídia, presenciamos o surgimento de associações de fãs, grupos de 

discussão na Internet, rádios comunitárias, jornais e revistas especializadas, entre outros 

produtos que determinam ou traduzem novas formas de comportamento, refletindo a 

diversidade social. 

2.1 A mídia e a constituição de novas identidades 

A construção da identidade de determinados atores sociais, aqui entendida como 

na acepção de Castells, para quem a identidade constitui o processo de construção de 

significados que se originam de atributos culturais que prevalecem sobre outras fontes de 

significado sofre a influência da cultura de massa, sendo, em alguns casos, determinada por 

seus produtos. Os fã-clubes constituem um bom exemplo. As identidades organizam 

significados, ou seja, determinam processos de autoconstrução e individuação. Castells 

                                            
7 THOMPSON, John B. Ideologia e cultura moderna. Petrópolis: Vozes, 1995. p. 31. 
8 THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade, p. 185. 
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propõe três formas de construção da identidade: - identidade legitimadora, definida pelas 

instituições dominantes da sociedade, com a finalidade de racionalizar e expandir seus 

mecanismos de dominação frente aos atores sociais. Identidade de resistência, forjada a 

partir de atores excluídos ou sem legitimidade para as instituições dominantes, criando 

mecanismos de resistência e sobrevivência frente aos princípios legitimadores da ordem 

hegemônica, e identidade de projeto, que propicia a criação de uma nova identidade que 

poderá gerar uma transformação da estrutura social. 

Pensando-se em como as identidades de resistência podem ser forjadas a partir 

também da influência da cultura de massa, nossa análise irá se deter na observação de um 

novo movimento de reapropriação do espaço urbano que vem se estruturando tomando-o 

como objeto empírico - o Quarteirão do Soul. 

3 A black music forjando identidades de resistência - o Quarteirão do Soul 

Só me interessa o que não é meu.[...] Foi porque nunca tivemos 

gramática, nem coleções de velhos vegetais. E nunca soubemos o 

que era urbano, suburbano, fronteiriço e continental [...] [que] nunca 

fomos catequizados. Vivemos através de um direito sonâmbulo.9

As transformações ocorridas com o desenvolvimento da mídia no início do século 

apontaram outros caminhos para a apropriação dos bens simbólicos, que agora passam a 

ser consumidos em grande escala, propiciando o estabelecimento de novas relações de 

gosto e o surgimento de padrões de comportamento inspirados por tais produtos. Canclini 

aponta a transformação no processo de apropriação cultural realizada sob a influência da 

mídia: 

A mídia chega para ‘incumbir-se da aventura, do folhetim, do 

mistério, da festa, do humor, toda uma zona malvista pela cultura 

culta’, e incorporá-la à cultura hegemônica com uma eficácia que o 

folclore nunca tinha conseguido. O rádio em todos os países latino-

americanos e, em alguns, o cinema levam à cena a linguagem e os 

mitemas do povo que quase nunca a pintura, a narrativa nem a 

música dominantes incorporavam. Mas ao mesmo tempo induzem 

outra articulação do popular com o tradicional, com o moderno, com 

a história e com a política.10

                                            
9 FIERRO apud CANCLINI, Néstor Garcia. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da 

modernidade. São Paulo: Edusp, 2000. p. 326-327. 
10 CANCLINI, Néstor Garcia. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade, p. 

 12499



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

A música sempre foi um fator determinante de identificação social. Principalmente a 

música negra, fruto da voz dos escravos trazidos para a América. Desde o blues dos negros 

norte-americanos, um lamento por sua condição, passando pelos ritmos africanos que 

originaram o samba em nossa terra, sua constituição remete-se às condições de miséria e 

discriminação sofrida quotidianamente. 

Com o advento do rádio e a sua rápida evolução, o consumo de música aumenta 

sensivelmente. Hobsbawm nos mostra que a música foi a arte mais afetada pelo 

desenvolvimento do rádio, principalmente os chamados “discos raciais”, ou seja, a música 

típica dos pobres. “O rádio, pela primeira vez, permitiu que música fosse ouvida a distância 

por mais de cinco minutos ininterruptos, e por um número teoricamente ilimitado de 

ouvintes. Tornou-se assim um popularizador único da música de minorias”11. O rádio foi um 

dos elementos determinantes para a rápida proliferação dos ritmos populares e para a 

construção dos mitos da música negra em todo o mundo. Foi também o responsável pela 

disseminação maciça do fenômeno rock’n‘roll em todo o mundo. 

Nos anos 50 com a explosão comercial do rock’n’roll, ritmo derivado do blues, está 

aberto o caminho para a consagração dos ritmos da black music. Nesse mesmo período, 

começa a se estruturar o movimento da soul music, também uma derivação do blues que 

mescla à ele ritmos oriundos do rock e o fervor das canções evangélicas. Alguns dos 

maiores nomes da soul music foram lançados pela gravadora Motown. Entre eles 

destacamos: James Brown, Marvin Gaye, Diana Ross, Aretha Franklin, Sam Cooke, os 

Jackson Five entre os vários que modificaram o ritmo e a concepção da música nos anos 60 

e 70. 

No Brasil o movimento funk-soul, uma derivação da soul music, começou a tomar 

espaço nos anos 70 com o trabalho de cantores como Tim Maia, Carlos Café e Toni 

Tornado, entre outros. O funk brasileiro, aos poucos foi definindo um novo estilo com o 

passar dos anos, transformando-se na manifestação musical cujas letras retratavam o 

cotidiano dos morros cariocas, tornando-se porta-voz das classes mais pobres da 

sociedade. A má fama do ritmo associou-se aos bailes funk, considerados redutos de 

drogas, brigas e promiscuidade. 

Enquanto o blues mostrava o lamento de um povo escravizado, o soul e de forma 

mais radical o funk e seus derivados mais atuais, o rap e o hip-hop surgem como 

manifestações de protesto contra a discriminação e opressão sofrida pelos pobres, 

principalmente os negros e favelados, criando uma cultura própria dos fãs que se reúnem 

                                                                                                                                        
259. 

11 HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995. p. 195-196.  
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em determinados locais para ouvi-lo, cantar, dançar e até mesmo estabelecendo uma moda 

que define as expressões idiomáticas e trajes similares aos de seus ídolos. 

Há ainda outro modo pelo qual a obliqüidade dos circuitos simbólicos 

permite repensar os vínculos entre cultura e poder. A busca de 

mediações, de vias diagonais para gerir os conflitos, dá às relações 

culturais um lugar proeminente no desenvolvimento político. [...] Ante 

a impossibilidade de construir uma ordem diferente, erigimos nos 

mitos, na literatura e nas histórias em quadrinhos desafios 

mascarados. A luta entre classes ou entre etnias é, na maior parte 

dos dias, uma luta metafórica. Às vezes, a partir das metáforas, 

irrompem lenta ou inesperadamente práticas transformadoras 

inéditas.12

A black music, nas suas mais variadas manifestações é um dos elementos de 

resistência cultural e determinante de identidades, conceitos e modos de vida. Na própria 

forma de se vestir que identificam os seus fãs, na linguagem adotada e nos lugares 

escolhidos para seu encontro, as relações sociais que se estabelecem abrem espaço, ainda 

que não prioritariamente, para discussões acerca do seu cotidiano e condição social. 

Da mesma forma, os veículos utilizados para sua divulgação, como é o caso das 

rádios comunitárias que têm em sua programação espaços criados para a música, mas que 

também fomentam a discussão das questões sociais que permeiam seu cotidiano. 

3.1 A Rádio Favela como porta-voz dos excluídos e o Quarteirão do Soul 

O acesso à produção nos veículos de comunicação de massa, até meados dos 

anos 70 apresenta-se proibitivo para a grande maioria dos segmentos sociais, dadas as 

dificuldades de custos com equipamentos e manutenção e também pelas restrições legais 

estabelecidas para as transmissões. O desenvolvimento tecnológico e o conseqüente 

barateamento dos custos de montagem, propiciou o surgimento das rádios piratas no Brasil 

entre o final dos anos 70 e início dos 80. Denominadas de piratas ou ilegais, são aquelas 

emissoras que entram no ar, ocupam um espaço na freqüência radiofônica sem concessão, 

permissão ou autorização de canal por parte do Governo Federal, sendo portanto 

caracterizadas como ilegais. 

A legislação que regulamentava as telecomunicações e radiodifusão no Brasil 

sempre teve um caráter severo e punitivo. As poucas concessões para as rádios pautavam-

                                            
12 CANCLINI, Néstor Garcia. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade, p. 

348-349. 
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se, na maioria das vezes, por critérios políticos. A proliferação das chamadas rádios piratas 

tem nos anos 70/80 uma conotação também de contestação contra o regime militar, pois 

também eram denominadas de “rádios livres”. Mais recentemente, as informações de 

interesse das populações locais estão sendo possibilitadas com o advento das rádios 

comunitárias - agora regidas pela Lei n. 9.612, de 19/02/98, regulamentada pelo Decreto n. 

2.615 de 3/6/98 e pela Norma n. 02/98, que complementa as disposições relativas ao 

Serviço de Radiodifusão Comunitária no Brasil. A sua concessão ainda é difícil, mas a 

proliferação, inevitável. Apenas no mês de novembro de 2004, de acordo com os dados a 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a Justiça Federal e o Ministério Público 

Federal em Minas Gerais farão o julgamento de 63 emissoras de rádio não-outorgadas na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte, que haviam sido lacradas pela ANATEL nos 

últimos meses. 

O movimento das rádios comunitárias em Belo Horizonte, tem como principal 

expoente a Rádio Favela FM, premiada internacionalmente e conhecida no país por meio do 

filme Uma Onda no Ar (2003), do cineasta Helvécio Ratton. A Favela FM surge em 1981 e 

logo conquista a audiência fiel dos moradores do Aglomerado da Serra, uma das maiores 

favelas da cidade. A rádio surge com o intuito de conscientizar a população do morro contra 

o uso de drogas, mas também como instrumento de denúncia, principalmente contra os 

abusos da polícia, fato que a levou à uma série de perseguições pelos órgãos de vigilância 

do Ministério das Comunicações, mas ao mesmo tempo, fez com que conquistasse 

reconhecimento internacional pelas associações ligadas aos direitos humanos e uma grande 

parcela de ouvintes, não mais restritos à população da Serra, mas espalhados por toda Belo 

Horizonte. 

Sempre fiel à sua responsabilidade social, a Favela FM transformou-se na porta voz 

dos pobres, deixou seu status de rádio pirata e passou a ser reconhecida como rádio 

comunitária, sendo roteiro obrigatório dos candidatos às eleições na cidade. 

A Favela FM é destacada aqui, por ser a pioneira. No entanto, o movimento das 

rádios comunitárias em Belo Horizonte vem tomando proporções cada vez maiores, e 

assumindo um papel de destaque na comunicação com as populações mais carentes, 

justamente por utilizarem uma linguagem mais próxima dos ouvintes, por inovarem no 

processo de gestão, de forma mais democrática e participativa, como também por 

trabalharem com ritmos musicais que não se fazem presentes nas emissoras tradicionais, 

como o rap, hip-hop, funk, sertanejo e até mesmo o bolero, mas são constantes no cotidiano 

destes segmentos sociais. Em grande parte da programação destas rádios, além de 

músicas, são veiculadas notícias de interesse da comunidade, eventos e atividades que 

dizem respeito ao dia a dia dos ouvintes. Assim acontece com o chamado Quarteirão do 

Soul, que tem o apoio da Favela FM. 
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3.2 O Quarteirão do Soul como identidade de resistência 

“Seja bem vindo ao quarteirão do Soul, que está resgatando os amigos da velha 

guarda”. Esta é apenas uma das faixas que recebe o amante da soul music, ou assusta o 

transeunte, que olha curioso o grupo de pessoas na faixa dos 40/50 anos reunidas em torno 

de dois pickups, fazendo coreografias ao som de James Brown, em plena área central de 

Belo Horizonte, aos sábados das 14 às 18 horas. Desde o início de 2004, um movimento 

começou a tomar conta do quarteirão localizado na Rua Goitacazes, entre São Paulo e 

Padre Belchior, área central de Belo Horizonte. A princípio, uma Caravan e um Fiat 147 

eram os responsáveis pela soul-music que toca, ininterruptamente ali aos sábados. 

A idéia do Quarteirão do Soul surgiu, em fevereiro de 2004, do encontro de sete 

amigos no local, onde um deles lava carros. De acordo com Ronaldo Black, eles estavam 

com a Caravan (sua marca hoje) estacionada no local e começaram a dançar. Daí surgiu a 

idéia de “rever os velhos companheiros”. Para Valdeci ou Abelha, “a gente quer resgatar o 

espírito jovem, o black não fica velho”. Os amigos fundadores da chamada “Diretoria” vêm 

dos locais mais distantes: Gugu, do bairro Vera Cruz, Zezinho do Planalto, Geraldinho do 

Casa Branca, Ronaldo Black, da cidade de Santa Luzia, O DJ - A Coisa, da cidade de 

Betim. Abelha, do Bairro São Geraldo e Goder, do bairro Sagrada Família. A localização 

central propicia um ponto de encontro em um local até então, praticamente sem movimento 

aos sábados. 

Aos poucos foram chegando algumas pessoas e se aglomerando em torno dos dois 

carros estacionados em frente ao espaço de um estacionamento, e ao lado de um bar. A 

princípio timidamente, depois alguns mais ousados vestidos com trajes da black music dos 

anos 70, e vão tomando a calçada. 

 No mês de junho pudemos constatar já a presença de um aparelho de sonorização 

(de qualidade duvidosa), que se liga a dois pick-ups na calçada, com uma série de discos de 

vinil. Na Caravan a marca da Rádio Favela FM. O apoio da Rádio Favela, junto à divulgação 

boca a boca começa a trazer pessoas de várias partes da cidade. Um dos objetivos do 

Quarteirão de acordo com Cláudio - Mister Sam Jazz é “o resgate das pessoas da época 

que hoje não tem mais nada, que se envolveram com drogas e bebidas, trazê-las para o 

convívio de novo”. Ao lado do resgate dos “amigos da velha guarda”, o Quarteirão agora já 

começa a incorporar novos freqüentadores, de todas as idades, como a família de Cláudio: 

seus filhos de 13 e 15 anos já dançam soul. 

Castells nos fala sobre as identidades de resistência que surgem a partir de 

determinadas características culturais. O Quarteirão do Soul é freqüentado por pessoas 

visivelmente pertencentes às classes mais pobres. A apropriação do espaço por estes fãs 

da black music nos chama a atenção, pois como apresenta Milton Santos: 
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Por serem ‘diferentes’ os pobres abrem um debate novo, inédito, às 

vezes silencioso, às vezes ruidoso, com as populações e as coisas já 

presentes. É assim que eles avaliam a tecnoesfera e a psicoesfera, 

encontrando novos usos e finalidades para objetos e técnicas e 

também novas articulações práticas e novas normas, na vida social e 

afetiva. Diante das redes técnicas e informacionais, pobres e 

migrantes são passivos, como todas as demais pessoas. É na esfera 

comunicacional que eles, diferentemente das classes ditas 

superiores, são fortemente ativos.13

O movimento do Quarteirão do Soul surgiu da conversa entre pessoas que 

trabalham ou transitam pela região, que começaram a se reunir no local com o objetivo de 

“reencontrar os amigos de outrora” unidos pelo gosto da soul music. Um corredor de 

circulação no centro da cidade, aos sábados, começa a constituir uma nova referência 

atraindo, a princípio, apenas os colegas e, gradativamente, com a divulgação da Rádio 

Favela, outros fãs do gênero que percebem ali um espaço para o encontro com seus iguais. 

O local ganha pouco a pouco um novo significado, estabelecido a princípio por um 

elemento da cultura de massa - a black music. A música torna-se ao mesmo tempo, o 

elemento de ligação e o fator de comunicação do grupo para os demais. No encontro dos 

fãs, sem uma pretensão inicialmente de contestação, ou manifestação política, já começam 

a se constituir a comunicação dos elementos que os identificam. 

As identidades de resistência encontram nos pequenos veículos de comunicação 

de massa, o espaço para a reafirmação de suas identidades. Os jornais dirigidos à 

comunidade, as rádios comunitárias vêm se constituindo, cada vez mais, em aparatos de 

disseminação de suas reivindicações. A evolução tecnológica da mídia, se por um lado, 

aumenta o domínio informacional das classes hegemônicas, por outro trouxe o 

barateamento dos dispositivos mediáticos e o aumento ao acesso a estes dispositivos por 

comunidades antes totalmente excluídas. Nossos entrevistados foram enfáticos ao afirmar 

que o movimento começou a atrair mais adeptos a partir da divulgação pela Rádio Favela. 

As comunidades de resistência defendem seu espaço e seus lugares 

diante da lógica estrutural desprovida de lugar no espaço de fluxos 

que caracterizam a dominação social na Era da Informação. Elas 

reivindicam sua memória histórica e/ou defendem a permanência de 

seus valores contra a dissolução da história no tempo intemporal 

(sic) e a celebração do efêmero pela cultura da virtualidade real. 

                                            
13 SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção, p. 261. 
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Lançam mão da tecnologia da informação para permitir a 

comunicação horizontal entre as pessoas, e a oração da 

comunidade, ao mesmo tempo refutando a nova idolatria da 

tecnologia e preservando valores transcendentais diante da lógica 

desconstrutiva de redes de computadores, regidas por normas 

próprias.14

O Quarteirão do Soul constitui-se a partir da virtualidade das relações que se 

estabelecem entre fãs de black music. Henri Lefebvre nos lembra que o fenômeno urbano 

constitui-se por vários signos e significações em vários níveis, devendo-se estar atentos 

para as particularidades da sociedade urbana e do espaço-tempo urbanizado. Castells 

aponta, por sua vez, que as comunidades de resistência buscam estabelecer seu espaço na 

contramão dos fluxos dominantes da Era da Informação. 

Podemos perceber que as identidades se constituem a partir de laços sociais, 

determinados muitas vezes pela situação sócio-econômica, mas também pela criação da 

identidade cultural. O Quarteirão do Soul constitui-se como um novo espaço de apropriação 

da cidade, daqueles que se identificam com a cultura da black music e conseguem enxergar 

em um espaço dos mais pobres e feios do centro da cidade o seu ponto de encontro e 

resgate do papel de cidadãos que lhes é negado cotidianamente. Ações como esta, podem 

gerar outros sentidos para o espaço urbano, mas apesar de acontecerem de forma quase 

que espontânea, nem sempre podem frutificar, pois incomodam as instâncias de poder. 

Em um dos sábados, quando ao final da tarde voltamos para conferir o movimento 

no Quarteirão, nos deparamos não com uma grande festa soul, mas com o triste espetáculo 

de 04 viaturas da polícia, com policiais armados revistando as pessoas que ali estavam sem 

nada entender, ou pior, entendendo muito bem seu papel de marginalizados que não devem 

se atrever a conquistar novos papéis na cidade. 

E as identidades de resistência? Castells nos lembra que as identidades de 

resistência criam seus mecanismos de contestação e sobrevivência aos princípios 

legitimadores da ordem hegemônica, seja através da luta política, seja pelas atitudes de 

protesto e transgressão identificadas com a black music em suas várias vertentes. O 

Quarteirão do Soul é apenas mais uma manifestação destas identidades que vão se 

concretizando cotidianamente neste início de milênio, na contramão da insistência 

globalizante da ordem hegemônica. É assim que elas se constituem, no embate cotidiano. 

                                            
14 CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 422. 
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4 O centro como espaço de todos 

Passados dois sábados, retornamos ao Quarteirão do Soul. As faixas estavam lá, 

mais pessoas presentes, algumas com cabelo black power, outras vestidas com o apuro dos 

anos 70: blazer, camisa aberta, sapatos bicolores. Um pedaço de carpete foi colocado no 

passeio para facilitar os movimentos dos passos de dança, exibidos com maestria por 

alguns, ou mais timidamente por outros. A maioria do freqüentadores ainda é do sexo 

masculino. Pudemos observar a reação dos que passaram por lá: os mais jovens olhavam 

com curiosidade, um grupo de três moças passou e acabou voltando e se integrando no bar. 

Os mais velhos, principalmente aqueles que parecem residir na região, olhavam com 

desprezo e ar de censura. Nada que abalasse a alegria dos participantes. 

O fato que mais no chamou a atenção dessa vez foi a presença, agora ao vivo, da 

Rádio Favela, que entrevistava os participantes da festa e fazia sua transmissão 

diretamente do local. A presença dos locutores e a transmissão ao vivo pela Rádio serve 

para legitimar o movimento e o espaço como local de encontro não apenas dos fãs do Soul, 

mas como um novo “pedaço” de determinados grupos sociais. Magnani afirma que “os 

freqüentadores desses “pedaços do centro” não necessariamente se conhecem (como 

ocorria no bairro) mas se reconhecem: venham de onde vierem, trazem na roupa, na 

postura corporal, na linguagem, os sinais exteriores de seu pertencimento”15. 

O centro da cidade é, por excelência lugar de todos e de ninguém em particular. O 

centro é o espaço banal, como na acepção de Milton Santos - o espaço de todos. Para o 

autor, a cidade grande é o espaço onde os fracos podem subsistir. A música, como um bem 

de consumo simbólico, pode ser um determinante para o início do encontro das mais 

variadas pessoas. As relações que vão se estabelecer a partir daí, o reconhecimento deste 

como um espaço de sociabilidade advirá de vários fatores. José Guilherme Magnani utiliza o 

termo “pedaço” para caracterizar um tipo peculiar de sociabilidade e de apropriação do 

espaço urbano. O “pedaço” para o autor, representa um domínio entre o público - a rua e o 

privado - a casa, onde “todos sabem quem são, de onde vêm, do que gostam e do que se 

pode ou não fazer”16. 

A criação de uma identidade de resistência pode estar aí começando a se delinear. 

Analisar um movimento nascente como o Quarteirão do Soul constitui um dos desafios de 

entender o fenômeno urbano em sua complexidade. Qual será o seu destino? Não podemos 

prever. 

                                            
15 MAGNANI, José Guilherme Cantor. Festa no pedaço: cultura popular e lazer na cidade. São 

Paulo: Hucitec/UNESP, 2003. p. 12. 
16 MAGNANI, José Guilherme Cantor. Festa no pedaço: cultura popular e lazer na cidade, p. 12. 
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Em outubro, durante nossa última visita ao local, agora já descoberto por outros 

veículos da mídia e divulgado nas emissoras de televisão e jornais impressos, percebemos 

novas faixas, que convidam os participantes a ocuparem outros espaços. No Elite Night 

Club, um dos mais antigos clubes de dança da cidade, reaberto recentemente, acontecerão 

os bailes blacks “a volta do soul no Centro”. “Relembrando o Italiana: com muito funk, soul, 

breakdance e discoteca” convida para um novo espaço para a black music aos domingos, 

agora em outra região da cidade, o Bairro Barro Preto, também na região central. 

O trabalho do pesquisador deve continuar buscando entender os vários aspectos 

que estão envolvidos na apropriação do espaço, pois como nos lembra Milton Santos 

“enquanto outros especialistas podem escolher na listagem de ações e na população de 

objetos, aqueles que interessam aos seus estudos setoriais, o geógrafo é obrigado a 

trabalhar com todos os objetos e todas as ações”17. 

O Quarteirão do Soul constitui-se como mais um ponto de encontro, de apropriação 

do espaço da cidade, que se mostra cada vez mais restrito aos pobres. A música é o elo de 

ligação e as ondas das rádios comunitárias o veículo de disseminação de um ideário de 

resistência cultural que assume várias formas, uma delas assim definida nas palavras do 

rapper Marcelo Maciel Gomes , do grupo Código R, como os 04 Ps do rap: poder para o 

povo pobre. Estas são as suas armas. 
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