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RESUMO

O presente trabalho é um recorte de uma pesquisa com interface na extensão do Programa Institucional de Extensão Direitos à Produção e ao Acesso à Arte e à Cultura

(PROEx/UEMG). Temos como objetivo problematizar e refletir sobre as políticas públicas urbanas e a arquitetura da cidade de Belo Horizonte, compreendendo esta como hostil,

dada as posturas destinadas a promover a “harmonia” e o “equilíbrio” no espaço urbano por meio do disciplinamento dos comportamentos, das condutas e dos procedimentos. O

trabalho traz a tona o fato de que a arquitetura urbana tenta influenciar as ações políticas e sociais na cidade por meio de vários dispositivos (QUINN, 2014; MILLS, 2015).

Traçamos uma linha de reflexão que vem desde pensadores do século XIX (BENJAMIM,1993), passando pelas vanguardas históricas do século XX (DEBORD, 1997),

evidenciando as ações que escandalizaram as cidades e seu ambiente público com firmes críticas ao urbanismo. Assim, o trabalho problematiza a forma como ações “livres” e

“artísticas/estéticas”, promovidas por grupos e coletivos de Belo Horizonte como Carnaval de Rua e  Duelo de MC`s, são apropriadas pelo poder público e suas múltiplas formas

de organização, não se restringindo apenas as políticas culturais, mas também por meio de atos normativos e associações público privadas. Na metodologia busca-se referências

teóricas (apontadas acima), bem como trabalhamos com fontes secundárias (notícias, notas e críticas de jornais), atos normativos da cidade de Belo Horizonte, e autores que

exploram as questões relacionadas as políticas públicas, culturais e urbanismo (JACOBS, 2011). Como resultados parciais a pesquisa contribui para refletir de que modo as

políticas públicas interferem nas ações políticas/artísticas na cidade de Belo Horizonte, regularizando-as ou adotando estas nos calendários culturais e na rotina da cidade,

criando um urbanismo alavancado nessas intervenções, que desta forma acabam se tornando eventos meramente comerciais.
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