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RESUMO 

 
Ao leitor, propõe-se aqui um passeio pela cidade de Porto Alegre. Ao longo do 
percurso, iremos destacar e problematizar alguns “cenários comunicacionais”. Trata-se 
então de flagrar ambientes urbanos – bares, vias públicas ou espaços de trabalho muito 
singulares – particularmente qualificados pela presença de inscrições e dispositivos 
midiáticos diversos. O convite à flânerie torna-se também um convite a um pensador 
seminal no campo da Comunicação: Walter Benjamin. Em torno dele – embora sem 
tratá-lo de modo exclusivo ou exclusivamente didático – iremos organizar nossos 
materiais empíricos, nossas considerações e análises teóricas, nossos ensaios de 
articulação entre as lógicas da cultura, da comunicação e da vida urbana. É justamente a 
particular historiografia benjaminiana que nos faz escolher um ponto de partida talvez 
inusitado: um dos depósitos de reciclagem de lixo da cidade, onde aparelhos e 
equipamentos midiáticos, dentre eles televisores, são freqüentemente encontrados. 
Deste registro de campo – a televisão no “parque dos objetos mortos” – partimos, 
tentando fazer com que a experiência urbana e a experiência midiática resultem melhor 
compreendidas, principalmente no modo como se sobrepõem e correspondem-se. 
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