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RESUMO

Este trabalho parte da frase “O mineiro só é solidário no câncer”, de Otto Lara Resende (1922-1992). Essa frase define com amargor a essência humana. Otto, mineiro de São

João Del-Rei, negava ter dito essa frase, mas o interessante aqui é o realismo da afirmação. O presente trabalho reivindica a emancipação de um espaço em branco demarcado

no mapa gráfico do metrô de Belo Horizonte entre as estações Gameleira e Calafate. Pretendemos construir/criar um espaço intangível, fictício e imaginário a partir dessa

demarcação agora batizada de “Narnia” (uma alusão ao mundo fantástico criado pelo escritor Irlandês C.S Lewis). O trabalho mescla preceitos ideológicos apresentados por

grupos  de “esquerda” e de “direita” sem distinções, propondo a “emancipação” como bandeira política, assim como correntes separatistas e ideias que voltaram a tomar força nos

últimos anos. Assim, este trabalho se propõe refletir a relação entre a cidade e seus agentes, metaforizando o  jogo de disputas territoriais que se estabelece nos meios urbanos,

criando e distorcendo realidades. Para tornar mais fácil a visualização do trabalho, estamos produzindo um filme de curta duração onde ficção e realidade se misturam. Na

metodologia se estabelece um referencial teórico a partir de autores que trabalharam conceitos como cidade e utopia (Françoise Choay, 1979, Nieuwenhuis Constant, 1974;

GOBIRA, 2007), jogo (Johan Huizinga, 2000; GOBIRA, 2012), urbanismo e território (Internacional Situacionista, 1957-1972; Henri Léfèbvre, 2004). Como resultados parciais

temos dentre os produtos e reflexões: os vídeos (a serem editados), camisetas, cartazes e pôsteres produzidos, também percebemos o quão nocivas se tornam as ideologias e

como suas práticas constroem uma noção deformada da realidade e o modo como essas matrizes levam o atual modelo de sociedade construído a partir de  sucessivos

fracassos.
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