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RESUMO 
 

 

No decorrer da história, observa-se que o fato da organização social dos espaços 

urbanos ocorrer a partir da divisão sexual dos papeis acaba acarretando a recorrente 

associação dos homens às esferas públicas e a restrição das mulheres aos ambientes 

privados. Além de reforçar a desigualdade de gênero, esse aspecto acaba 

invisibilizando-as dentro das narrativas, com os relatos da historiografia sendo feitos 

por homens dentro de uma perspectiva masculina, cenário que ainda dita as relações 

da sociedade contemporânea. O projeto arquitetônico do Núcleo de Valorização da 

Mulher em Ouro Preto surge da necessidade de resgatar o papel da mulher na história, 

na cidade e na cultura em Ouro Preto e fomentar o debate sobre as questões de 

gênero dentro do campo da Arquitetura e Urbanismo. A partir de estudo de referencial 

teórico e obras de referência, definiu-se o programa e diretrizes e desenvolveu-se o 

projeto de revitalização da atual Casa de Gonzaga. 

 

Palavras-chave: Feminismo; Mulheres - História; Mulheres - Cultura; Mulheres – 

Valorização; Economia solidária; Economia compartilhada; Ouro Preto (MG), 

Arquitetura e mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

In the course of history, it can be seen that the social organization of urban spaces that 

occurs from the division of sexual roles eventually causes the association of men with 

public space and the restriction of women into private spaces. Besides reinforcing 

gender inequality, this aspect ends up making women invisible within the narratives, 

since the historiography has been made by man and written in a male perspective, 

scenario still presente at the contemporary society. The architectural Project of the 

Núcleo de Valorização da Mulher em Ouro Preto comes from the need to rescue the 

presence of women in the history, city and culture of Ouro Preto and increase debates 

on gender issues within the field of Architecture and Urbanism. From a theoretical 

reference study and similar works, we defined the project’s programs and guidelines 

and developed a Project foccused on the revitalization of the currently Casa de 

Gonzaga. 

 

Keywords: Feminism; Women - History; Women - Culture; Women - Valorization; 

Solidarity economy; Shared Economy; Ouro Preto (MG); Architecture and women. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



LISTA DE FIGURAS 
 

 

Figura 1: Dona Agenir, doceira de São Bartolomeu. .................................................. 2 

Figura 2: Festa de Nossa Senhora dos Remédios. .................................................... 2 

Figura 3: Mulheres da ASA participando de Feira de Tradições Populares promovida 

durante o Festival de Inverno de Ouro Preto, em parceria com a UFOP. ................... 2 

Figura 4: Senhoras artesãs participando do projeto "Voluta". .................................... 2 

Figura 5: Movimento diário em um dos corredores do CCSP. ................................... 2 

Figura 6: Grupo ensaiando coreografia no pátio principal do CCSP. ......................... 2 

Figura 7: Alunas e alunos em oficina de conserto de bicicletas no CCSP. ................ 2 

Figura 8: Alunas e alunos em oficina de gravura no CCSP. ...................................... 2 

Figura 9: Pessoas praticando ioga em um dos jardins suspensos do CCSP. ............ 2 

Figura 10: Horta comunitária presente em um dos jardins do CCSP. ........................ 2 

Figura 11: Dra. Rafia Obaid Ghubash. ....................................................................... 2 

Figura 12: Rafia Ghubash com o governante de Dubai na abertura oficial do museu.

 .................................................................................................................................... 2 

Figura 13: Grupo de mulheres árabes visitando o museu. ......................................... 2 

Figura 14: Interior de uma das galerias do museu. .................................................... 2 

Figura 15: Mulheres pintando os tapumes. ................................................................ 2 

Figura 16: Tapetes em serragem. .............................................................................. 2 

Figura 17: Turma fazendo aula de pintura na FAOP. ................................................. 2 

Figura 18: Crianças em aula na FAOP. ...................................................................... 2 

Figura 19: Crianças participando de dinâmica na FAOP. ........................................... 2 

Figura 20: Mulheres restaurando tela centenária na FAOP. ...................................... 2 

Figura 21: Espaço BH Cidadania. .............................................................................. 2 

Figura 22: Espaço BH Cidadania. .............................................................................. 2 

Figura 23: Casa de Gonzaga. .................................................................................... 2 

Figura 24: Grupo Arte da Terra. ................................................................................. 2 

Figura 25: Imagem aérea do entorno. O objeto está destacado em branco; 1: Praça 

Tiradentes; 2: Feirinha de Pedra Sabão; 3: Igreja São Francisco de Assis. ............... 2 

Figura 26: Vista da Igreja São Francisco de Assis, da Feirinha de pedra sabão e do 

Pico do Itacolomy a partir do bem. .............................................................................. 2 

Figura 27: Bem visto a partir da Rua Cláudio Manuel. ............................................... 2 



Figura 28: Bem visto a partir da Rua Cláudio Manuel. ............................................... 2 

Figura 29: Bem visto a partir da Praça Tiradentes. .................................................... 2 

Figura 30: Bem visto a partir do Largo de Coimbra. ................................................... 2 

Figura 31: Planta baixa porão. ................................................................................... 2 

Figura 32: Planta baixa pav. térreo. ........................................................................... 2 

Figura 33: Planta baixa 2º pav. .................................................................................. 2 

Figura 34: Planta de cobertura. .................................................................................. 2 

Figura 35: Fachada principal do bem. ........................................................................ 2 

Figura 36: Fachada posterior do bem. ....................................................................... 2 

Figura 37: Hall de entrada. ......................................................................................... 2 

Figura 38: Vista escada de acesso ao segundo pavimento. ...................................... 2 

Figura 39: Acesso ao pátio e aos jardins, detalhe da cobertura em metal e vidro. .... 2 

Figura 40: Pátio com chafariz e escada de acesso ao porão ao fundo. ..................... 2 

Figura 41: Jardim principal. À direita vemos o anexo e, ao fundo, a edificação 

principal. ...................................................................................................................... 2 

Figura 42: Terraço com namoradeiras localizado no jardim principal. ....................... 2 

Figura 43: Jardim posterior......................................................................................... 2 

Figura 44: Jardim posterior......................................................................................... 2 

Figura 45: Cozinha localizada o anexo. ..................................................................... 2 

Figura 46: Auditório localizado no anexo. .................................................................. 2 

Figura 47: Banheiro. ................................................................................................... 2 

Figura 48: Hall da escada, a partir do segundo pavimento. ....................................... 2 

Figura 49: Salão principal, no segundo pavimento. .................................................... 2 

Figura 50: Salão principal em dia de feira. ................................................................. 2 

Figura 51: Planta baixa esquemática de todos os pavimentos (na ordem: porão, 

pavimento térreo e segundo pavimento) com setorização por tipos de uso e acessos 

indicados em setas vermelhas. Sem escala................................................................ 2 

Figura 52: Hall de entrada .......................................................................................... 2 

Figura 53: Sala expositiva .......................................................................................... 2 

Figura 54: Loja colaborativa ....................................................................................... 2 

Figura 55: Café ........................................................................................................... 2 

Figura 56: Pátio interno .............................................................................................. 2 

Figura 57: Loja localizada no porão ........................................................................... 2 

Figura 58: Sala expositiva no 2º pavimento ............................................................... 2 



Figura 59: Auditório .................................................................................................... 2 

Figura 60: Sala infantil ................................................................................................ 2 

Figura 61: Administração............................................................................................ 2 

Figura 62: Ateliê têxtil ................................................................................................. 2 

Figura 63: Ateliê plástico ............................................................................................ 2 

Figura 64: Ateliê culinário ........................................................................................... 2 

Figura 65: Refeitório ................................................................................................... 2 

Figura 66: Terraço e café ........................................................................................... 2 

Figura 67: Tablado no jardim principal ....................................................................... 2 

Figura 68: Palco do patamar expositivo ..................................................................... 2 

Figura 69: Patamar expositivo em dia de feira ........................................................... 2 

Figura 70: Horta comunitária ...................................................................................... 2 

Figura 71: Ateliê de cultivo ......................................................................................... 2 

Figura 72: Indicação do acesso ao objeto de estudo a partir do Beco do Pilão. ........ 2 

Figura 73: Vista do Beco do Pilão a partir da Praça Tiradentes. Ao fundo do beco 

temos o acesso à edificação. ...................................................................................... 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................. 1 

1.1. Objetivos ........................................................................................................... 4 

1.1.1. Objetivo geral .................................................................................................... 4 

1.1.2. Objetivos específicos ........................................................................................ 5 

1.2. Métodos e processos ........................................................................................ 5 

1.3. Estruturação do trabalho ................................................................................... 6 

2. ASPECTOS DA DESIGUALDADE DE GÊNERO NA SOCIEDADE  .............. 7 

2.1. Perspectiva do lugar da mulher na historiografia e na política em Ouro Preto:  

2.2. O caso da Inconfidência Mineira  .................................................................... 14 

2.3. Abordagem do lugar da mulher nos espaços urbanos de Ouro Preto:  

2.4. Ruas das mulheres  ........................................................................................ 20 

2.5. O papel da mulher na preservação da cultura em Ouro Preto  ....................... 24 

3. OBRAS DE REFERÊNCIA  ............................................................................ 29 

3.1. CCSP – Centro Cultural São Paulo  ............................................................... 29 

3.2. Women’s Museum of Dubai  ........................................................................... 31 

3.3. FAOP - Fundação de Arte de Ouro Preto  ...................................................... 33 

3.4. BH Cidadania  ................................................................................................. 36 

4. OBJETO DE ESTUDO  .................................................................................. 37 

4.1. Análise do entorno  ......................................................................................... 39 

4.2. Histórico da edificação e intervenções ........................................................... 42 

4.3. Memorial descritivo e análise do estado de conservação  .............................. 44 

5. DIRETRIZES E CONCEITOS PROJETUAIS  ................................................ 50 

5.1. Usos e setorizações ....................................................................................... 50 

5.2. O projeto ......................................................................................................... 52 

5.3. Memorial Descritivo ........................................................................................ 53 



 

5.4. Mobiliário e materialidades  ............................................................................ 66 

5.5. Acessibilidade – Beco do Pilão  ...................................................................... 67 

5.6. Iluminação  ..................................................................................................... 69 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................... 70 

7. REFERÊNCIAS  ............................................................................................. 72 

 

 

 



1 
 

1. Introdução 

 

O trabalho em sequência fundamenta projeto de Arquitetura e Urbanismo de 

Núcleo de Valorização da Mulher em Ouro Preto a partir de breve reflexão do papel 

da mulher na história, na cidade e na cultura. 

 

Escrever a história das mulheres é sair do silêncio em que elas estavam 
confinadas. Mas por que esse silêncio? Ou antes: será que as mulheres têm 
uma história? A questão parece estranha. "Tudo é história", dizia George 
Sand, como mais tarde Marguerite Yourcenar: "Tudo é história". Por que as 
mulheres não pertenceriam à história? (PERROT, 2007, p.16). 

 

Em sua obra, a historiadora especialista na história das mulheres, Michelle 

Perrot, coloca que existem dois tipos de história, diferenciados pelo dicionário inglês 

entre ‘history’ e ‘story’. O primeiro faz parte do campo da objetividade, é a sequência 

de fatos e acontecimentos que delineiam o futuro das sociedades. O segundo está 

ligado ao campo da subjetividade porque está relacionado a narrativa, ou seja, como 

e por quem esses acontecimentos são relatados. (PERROT, 2007, p.16). 

É fato que as mulheres estão presentes no sentido objetivo da história tanto 

quanto os homens. No entanto, podemos perceber que elas vêm sendo invisibilizadas 

dentro narrativas. Na historiografia, os relatos vêm sendo feitos por homens e dentro 

de uma perspectiva masculina. Recorrentemente, os homens são colocados no centro 

das narrativas como donos do saber, pois ocupam os espaços públicos – cenários 

esses que, dentro deste ponto de vista, sediam os únicos acontecimentos relevantes 

para as narrativas. Enquanto isso, caberia às mulheres apenas os espaços privados, 

os cuidados com a casa, o zelo com o casamento e a criação dos filhos. Essa distinção 

sexual entre público e privado se repete no mercado de trabalho. O trabalho 

reprodutivo – que seria a mais importante responsabilidade das mulheres –, fica 

restrito ao lar, ou seja, aos espaços privados. Já o trabalho dos homens os coloca nas 

ruas, empresas e fábricas, ou seja, nos espaços públicos. (VIANNA, 2014, p. 25). 

Perrot (2007) reforça essa segregação resgatando a visão de alguns filósofos: 

 

“Uma mulher em público está sempre fora de lugar", diz Pitágoras. "Toda 
mulher que se mostra se desonra", escreve Rousseau a D'Alembert. O que 
se teme: as mulheres em público, as mulheres em movimento. (PERROT, 
2007, p. 136) 
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As mulheres vão começar a ganhar espaço nas narrativas com o início dos 

ideais feministas. Segundo Pinto (2010, p. 15-16), a primeira onda do feminismo surge 

na Inglaterra no final do século XIX com as sufragistas, que se organizaram na luta 

pelo direito ao voto. Essa primeira fase passa por hiato e retoma sua força na década 

de 1960 em vários países do Ocidente com os movimentos feministas organizados, 

onde as mulheres passam a questionar com vigor as relações de poder entre homens 

e mulheres e reivindicam seu lugar no mercado de trabalho, na educação, na política 

e nos espaços públicos. No Brasil, as primeiras manifestações feministas acontecem 

durante a ditadura militar e ganham força a partir do fim do regime, nos anos 1980. 

Os movimentos e frentes feministas, no contexto contemporâneo brasileiro, têm 

um importante papel, pois, entre outras pautas, vêm lutando pela visibilidade da 

mulher dentro das narrativas da história como forma de expor e romper com o modelo 

machista de sociedade historicamente imposto, que coloca a mulher como inferior ao 

homem. Em seu livro, O que é lugar de fala?1 Djamila Ribeiro, filósofa, escritora e 

acadêmica, importante figura para o feminismo contemporâneo reforça a questão da 

invisibilidade, sobretudo da mulher negra, na sociedade. A autora evoca Grada 

Kilomba2 quando diz que quando a mulher é pensada a partir do homem, ela se torna 

o outro do homem, e, nesse sentido, a mulher negra seria o outro do outro, já que nas 

discussões de gênero e raça os sujeitos são, respectivamente, a mulher branca e o 

homem negro. (RIBEIRO, 2017, p. 35-38). 

Mesmo o movimento feminista já tendo somado várias conquistas, ainda há 

muito a ser alcançado em termos de igualdade de gênero, sempre considerando a 

multiplicidade do ser. Para isso, é de suma importância que essa temática seja 

efetivamente trazida para discussão no cotidiano e no meio acadêmico. 

Em seu discurso de aceitação do Prêmio Pritzker3 em 2005, Thom Mayne, 

arquiteto americano, coloca a Arquitetura e Urbanismo como “uma maneira de ver, 

pensar e questionar nosso mundo e nosso lugar nele” (tradução nossa). Entendendo 

a Arquitetura e Urbanismo como uma maneira de questionar a relação do ser humano 

com os espaços públicos e privados e como uma ferramenta poderosa de intervenção 

                                                           
1 RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala?. Belo Horizonte (MG): Letramento, 2017. 
2 KILOMBA, Grada. Plantation memories: episodes of everyday racism. Berlim: Unrast, 2008. 
3 Prêmio internacional de arquitetura. Disponível em: 
 <https://www.pritzkerprize.com/sites/default/files/inline-files/2005_Acceptance_Speech.pdf>. 
Consultado em 02/05/2018. 
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nesses espaços, é indubitável a necessidade de trazer essa discussão de igualdade 

de gênero nesse campo do saber. 

O presente trabalho quer valorizar a mulher resgatando seu papel na história, 

na cidade e na cultura a partir de projeto dentro do campo da Arquitetura e Urbanismo, 

tomando a cidade de Ouro Preto como objeto de estudo. 

O município de Ouro Preto tem uma história profundamente ligada à história do 

Brasil. Fundada em 1711 e localizada no estado de Minas Gerais, a cidade antes 

chamada de Vila Rica foi a principal área do ciclo do ouro, o que fez com que se 

tornasse a primeira capital do estado, entre 1720 e 1897 e, segundo alguns 

historiadores, chegasse a ser a região mais populosa do Brasil-colônia durante esse 

período. Ouro Preto também sediou movimentos e revoluções importantes para a 

história como a Guerra dos Emboabas, em 1708, a Revolta de Felipe dos Santos, em 

1720, e a Inconfidência Mineira, em 1789. Além disso, a cidade possui um dos mais 

representativos conjuntos arquitetônicos coloniais do país, tendo se tornado o primeiro 

sítio brasileiro a receber o título de Patrimônio da Humanidade pela UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), em 19804. 

Além da relevância histórica da arquitetura da cidade, reconhecida através dos 

bens materiais tombados como igrejas, casas e chafarizes, há também a necessidade 

de valorizar as tradições culturais – sejam formalmente tombadas pelo patrimônio ou 

não. São elas os costumes, os ofícios, o modo de fazer artesanal, a culinária caseira, 

as festas religiosas, as figuras populares e as demais expressões artísticas e culturais. 

Em todo o Brasil, as mulheres são as principais responsáveis por manter as tradições 

e bens culturais vivos. Em data comemorativa do Dia da Mulher em 2017, o portal do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) divulgou uma nota5 onde 

destaca a mulher como “matriz criadora das manifestações e bens culturais, assim 

como multiplicadora de conhecimentos e tradições e portadora de saberes essenciais 

à manutenção da cultura nacional”. Manter as tradições seria, portanto, manter a 

história viva e possibilitar que as futuras gerações se reconheçam em suas raízes para 

se projetar para o futuro. 

                                                           
4 Disponível em: <http://www.ouropreto.mg.gov.br/historia>. Consultado em 02/05/2018. 
5 Disponível em: <http://www.portal.iphan.gov.br/ccpi/noticias/detalhes/4020/a-forca-feminina-na-  
  preservacao-e-gestao-do-patrimonio-cultural>. Consultado em 02/05/2018. 
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Mesmo tendo uma história consolidada e muito presente em livros de história, 

filmes e afins, na historiografia de Ouro Preto pouco se fala das mulheres e de seu 

lugar e papel na história da cidade. Também é notório que há uma carência de 

trabalhos científicos nesse sentido. Sendo assim, esse trabalho pretende contribuir 

para a valorização da mulher na sociedade contemporânea de Ouro Preto a partir de 

projeto de Arquitetura e Urbanismo com um programa que se relaciona com o 

referencial teórico abordado na busca pelo resgate da presença da mulher na história, 

na cidade e na cultura. 

 

1.1. Objetivos 

 

Para o desenvolvimento do trabalho foram traçados os seguintes objetivos: 

 

1.1.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral do trabalho é fomentar o debate sobre as questões de gênero 

dentro do campo da Arquitetura e Urbanismo e, através do desenvolvimento de projeto 

arquitetônico de revitalização de bem imóvel existente, contribuir para o resgate da 

valorização da mulher na história, na cidade e na cultura em Ouro Preto. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 

São objetivos específicos: 

 Desenvolver breve análise sobre o lugar da mulher na historiografia e 

nos espaços urbanos e abordar de modo amplo a relação da mulher com a 

preservação e perpetuação de cultura, fazendo recortes na cidade de Ouro 

Preto a partir da investigação de exemplos que pontuem a relação da mulher 

ouro-pretana com esses espaços; 
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 Estudar obras de referência que usam a arquitetura no sentido de 

valorização cultural, empoderamento feminino e perpetuação de tradições; 

 Conceber o projeto arquitetônico de revitalização da Casa de Gonzaga, 

bem imóvel inserido no perímetro de tombamento federal e atual sede da 

Secretaria Municipal Turismo Indústria e Comércio de Ouro Preto, propondo 

um Núcleo de Valorização da Mulher em Ouro Preto, considerando o interesse 

em preservação patrimonial. 

 

1.2. Métodos e processos 

 

A pesquisa foi desenvolvida de forma exploratória e tem natureza qualitativa. 

Como métodos e processos de coleta de dados foram adotados: 

 Revisão bibliográfica de livros, teses e artigos de autores da área; 

 Análise documental de documentos, sites, jornais e revistas de conteúdo 

relacionado; 

 Desenvolvimento do projeto arquitetônico de revitalização e análise 

crítica dos resultados obtidos, relacionados ao referencial teórico. 
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1.3. Estruturação do trabalho 

 

O primeiro capítulo do desenvolvimento (capítulo 2) contextualiza a 

desigualdade de gênero presente nos espaços urbanos, no mercado de trabalho e na 

política, traz algumas consequências dessa heterogeneidade para a vida das 

mulheres – ressaltando agentes agravadores como maternidade, raça e classe social 

– e inclui o movimento feminista como um dos canais de mudança desse cenário. O 

capítulo faz recorte dessas questões na cidade de Ouro Preto, onde está situado o 

objeto de estudo, e traz a invisibilidade da mulher em uma perspectiva histórica com 

o caso da Inconfidência Mineira. Também busca ilustrar o papel das mulheres na 

cidade de Ouro Preto a partir do estudo dos logradouros com nomes de mulheres na 

cidade. Por último discorre sobre o lugar da mulher na preservação e perpetuação da 

cultura, com recorte na cidade de Ouro Preto. 

O segundo (capítulo 3) trata das obras de referência, apontando suas 

características e traçando paralelos com o que se deseja alcançar com o projeto a ser 

desenvolvido como objetivo final. São citados como referência o Centro Cultural São 

Paulo (CCSP), o Women’s Museum of Dubai, a Fundação de Arte de Ouro Preto 

(FAOP) e o BH Cidadania. 

O terceiro (capítulo 4) abrange a investigação do objeto de estudo escolhido: a 

Casa de Gonzaga. São realizados a análise do entorno, apontando aspectos de sua 

localização como edificações vizinhas, infraestrutura, mobilidade e possíveis 

impactos; histórico da edificação e intervenções, indicando os usos já atribuídos à 

edificação desde sua construção, em meados do século 18, bem como as 

intervenções realizadas ao longo dos anos; e memorial descritivo e análise do estado 

de conservação, onde são descritas as características construtivas e estéticas da 

edificação. 

O último capítulo de desenvolvimento (capítulo 4) trata das diretrizes e 

conceitos projetuais, abordando o tipo de uso adotado, programa de necessidades, 

fluxos e questões fundamentais como acessibilidade. Discorre sobre as decisões de 

projeto acerca de layout, escolha de materiais, luminotécnica, entre outros, e traz o 

projeto técnico e imagens renderizadas para melhor compreensão. 
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2. Aspectos da desigualdade de gênero na sociedade 

 

A recorrente associação dos homens às esferas públicas e a restrição das 

mulheres aos ambientes privados é resultado de um processo histórico e se 

fundamenta na organização social dos espaços urbanos a partir da divisão sexual dos 

papeis – o que, ao longo do tempo, vem reforçando a desigualdade de gênero nesses 

espaços. Cabe aos homens as atividades relacionadas aos espaços públicos, o que 

garante a eles poder de decisão e representação sobre os demais indivíduos da 

sociedade (MARQUES, 1996, p.80). Já as mulheres ficam restritas ao espaço 

doméstico e são responsabilizadas pela esfera reprodutiva, o que, 

consequentemente, faz com que elas sejam privadas da apropriação dos espaços 

urbanos tidos como “masculinos”. Dessa forma, entende-se como espaços urbanos 

não algo neutro, inerte, mas sim um “produto, condição e meio para a reprodução das 

relações sociais – relações produtoras da vida humana, no sentido amplo da 

reprodução da sociedade” (CARLOS, 2007, p. 21). 

Segundo Bondi (1992, apud CORDEIRO, 2018, p. 2), o retrato dessa 

dominância masculina na paisagem urbana está no modelo de formação das cidades 

– por muito tempo dominante no campo do planejamento urbano – que possui caráter 

funcionalista e racionalista e aprisiona as mulheres em determinados espaços quando 

separa as áreas comerciais e industriais das áreas residenciais. Esse tipo de modelo 

acaba reforçando a segregação urbana a partir da divisão sexual dos papeis. Em meio 

a essa segregação, constata-se que “as mulheres também precisam (e mais do que 

isso, querem) participar da vida no espaço público, mas toda vez que nele se 

encontram, têm de levar consigo as responsabilidades oriundas do mundo privado” 

(VIANNA, 2014, p. 33). Essa afirmação é ilustrada na realidade de várias mulheres 

brasileiras que arcam com a dupla jornada de trabalho – na qual, além do trabalho 

remunerado, elas são responsabilizadas pelas tarefas domésticas e pela criação dos 

filhos. Em estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)6 

com base em dados históricos analisados entre 1995 e 2015, as mulheres trabalham 

por dia, em média, 7,5 horas a mais que os homens, devido à essa jornada dupla. 

                                                           
6 Disponível em: < http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id= 
29526>. Consultado em 05/06/2018. 
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A desigualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho impõe 

inúmeras barreiras na sociedade contemporânea. A Organização Mundial do Trabalho 

(OIT) divulgou um estudo7 em 2018 que coloca que no Brasil, em 20% dos casos, 

mulheres vão ganhar menos que os homens, mesmo ocupando o mesmo cargo em 

uma mesma empresa. Quando a responsabilidade da criação dos filhos recai 

exclusivamente sobre a figura materna, a limitação não está apenas no acesso ao 

emprego, e sim em toda a trajetória profissional da mulher. Segundo dados da 

Fundação Getúlio Vargas8, as mulheres que são mães sofrem ainda mais preconceito: 

48% das mulheres são demitidas até um ano após o nascimento de seu filho. Além 

disso, a perspectiva de promoção salarial ou social entre as mulheres que são mães 

é distanciada. Em entrevista, Nana Lima – uma das fundadoras do Think Olga9 e do 

Think Eva10 - resume a questão quando se remete ao sistema e diz que “eles esperam 

que trabalhemos como se não tivéssemos filhos e que criemos nossos filhos como se 

não trabalhássemos.”11. Além disso, a escassez de creches próximas aos locais de 

trabalho e os altos preços que essas cobram dificultam o retorno das mulheres já que 

muitas não têm condição de arcar com os custos ou são obrigadas a deixar os filhos 

em locais distantes antes de irem trabalhar, aumentando o tempo delas nos meios de 

transporte. 

É importante perceber que a relação social dos sexos não é algo biológico, mas 

fruto de uma construção social que definiu os lugares e papeis que deveriam ser 

ocupados por homens e por mulheres. Joan Scott (1995) coloca o feminino e o 

masculino como uma construção social quando define gênero como um “uma forma 

de identificar ‘construções culturais’ – a criação inteiramente social de ideias sobre os 

papeis adequados aos homens e às mulheres. Trata-se de uma forma de se referir às 

origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e mulheres”. 

(SCOTT, 1998, p. 75). 

                                                           
7 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/oit-participacao-das-mulheres-no-mercado-de-trabalho-
ainda-e-menor-que-dos-homens/>. Consultado em 05/06/2018. 
8 Disponível em: <https://epge.fgv.br/files/default/2017.07.28_cecilia-machado_uol-noticias.pdf>. 
Consultado em 05/06/2018. 
9 ONG feminista criada em 2013 que objetiva empoderar mulheres a partir da criação de conteúdo que 
aborda temas importantes para a público feminino de forma acessível. Disponível em: 
<https://thinkolga.com/>. Consultado em 05/06/2018. 
10 Plataforma criada com objetivo de estabelecer uma conversa entre as marcas e as reais demandas 
das mulheres brasileiras. Disponível em: <http://www.thinkeva.com.br/>. Consultado em 05/06/2018. 
11 Disponível em: <https://www.geledes.org.br/desigualdade-entre-homens-e-mulheres-no-trabalho-
nao-diminui-ha-27-anos/>. Consultado em 05/06/2018. 
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Nesse sentido, Gouveia (2005)12 coloca que a desigualdade não está apenas 

na questão do acesso desigual aos espaços e processos da cidade, mas sim no 

reconhecimento de que para além de estar presente da produção e reprodução da 

cidade, a desigualdade entre os sexos é o elemento formador da mesma. Para a 

autora, é importante entender isso porque, segundo ela, 

 

Na medida em que atuamos apenas no plano das desigualdades de acesso 
estaremos trabalhando os impactos da estrutura na vida das mulheres - o que 
é importante, mas não o suficiente – enquanto que ao assumirmos as 
desigualdades de gênero como estruturadoras e dinamizadoras das cidades 
estaremos enfrentando a questão do poder e, consequentemente, dos 
privilégios que os homens têm com a conservação desta estrutura. 
(GOUVEIA, 2005) 

 

Pensar o direito à cidade nessa perspectiva de gênero demanda a 

compreensão de que os homens e mulheres vivenciam a cidade de formas diferentes. 

A opressão de gênero nos espaços urbanos engloba o machismo e o patriarcado e 

resulta na segregação urbana a partir do momento que interfere diretamente na 

utilização desses espaços, na mobilidade e na segurança. Um outro exemplo 

determinante dessa segregação é o assédio sofrido por mulheres nas ruas. É 

importante salientar que até 2018, a única forma de assédio considerada como crime 

era o assédio dentro do ambiente de trabalho, entre duas partes hierárquicas 

diferentes. Em 2018 houve uma alteração importante na Constituição com a criação 

de uma nova Lei de Importunação Sexual (13.718) que classifica como assédio 

“praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de 

satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”13. Sendo assim, vamos entender como 

assédio sexual toda violência moral ou física que expresse ou satisfaça o desejo 

sexual de uma pessoa por outra, sem o consentimento da outra parte.  

Mesmo sendo criminalizada, a prática continua recorrente no dia-a-dia das 

mulheres. Exemplo disso é que diariamente as mulheres são submetidas a situações 

de assédio nas ruas e nos transportes públicos por meio das “cantadas”. Na 

                                                           
12 Texto disponível em Caderno de 2005 com os conteúdos do debate realizado no seminário “Cidades 
Justas e Democráticas na Amazônia”. Disponível em: <https://fase.org.br/wp-content/uploads 
/2014/08/Cidades_Justas.pdf>. Consultado em 05/06/2018. 
13 BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal). Brasília, DF, 24 de 
setembro de 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2018/Lei/L13718.htm>. Consultado em 08/06/2018. 
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perspectiva masculina, essas abordagens podem parecer “apenas” elogios e muitos 

podem pensar que as mulheres deveriam se sentir lisonjeadas por isso. No entanto, 

o fato é que o resultado dessas ações para as mulheres é de ofensa e 

constrangimento, o que reafirma a imponência masculina nos espaços urbanos. Uma 

pesquisa feita em 2017 pelo Datafolha14 ilustra a gravidade dessa questão quando 

aponta que 45% das brasileiras com 16 anos ou mais declara já ter sido vítima de 

assédio sexual, verbal ou físico, sendo os casos mais frequentes ocorridos nas ruas 

– 25% apontam ter sofrido assédio verbal e 3% assédio físico –, e nos transportes 

públicos – 8% apontam ter sofrido assédio verbal e 11% assédio físico. 

É imprescindível considerar também que as questões de raça e classe social 

são agentes agravadores dessa segregação urbana. A mesma pesquisa do Datafolha 

de 2017 indicou que a cor de pele e a renda afetam a probabilidade de assédio. Entre 

as mulheres negras e pardas, 45% indicaram já terem sido assediadas, enquanto a 

porcentagem de mulheres brancas somou 40%. Em entrevista ao Jornal Folha de São 

Paulo, em 2017, a advogada e representante do coletivo Rede Feminista de Juristas, 

Thayana Yaredy, enfatiza que “a mulher negra, como é hipersexualizada, sofre um 

assédio mais incisivo. O local dela não é o da beleza, é o de suprir necessidades 

carnais. Há uma dupla discriminação”. Já quanto à renda, constatou-se que 58% das 

mulheres que ganham até 10 salários já teriam sofrido assédio, enquanto entre as 

mulheres que ganham até 2 salários, o número seria de 38%. Esse dado pode parecer 

contraditório, no entanto, nessa mesma reportagem do jornal Folha de São Paulo, a 

promotora Maria Gabriela Manssur reforça que os dados de assédio em relação à 

classe não expressam o real cenário. Segundo ela, esses resultados inferiores 

estariam diretamente relacionados à “falta de campanhas educativas, de acesso à 

justiça e de coragem para denunciar”15. Sendo assim, no Brasil uma mulher, negra e 

pobre será ainda mais afetada pela segregação espacial. 

A insegurança e a violência sofrida por mulheres também estão diretamente 

vinculadas à falta de infraestrutura nas cidades. Ruas e praças pouco iluminadas, sem 

monitoramento, além de ruas pouco visibilizadas – predominantemente residenciais, 

completamente muradas ou com presença de terreno baldios abandonados – criam 

                                                           
14 Disponível em: <https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2018/01/1949701-42-das-
mulheres-ja-sofreram-assedio-sexual.shtml>. Consultado em 05/06/2018. 
15 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/12/1945636-42-das-mulheres-
relatam-ja-ter-sofrido-assedio-sexual-aponta-datafolha.shtml>. Consultado em 08/06/2018. 
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espaços suscetíveis a violência, o que faz com que as mulheres se sintam inseguras. 

Outro fator é a precarização do transporte público – que faz com que mulheres tenham 

que percorrer grandes distâncias a pé entre os pontos de ônibus e suas casas, muitas 

vezes passando por ruas inseguras. 

Em Ouro Preto, esse cenário se repete frequentemente. A falta de iluminação 

ou iluminação precária nas ruas é pauta de reclamação de grande parte dos 

moradores da cidade, principalmente nos bairros mais periféricos. São esses mesmos 

bairros que mais sofrem com a questão da insuficiência do transporte público já que, 

por Ouro Preto ter uma topografia acidentada e não oferecer meios alternativos de 

transporte público, grandes partes desses bairros ou possuem horários de ônibus 

restritos ou só são alcançadas a pé ou com veículos particulares. Observando a 

questão da falta de paradas de ônibus e as longas distâncias que devem ser 

percorridas entre os pontos e as casas, e considerando que essas são situações de 

vulnerabilidade para as mulheres, sobretudo durante a noite, foi promulgada em Ouro 

Preto a Lei nº 1015/201616, intitulada “Parada Segura”. Essa Lei determina que, a 

partir das 21h, mulheres e idosos podem solicitar que o motorista pare o ônibus em 

qualquer lugar que esses considerem ser mais seguros, desde que esteja dentro do 

trajeto – o que se esperava era reduzir as ocorrências de assédio e violência nas ruas. 

Dessa maneira, pode-se dizer que a construção social e espacial a partir da 

opressão de gênero – agravada pela questão de raça e de classe – somadas à 

infraestrutura precária das cidades podem impactar diretamente na forma que as 

mulheres ocupam os espaços urbanos. Reforça-se, então, a noção de que homens e 

mulheres vivenciam a cidade de formas diferentes. Nesse sentido, Harvey (2013) 

coloque que: “O direito à cidade não é um presente. Ele tem de ser tomado pelo 

movimento político.” (HARVEY, 2013, p. 34). 

Marques (1996) analisa a separação sexuada entre público e privado e a 

consequente desigualdade social e política entre os gêneros e chega à conclusão de 

que as políticas públicas ainda não contemplam as diferenças de gênero e que esse 

fator deve ser conquistado. Os movimentos de resistência, em particular o movimento 

feminista, são fundamentais nessa luta pela igualdade. O movimento feminista 

                                                           
16 Lei nº 1015, de 28 de novembro de 2016. Parada Segura. Ouro Preto, 2016. Disponível em: 
<https://maisminas.org/nova-lei-em-ouro-preto-obriga-onibus-parar-em-local-seguro-solicitado-por-
mulheres-e-idosos-a-partir-das-21-horas/>. Consultado em 10/06/2019. 
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organizado teve início nos Estados Unidos nos anos 1960, se alastrando rapidamente 

pelos países do Ocidente na busca não apenas da emancipação, mas da libertação. 

Betto (2001) acentua a diferença entre os dois termos quando afirma que: 

 

Emancipar-se é equiparar-se ao homem em direitos jurídicos, políticos e 
econômicos. Libertar-se é querer ir mais adiante, [...] realçar as condições 
que reagem a alteridade nas relações de gênero, de modo a afirmar a mulher 
como indivíduo autônomo, independente [...] (BETTO, 2001, p.20). 

 

No Brasil, o primeiro grupo organizado de feministas surgiu em São Paulo em 

1972. As pautas feministas passaram a ser parte de fóruns nacionais, principalmente 

nos estados do Sudeste. Em 1975 foi inaugurado o Centro da Mulher Brasileira no Rio 

de Janeiro e, em São Paulo, realizou-se o primeiro encontro para Diagnóstico da 

Mulher Paulista. Surgiu o Movimento Feminino pela Anistia – movimento criado como 

símbolo de resistência durante o período de torturas e prisões marcado pelo regime 

militar. Entre os anos 1975 e 1981 foram lançados vários jornais que traziam para 

debate pautas feministas como, por exemplo, o Jornal Brasil Mulher, o Jornal Nós 

Mulheres e o Jornal Mulherio. (COSTA, 1981). 

Buscando uma maior atuação nos espaços institucionais, foi criado, em 1985, 

o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) que significava um canal de 

participação da sociedade civil no rol de políticas públicas (CAMPOS, 2017, p.47) e 

constituiu um marco histórico “por ser a primeira vez que, no governo federal, se 

reconheceu a existência da desigualdade sexual e da importância da atuação das 

mulheres no Brasil” (SARTI, 1988, p. 46). Dessa forma, fez-se possível inserir as 

pautas feministas dentro do contexto de políticas públicas brasileiras que passaram a 

incluir a perspectiva de gênero em questões como saúde, violência, direitos humanos 

e civis, mercado de trabalho, educação, infraestrutura urbana, acesso ao poder 

político, empoderamento, entre outras (FARAH, 2004). A participação feminina nesse 

contexto acarretou em várias conquistas como, por exemplo, a criação da Secretaria 

de Estado de Direitos da Mulher (SEDIM), em 2002, e, em 2003, a criação da 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM-PR), que resultaram em 

avanços quanto a desigualdade de gênero no país. Com isso, pode-se colocar a 
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importância dos movimentos feministas e da participação das mulheres na política na 

busca pelos direitos e espaços femininos na sociedade. 

Em Ouro Preto, o movimento feminista está bem presente. Entre os 

movimentos podemos citar a União Brasileira das Mulheres de Ouro Preto (UBM), o 

Coletivo M.U.N.A. e o Movimento de Mulheres Olga Benário. A UBM é uma entidade 

feminista emancipacionista fundada em 1988 e presente em Ouro Preto desde 2017 

na luta contra todas as formas de opressão. O Coletivo M.U.N.A. foi criado em 2014 

dentro da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ouro Preto por iniciativa de 

Deolinda Santos e Maria Luiza Ansaloni, realiza reuniões abertas onde reúne 

mulheres de várias idades e localidade, e tem como meta principal a criação de uma 

Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. O Movimento de Mulheres Olga 

Benário é um coletivo feminista formado por alunas da UFOP e moradoras da cidade 

que lutam pelos direitos das mulheres e pelo fim do sistema patriarcal/capitalista 

enraizado na sociedade. 

Esses movimentos feministas, entre outros existentes, são cruciais para a 

projeção das pautas feministas de igualdade dentro do contexto político em Ouro 

Preto e, nesse sentido, ter mulheres ocupando as esferas políticas representa um 

grande passo em direção a essa conquista. Uma figura contemporânea importante 

nessa articulação política em Ouro Preto é Débora Queiroz. Presidente a nível 

municipal da UBM, Débora nasceu no estado do Rio de Janeiro, se formou como 

Arquiteta e Urbanista pela Universidade Federal Fluminense (UFF), se mudou para 

Minas Gerais em 2010 e vem atuando como servidora pública desde 2012 na 

Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Na cidade, Débora vem desempenhando um 

importante papel político dialogando com a Prefeitura e a Universidade Federal de 

Ouro Preto e conduzindo uma página no Facebook com nome “Débora Queiroz – Bela, 

feminista e do patrimônio”17, onde aborda questões relacionadas às pauta das 

mulheres, com foco na cidade de Ouro Preto. 

Dias (2001 p. 12) reforça a dificuldade do acesso das mulheres ao poder 

político, por se tratar historicamente de um lugar de domínio masculino e excludente 

                                                           
17 O nome da página faz trocadilho com título de manchete divulgada pela revista Veja em 2016 sobre 
Marcela Temer, esposa do ex-presidente Michel Temer, que gerou debates sobre o teor machista e 
repressor do título. Manchete disponível em: < https://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-
recatada-e-do-lar/>. Página do Facebook disponível em: <https://www.facebook. 
com/deboraqueiroz65/>. Consultados em 12/06/2019. 
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das mulheres. Em Ouro Preto, de acordo com os registros disponíveis no site da 

Câmara Municipal que mostram quem foram os vereadores do município18, desde os 

anos 1951 até o mandato atual (2017 – 2020), entre os 249 vereadores eleitos, 17 

foram mulheres. Um dado que tem que ser colocado em destaque é que, no mandato 

atual, mesmo com as pautas feministas estando cada vez mais presentes na cidade, 

entre os 15 vereadores, apenas uma é mulher19. Enquanto isso, entre todos os eleitos 

prefeitos na história da cidade, apenas uma mulher está nessa lista, a ex-prefeita 

Marisa Xavier, que cumpriu seu mandato entre 2001 e 200420. 

Nesse sentido, incentivar a participação feminina no cenário político é de 

grande importância, e resgatar a presença da mulher além da estrutura familiar, mas 

nas atividades econômicas, nos movimentos políticos e nas demais dinâmicas sociais 

é permitir a reestruturação histórica do silenciamento dessas mulheres na sociedade. 

 

2.1. Perspectiva do lugar da mulher na historiografia e na política em Ouro 

Preto: o caso da Inconfidência Mineira 

 

Em Ouro Preto, ao pensar em movimentos sociais e políticos, talvez um dos 

mais relevantes seja a Inconfidência Mineira. O movimento aconteceu em 1789 e 

surgiu a partir da insatisfação da elite – formada por advogados, poetas, juízes, 

militares, religiosos, fazendeiros, entre outros – com os abusos políticos e cobrança 

de altas taxas e impostos pela coroa portuguesa. Exemplos desses abusos seriam a 

cobrança do “quinto” – onde vinte por cento de todo ouro encontrado deveria ser 

repassado para a coroa – e a criação da “derrama” – que definia que cada região de 

exploração de ouro deveria pagar anualmente para a coroa uma quantia de 100 

arrobas de ouro, equivalente a 1500 quilos – o não cumprimento dessas exigências 

resultava em duras penas como exílio e confisco dos bens. 

Inspirada pelos ideais iluministas trazidos pelos brasileiros que iam estudar na 

Europa, essa elite tinha como objetivo romper com Portugal e conquistar a liberdade 

                                                           
18 Disponível em:  
<http://www.cmop.mg.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper& Itemid=9>. Consultado 
em 12/06/2019. 
19 Regina Braga, veriadora eleita, filiada ao partido PSDB. 
20 Marisa Xavier cumpriu mandato como Prefeita de Ouro Preto entre os anos de 2001 e 2004. 
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definitiva da capitania de Minas Gerais, adotando um regime republicano. O que se 

esperava era a garantia de autonomia comercial e política, que possibilitaria o 

desenvolvimento econômico e industrial desse novo país. Os inconfidentes – como 

eram chamados os que compunham o grupo revolucionário – marcaram, então, uma 

data em que o movimento seria executado. No entanto, o inconfidente Joaquim 

Silvério dos Reis, em troca de perdão da coroa, acabou delatando os companheiros, 

que foram presos, exilados ou condenados à morte por traição ao rei. Mesmo tendo 

fracassado, a Inconfidência Mineira foi um grande exemplo de luta do povo brasileiro 

pela independência. 

Todos os livros de história, quando vão apresentar o período colonial, abordam 

a Inconfidência Mineira. Nesses relatos, são expostos nomes que marcaram o 

movimento como Cláudio Manuel da Costa, Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio 

Gonzaga e Joaquim José da Silva Xavier, considerado líder do movimento, mais 

conhecido como Tiradentes. Pode-se levantar, então, o questionamento: onde estão 

as mulheres dentro desse momento histórico? Qual seria a participação delas nesse 

movimento? 

Em publicação em revista21, Liana Maria Reis (1989) aponta que “de forma 

geral, quando a mulher é lembrada na Inconfidência, surge a imagem da musa 

inspiradora de poetas” (REIS, 1989, p. 88). Como exemplo, a autora aponta Maria 

Dorotéia Joaquina de Seixas, mais conhecida como Marília de Dirceu, inspiração das 

liras de Tomás Antônio Gonzaga, obra essencial do arcadismo brasileiro. Em seus 

poemas, Gonzaga descreve o amor proibido de seu eu-lírico – Dirceu –, com Marília 

de Dirceu – sujeito lírico de Maria Dorotéia. A jovem Marília é idealizada por sua beleza 

e delicadeza: 

 

Noto, gentil Marília, os teus cabelos. 
E noto as faces de jasmins e rosas; 
Noto os teus olhos belos; 
Os brancos dentes, e as feições mimosas; 
Quem faz uma obra tão perfeita e linda, 
Minha bela Marília, também pode 
Fazer os céus e mais, se há mais ainda. 
(GONZAGA. Parte 1, lira VI. 1792) 

                                                           
21 REIS, Liana M. A mulher na inconfidência: Minas Gerais – 1789. Revista do Departamento de 
História, 1989, v. n. 9, p. 86-95. 



16 
 

No entanto, ainda em seu texto, Reis (1989) reafirma a necessidade de resgatar 

a participação feminina no contexto de articulação da Inconfidência, seja ela através 

de suas relações afetivas e familiares com os inconfidentes, ou de forma mais ativa e 

consciente. Para tomar conhecimento da participação feminina na Inconfidência 

Mineira, se faz necessária a análise dos Autos de Devassa22, inquérito instaurado 

pelas autoridades coloniais para atribuição de responsabilidades pelo movimento da 

Inconfidência Mineira. Para interpretar a participação das mulheres na Inconfidência 

é necessário, também, reiterar que além da questão de gênero, deve-se considerar 

as questões de raça e classe. Portanto, para tal, vamos seguir a classificação proposta 

por Reis (1989) que divide as mulheres em dois grupos: mulheres de classes 

dominadas – negras, escravas, forras, prostitutas, pobres – e mulheres de classes 

dominantes – brancas, de famílias ricas e bem situadas socialmente. 

Os Autos da Devassa citam algumas mulheres de classes dominadas, visto que 

estavam presentes no cotidiano dos inconfidentes sendo suas amantes, serviçais, 

cozinheiras e afins. Isso faz com que seja possível que essas mulheres tivessem 

conhecimento do que estava sendo planejado e pudessem ter, inclusive, contribuído 

ativamente para a divulgação dessas ideias e auxiliado a manter as reuniões e 

decisões em segredo. Muitas dessas mulheres foram até mesmo intimadas pela coroa 

a prestar testemunho sobre o conhecimento que detinham acerca da atividade 

conspiratórias de seus patrões e amantes, como foi o caso de Elena Maria da Silva 

Gonzaga. (REIS, 1989, p. 91). Ex-escrava do pai de Tomás Antônio Gonzaga, Elena 

foi intimada a depor sobre o patrão em seu depoimento ela diz que conhece alguns 

dos homens acusados de serem conspiradores, mas diz nunca ter visto Tiradentes 

frequentando a casa de seu ex-proprietário. Além disso, Elena nega ter muitas 

informações sobre os hábitos do ouvidor, o que, considerando que ela vivia na casa 

dele há quase uma década, pode ser o indício de que ela estaria tentando protegê-lo. 

(AD. Volume II, p. 490-491).  

Entre as mulheres de classes dominadas pode-se citar também Francisca 

Arcângela. Cláudio Manuel da Costa foi um advogado, minerador e poeta, envolvido 

com a Inconfidência Mineira que manteve em segredo seu relacionamento de mais de 

                                                           
22 Inquérito instaurado pelas autoridades coloniais para atribuição de responsabilidades pelo 
movimento. Os “Autos de Devassa” são divididos em 10 volumes, publicados entre os anos 1976 e 
1983. Nesse trabalho, vamos referenciá-los pela sigla AD, seguida pelo volume e número de página 
correspondentes. 



17 
 

30 anos com Francisca, com quem teve 5 filhos. Souza (2011) explicita em seu livro 

sobre a história do inconfidente23 como era a relação dos dois: 

 

Cláudio Manuel da Costa morreu solteiro mas deixou filhos e companheira, 
dos quais se sabe pouquíssimo. Como tantos homens que viveram em Minas 
Gerais Durante o século XVIII, amasiou-se com uma negra, ou mulata escura, 
parece que escrava até gerar o primeiro filho de ambos, e então alforriada. 
Outro vulto desprovido de rosto, a deslizar na penumbra, sem deixar vestígios 
nas listas de capitação, nos assentos de irmandades, nos registros de 
nascimento ou óbito, num inventário sequer [...]. (SOUZA. Laura de Mello. 
Perfis brasileiros: Cláudio Manuel da Costa, 2010, p. 14). 

 

No filme Os inconfidentes24, dirigido pelo cineasta Joaquim Pedro de 

Andrade25, podemos ver algumas cenas passadas na casa de Costa que mostram 

diálogos conspiratórios entre ele e outros inconfidentes como Tomás Antônio 

Gonzaga e Alvarenga Peixoto. Durante essas cenas, podemos ver a presença de 

Francisca Arcângela, sempre em segundo plano, seja deitada na cama com seu 

companheiro ou servindo a mesa de café, quase como uma sombra, completamente 

ignorada pelos visitantes. 

Além de ser possível entender que Francisca detinha conhecimento sobre o 

movimento, é de suma importância perceber as relações de desigualdade de gênero 

agravadas pelas questões raciais e de classe em uma perspectiva histórica, o que é 

colocado por Reis (1989) quando a autora enfatiza que “podemos observar que 

quando se trata de mulher pertencente às classes dominadas, a referência é feita 

identificando sua posição de classe e sua cor – o que evidencia a discriminação do 

sistema escravista”. (REIS, 1989, p. 92) 

Quanto à participação das mulheres de classes dominantes, é apontado que o 

envolvimento delas com a Inconfidência Mineira partia, principalmente, da 

necessidade que sentiam de defender seus próprios interesses de classe, sendo eles 

                                                           
23 SOUZA, Laura de Mello. Perfis brasileiros: Cláudio Manuel da Costa. São Paulo (SP): Companhia 
das Letras, 2011.  
24 OS INCONFIDENTES. Direção de Joaquim Pedro de Andrade. Rio de Janeiro: Grupo Filmes, Mapa 
Filmes S.A., 1972, 1 DVD (88 min), DVD, son., color. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch? 
v=wDgP-79urOk>. Consultado em 08/06/2019.  
25 Diretor e roteirista brasileiro (25 de maio de 1932 – 10 de setembro de 1988). 
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suas posses e status social. Entre essas mulheres pode-se citar Bárbara Heliodora e 

Hipólita Jacinta. 

Bárbara Heliodora Guilhermina da Silveira foi casada com o inconfidente 

Alvarenga Peixoto, com quem teve quatro filhos. Teria sido ela que, em um momento 

de fragilidade de seu marido que, em meio à pressão que carregava por estar 

participando de uma conspiração, havia decidido delatar o movimento às autoridades. 

Bárbara além de impedir que o marido denunciasse seus companheiros, assumiu a 

direção dos negócios da família – fazenda, lavras e escravos – quando seu marido foi 

exilado como pena de traição. Já Hipólita Jacinta Teixeira de Melo foi esposa do 

também inconfidente Francisco Antônio de Oliveira Lopes, com quem não teve filhos 

biológicos, mas dois adotivos. Hipólita teria enviado uma carta para seu marido 

através de um escravo para informar sobre as prisões dos inconfidentes. Além disso, 

testemunhas alegam que ela teria queimado a carta em que seu marido teria 

confessado a participação no movimento para resguardar a ela e sua família e, 

também, teria usado do suborno para manter suas posses e conseguir algumas 

informações de seu marido, quando preso. (REIS, 1989, p. 92-93). 

As atitudes tomadas por Elena, Francisca, Bárbara e Hipólita reforçam o 

conhecimento e a influência que ambas detinham acerca da Inconfidência Mineira. A 

partir da leitura dos interrogatórios dos Autos da Devassa da Inconfidência Mineira, 

pode ser levantada a hipótese de que os inconfidentes, em seus depoimentos, 

optaram por resguardar suas amantes, esposas e demais mulheres que estariam 

envolvidas para protegê-las e pode ser por isso que há uma falta de visibilidade 

dessas mulheres na história da Inconfidência Mineira. Em sua obra, Perrot (2006, 

p.21) reforça essa relação quando coloca que a invisibilidade da mulher na história 

ocorre porque sua presença é recorrentemente apagada pela falta de vestígios, 

documentos e fontes.  

Aqui conseguimos ilustrar a relação entre “history” e “story” citado no primeiro 

capítulo. Já que é fato que as mulheres – dentro de seu alcance determinado pela cor 

de sua pele e pela classe a que pertenciam – tiveram participação na Inconfidência 

Mineira, ou seja, na história. Mas, ainda assim, não estão presentes nos relatos tanto 

quanto os homens. Essa falta de visibilidade da história das mulheres em relação às 

dos homens é uma prática que vem sido repetida recorrentemente até a sociedade 

contemporânea.  
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Por ter sido palco da Inconfidência Mineira, a cidade de Ouro Preto possui 

várias homenagens ao movimento e seus participantes em seus espaços. 

Logradouros recebem o nome dos inconfidentes como Praça Tiradentes, Rua Cláudio 

Manoel, Rua Padre Rolim, Rua Alvarenga, dentre outras. Além disso, existe uma ala 

inteira do Museu da Inconfidência, localizado na praça principal da cidade, que conta 

a história do movimento, guarda os volumes dos Autos de Devassa, o documento de 

sentença de morte contra Tiradentes e as traves da forca em que ele foi executado. É 

de suma importância apontar que algumas mulheres também são reconhecidas na 

cidade: Maria Dorotéia – mais conhecida como Marília de Dirceu – e Bárbara 

Heliodora. Maria Dorotéia possui seus restos mortais armazenados no Museu da 

Inconfidência e seu nome denomina um largo no bairro Antônio Dias, uma escola e 

alguns estabelecimentos comerciais. Já Barbara Heliodora dá nome a uma rua, 

também no bairro Antônio dias, e possui uma lápide em sua homenagem nesse 

mesmo museu. 

Por mais que sejam reconhecidas na cidade, o reconhecimento de Marília e 

Bárbara acontece a partir de seus amantes, e não de suas próprias conquistas ou 

participações políticas – o que ressalta a opressão de gênero fruto do patriarcalismo. 

Além disso, é relevante destacar que ambas eram brancas e pertenciam à elite. O que 

acontece, então, com nomes como Elena Maria da Silva Gonzaga, Francisca 

Arcângela de Souza e demais mulheres ocultas nas homenagens? 

Sendo o objetivo desse trabalho abordar certas questões sobre o lugar da 

mulher na sociedade para, por fim, fundamentar um projeto de Arquitetura e 

Urbanismo, não iremos nos aprofundar nesses temas – o que seria uma discussão 

extensa –, mas vamos destacar a necessidade de se realizar estudos e debates sobre 

a contribuição feminina para a história da cidade de Ouro Preto, desde o período 

colonial até a atualidade, resgatando o protagonismo das mulheres, muitas vezes 

colocadas em segundo plano em relação aos homens, e trazendo à tona a história de 

tantas outras que sequer são reconhecidas devido a seu gênero, cor de pele ou classe 

social. 
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2.2. Abordagem do lugar da mulher nos espaços urbanos de Ouro Preto: 

Ruas das mulheres 

 

Aqui, procurando ilustrar o papel que as mulheres ocupam na cidade de Ouro 

Preto, levantamos o seguinte questionamento: quais logradouros em Ouro Preto 

possuem nomes de mulheres e quem são essas mulheres? 

Com base em mapa cedido pela Secretaria de Patrimônio de Ouro Preto, foi 

possível compilar o nome de todos os logradouros da cidade – incluindo alamedas, 

becos, escadarias, largos, praças, ruas e travessas – e, a partir disso, levantar todos 

que possuem nomes de mulheres – com exceção de ruas com nomes de figuras 

religiosas ou da realeza. Com esse levantamento prévio, pôde-se chegar a um número 

de aproximadamente 400 logradouros no total, sendo que deles 35 possuem nomes 

de mulheres, ou seja, menos de 10%. O número relativamente baixo por si só já pode 

ser considerado um dos indicadores da pouca visibilidade da mulher nos espaços 

públicos da cidade de Ouro Preto. 

Esse padrão se repete na maioria, senão em todas, cidades brasileiras. Em 

Maceió, uma pesquisa realizada em 2018 pela ONG Ateliê Ambrosina26 aponta que 

das ruas da cidade, 16% tem nomes femininos. Já em São Paulo, o laboratório de 

dados Medida SP realizou em 2016 o mesmo levantamento27, onde concluiu que 

menos de 8% das ruas da cidade possuem nomes de mulheres. As conclusões das 

duas pesquisas são semelhantes: além de serem em menor número, as mulheres que 

dão nome a essas ruas quase não são reconhecidas por suas funções sociais e 

profissionais, são em sua maioria santas, princesas e esposas. Enquanto os homens 

aparecem juntamente de seus cargos, como políticos, doutores, dentre outros.  

Em Ouro Preto, vamos ilustrar essa falta de reconhecimento a partir da história 

de uma mulher que dá nome a uma das ruas da cidade: Eponina Ruas. 

No livro A Família Ouro-Pretana28, organizado pela Academia Ouro-Pretana de 

Letras – no qual descendentes, amigos ou pesquisadores contam a história de 

                                                           
26 Disponível em: <https://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2018/12/entre-ruas-que-homenageiam-
pessoas-mais-de-80-tem-nomes-de-homens-_65971.php>. Consultado em 05/06/2018. 
27 Disponível em: <https://medidasp.com/genero-ruas.html>. Consultado em 05/06/2018. 
28 Academia Ouro-Pretana de Letras (org). A família Ouro-Pretana. Ouro Preto: Ed. Do Autor, 2001. 
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importantes figuras para a cidade através de suas próprias memórias, arquivos 

históricos ou da tradição oral –, a autora Nadir Evangelista Alves conta a história de 

Eponina. 

Eponina Ocardina e Souza Ruas nasceu no dia 12 de agosto de 1896 em Ouro 

Preto. Eponina sempre almejou ser médica, mas, por influência da sociedade que 

classificava a profissão como masculina e por pressão de seus pais que insistiam que 

a filha fizesse algum curso disponível na cidade – que não era o caso de medicina -, 

Eponina ingressou na Escola de Farmárcia de Ouro Preto em 1912, onde se formou 

farmacêutica três anos depois. Ter ensino superior já poderia ser considerado uma 

grande conquista, já que na época grande parte das mulheres não tinham acesso à 

educação, pois sua vocação seria cuidar do lar, dos filhos e do marido. Mesmo depois 

de formada, Eponina não desistiu de seu sonho de ser médica e, com apoio da família, 

ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de Janeiro em 1918, 

onde se formou no final de 1923, tornando-se, assim, a primeira mulher de Ouro Preto 

a estudar medicina.29 

Após formada, Dra. Eponina trabalhou por mais de cinco anos como médica de 

bordo da Marinha Brasileira, onde pode conhecer a costa brasileira, além de outros 

países da América do Sul como Uruguai e Argentina e, posteriormente, da Europa, 

como Bélgica, França, Holanda e Alemanha. Com o falecimento de seu cunhado, Dra. 

Eponina retornou para Ouro Preto para ficar próxima de sua família e começou a 

trabalhar como médica na Santa Casa de Misericórdia, tendo como colega de 

profissão alguns médicos como, por exemplo, Dr. Albino Sartori – que dá nome a uma 

rua no Bairro Vila São José. Por um tempo, atuou como cirurgiã até que, por questões 

de saúde, deixou a Santa Casa e abriu um consultório na casa de sua irmã, no bairro 

Rosário. Ali, ela atendia a todos, sem distinção. No entanto, depois de um tempo o 

consultório deixou de ser rentável, justamente porque muitas vezes os pacientes não 

tinham dinheiro para pagar a consulta ou os remédios Dra. Eponina acabava arcando 

com esses custos. Para garantir seu sustento, a médica decidiu prestar concurso 

público e, em 1933, foi nomeada Inspetora Federal.30 

                                                           
29 Academia Ouro-Pretana de Letras, 2001, p. 116-117. 
30 Academia Ouro-Pretana de Letras, 2001, p. 117-118. 
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Dra. Eponina foi, também, uma das criadoras da Academia Ouro-Pretanas de 

Letras, em 1952, e foi autora de livros importantes para a história da cidade como 

Ouro Preto: Sua História, Seus Tempos e Monumentos e também Conhecendo Ouro 

Preto, publicados em 1964 e 1952, respectivamente. Além de atuar nos campos de 

saúde e educação, Dra. Eponina ingressou para a política e se tornou a primeira 

mulher candidata à Prefeitura. Mesmo não sendo eleita, ela prevaleceu e se tornou a 

única mulher eleita vereadora do eleitorado feminino de Ouro Preto e, entre os anos 

de 1952 e 1953, apresentou vários projetos à Câmara Municipal.31 

A farmacêutica, médica, historiadora, escritora, educadora, candidata a prefeita 

e vereadora é homenageada por meio da denominação de uma “alameda”32 com seu 

nome no Bairro Pilar, em Ouro Preto. O logradouro popularmente conhecido como 

“Lajinha” é paralelo à Rua Benedito Valadares e, curiosamente, tem início e fim junto 

de dois logradouros que também recebem nomes de mulheres: inicia na Praça 

Educadora Anna Ferreira33 – em frente à Escola Estadual Dom Velloso – e termina na 

Rua Augusta Bittencourt de Oliveira34. 

Dona de uma história marcada por conquistas acadêmicas e profissionais e por 

seu envolvimento de cunho social e político para/com a cidade, Eponina Ruas – 

mesmo tendo seu nome homenageado na cidade – não é reconhecida como seria se 

fosse homem.  

A rua poderia ser chamada de “Alameda Dra. Eponina Ruas” – assim como são 

chamadas 11 das ruas da cidade com nomes masculinos como, por exemplo, Rua Dr. 

Albino Sartori, seu amigo de profissão. Poderia ser também “Alameda Vereadora 

                                                           
31 Academia Ouro-Pretana de Letras, 2001, p. 119. 
32 Mesmo sendo reconhecida por lei como “alameda”, ao definirmos como alameda uma rua 
densamente arborizada por todo seu comprimento, percebemos que a denominação não é condizente 
com a realidade. O logradouro pode ser considerado como uma via local compartilhada de baixo 
tráfego, sendo que seu uso é predominantemente para estacionamento – devido a sua proximidade ao 
centro – e de acesso dos moradores à suas casas. A rua possui calçamento em concreto – com 
exceção do trecho adjacente à Praça Educadora Anna Ferreira –, ausência total de arborização e 
iluminação precária por postes com luminárias acopladas. Lei nº373/1970 de denominação de 
logradouro público. Disponível em: 
<https://sgm.ouropreto.mg.gov.br/arquivos/norma_juridica/NJ_txt(3451).html>. Consultado em 
07/06/2019. 
33 Lei nº 304-A/1968 de denominação de logradouro público. Disponível em: 
<https://sgm.ouropreto.mg.gov.br/arquivos/norma_juridica/NJ_txt(11052).html>. Consultado em 
07/06/2019. 
34 Lei nº 89/2001 de denominação de logradouro público. Disponível em: 
<https://sgm.ouropreto.mg.gov.br/arquivos/norma_juridica/NJ_txt(466).html>. Consultado em 
07/06/2019. 
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Eponina Ruas” – como são chamadas 15 das ruas com nomes masculinos, como Rua 

Vereador José Leandro e Rua Vereador Rodrigo Toffolo. Em vez disso, é denominada 

apenas como Alameda Eponina Ruas. Ocultando, assim, todo e qualquer título 

profissional ou político conquistado por ela, que a maioria das ruas com nomes 

masculinos ostentam orgulhosamente. 

Os logradouros com nomes de mulheres em Ouro preto que fazem referência 

à cargo ou profissão delas são Praça Educadora Anna Ferreira Guimarães e Rua 

Professora Zizinha Cruz. No entanto, pode-se observar que o reconhecimento 

profissional dessas mulheres ocorre muito provavelmente por ocuparem cargos cuja 

responsabilidade destinada às mulheres: educar – o que remonta à divisão sexuada 

do trabalho levantada anteriormente. 

Entendendo que os nomes dos logradouros são importantes símbolos das 

cidades, é detectada a necessidade de reverter esse cenário a partir de políticas de 

incentivo à valorização das mulheres que já dão nome a ruas de Ouro Preto e de 

nomeação das novas ruas a partir do nome de tantas mulheres que contribuíram para 

o desenvolvimento político, histórico, urbano e cultural da cidade. 

Até aqui, para fundamentar o projeto de Arquitetura e Urbanismo – que é o 

objetivo final desse trabalho –, já discorremos brevemente sobre a mulher na história, 

na cidade e na política, com recorte na cidade de Ouro Preto. Partiremos agora para 

uma contextualização do papel da mulher ouro-pretana na preservação da cultura. 
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2.3.  O papel da mulher na preservação da cultura em Ouro Preto 

 

A Constituição Brasileira de 1988 define como Patrimônio Cultural Brasileiro, 

 

Os bens de natureza material e imaterial, tombados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira [...]. (BRASIL. 
Constituição de 1988, artigo 216). 

 

O órgão responsável por proteger e promover os bens culturais do país é o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Desde sua criação em 

1937, a partir da Lei nº 378, o Instituto vem desempenhando papel fundamental na 

preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro e, ao longo de sua história, contou com 

a participação ativa de profissionais mulheres que se dedicaram à causa do 

patrimônio. Entre elas podemos reconhecer as duas primeiras mulheres que 

trabalharam no Iphan:  a secretária Judith Martins e a datilógrafa Hélcia Dias; e as 

quatro mulheres que já ocuparam o cargo de presidência: a museóloga Lélia Coelho, 

as arquitetas Maria Elisa Costa e Jurema Machado e a historiadora Kátia Bogéa35. Ter 

mulheres ocupando esses cargos é de suma importância pois significa o resgate do 

poder de decisão e representatividade femininas, o que permite um entendimento 

mais abrangente e inclusivo do que é patrimônio. 

Além da indubitável contribuição profissional dessas mulheres para com o 

patrimônio, deve-se destacar também a relação entre as mulheres brasileiras 

cotidianas e o patrimônio, como reforçado em matéria no site oficial do Iphan: 

 

A transmissão de saberes, constantemente feita por mulheres, seja pelas 
mãos, dança, artesanato ou oralidade, muito além de solidificar relações 
culturais complexas, ainda mais quando se trata do intangível, é capaz de 
construir História.36 

                                                           
35 Disponível em: < http://portal.iphan.gov.br/ap/noticias/detalhes/4020/a-forca-feminina-na-preser 

vacao-e-gestao-do-patrimonio-cultural>. Consultado em 10/06/2018. 
36 Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/noticias/detalhes/3240/a-presenca-feminina-expressa-no-
patrimonio-cultural-imaterial-brasileiro>. Consultado em 10/06/2018. 
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A importância da mulher para o patrimônio, nesse sentido, pode ser ilustrada 

na automática associação entre o acarajé e a mulher baiana ou entre a moqueca 

capixaba e as panelas de barro produzidas pelas paneleiras de Goiabeiras (ES). A 

presença da mulher na cozinha remonta à divisão entre público e privado abordada 

anteriormente, que vincula a mulher aos espaços domésticos. Mesmo com as 

alterações desse cenário a partir da reivindicação feminina pelos espaços públicos, a 

ligação afetiva da mulher com a culinária de certa forma persiste. Essas mulheres 

cozinheiras e paneleiras, assim como tantas outras, desempenham um papel 

fundamental na manutenção e perpetuação da cultura brasileira. 

 De maneira a relacionarmos a mulher com o patrimônio cultural dentro da 

perspectiva dessa pesquisa, vamos dar enfoque ao patrimônio cultural imaterial37 e, 

ao mesmo tempo, ir além dos bens imateriais efetivamente tombados pelas instâncias, 

englobando, assim, todo o conjunto de costumes e práticas transmitidos de geração 

em geração que fazem parte do imaginário da população ouro-pretana. Em Ouro 

Preto, temos duas práticas tombadas a nível municipal como patrimônio cultural 

imaterial: a Produção Artesanal de Doces de São Bartolomeu (Figura 1) e a Festa de 

Nossa Senhora dos Remédios (Figura 2). A primeira ocorre no distrito de São 

Bartolomeu e homenageia o trabalho das mulheres doceiras, famosas por seus doces 

caseiros – de goiaba, de leite, de coco, dentre outros – que repetem as receitas de 

suas mães e avós e têm na produção de doces seu sustento. A segunda ocorre no 

distrito de Santo Antônio do Salto em homenagem à Nossa Senhora dos Remédios, 

e conta com a participação das mulheres que, além de confeccionarem enfeites como 

bandeirolas e estandartes para enfeitar a capela, também doam seu próprio cabelo 

para ornar a imagem da santa, principal símbolo da comemoração. 

                                                           
37 Segundo definição retirada do site oficial do Iphan, patrimônio cultural imaterial pode ser definido 
como “práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; 
celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como 
mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas) [...]” 
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Disponível em: 
<https://www.flickr.com/photos/subtitulo/ 

7611486776>. Acesso em 10/06/19. 

Disponível em: <http://patrimonioimaterialop.blo 
gspot.com/2012/08/festa-de-nossa-senhora-dos 

-remedios.html>. Acesso em 10/06/19. 

 

 Pode-se citar outras práticas que representam tradições em Ouro Preto. 

Dentro do campo da arte têxtil, por exemplo, temos as costureiras e artesãs que, com 

técnicas como tricô, crochê, bordados, ponto-cruz e fuxico confeccionam almofadas, 

panos de prato, toalhas de mesa, colchas e bolsas – produtos tão vistos dentro das 

casas e lojas de artesanato locais. Além da área têxtil, podemos citar a culinária 

caseira como significativa tradição ouro-pretana. Além dos doces caseiros feitos pelas 

doceiras em São Bartolomeu e reproduzidos por todo o município, temos também 

outras comidas típicas como, por exemplo, a broa de fubá e o café coado do café da 

manhã; o arroz branco, o feijão, a couve refogada, o frango com quiabo e o chuchu 

com angu do almoço; o curau de milho, o pão de queijo e as compotas e geleias de 

frutas no café da tarde. Além disso, podemos citar as festas religiosas que, além de 

contar com as mulheres durante toda a organização, contam com as barraquinhas de 

comidas típicas onde muitas mulheres preparam seus quitutes para venda. 

É necessário reforçar o entendimento de que, para grande parte dessas 

mulheres artesãs, artistas, costureiras, cozinheiras, doceiras e afins, a produção 

dessas tradições significa seu trabalho, seu laço com os antepassados e, acima de 

tudo, seu sustento. Além disso, deve-se compreender essas práticas como 

mecanismos de empoderamento feminino, autoconhecimento e transformação social, 

já que, através de seus saberes e fazeres, as mulheres ganham voz e condições para 

participação social e econômica efetiva e independente.  

Figura 1: Dona Agenir, doceira de São 

Bartolomeu. 

Figura 2: Festa de Nossa Senhora dos 

Remédios. 
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Nesse sentido de valorização da produção cultural feminina, pode-se citar a 

relevância de se flexibilizar e coletivizar o trabalho a partir, por exemplo, do 

desenvolvimento de um modelo de economia solidária. A chamada economia solidária 

teve início na Inglaterra no início do século XIX e foi idealizada pelos operários em 

resposta ao desemprego gerado pela substituição da mão de obra humana pelas 

máquinas e motores à vapor (SINGER, 2002). Ainda segundo Singer (2002), o 

princípio dessa economia é a autogestão e socialização dos meios de produção, nela 

não há divisão hierárquica entre empregador e empregado, ou seja, os próprios 

funcionários são os proprietários, e a receita é dividida proporcionalmente entre os 

produtores, sendo que o excedente é revertido para o coletivo. Esse modelo é visto 

na forma de cooperativas, associações, redes de cooperação, entre outras. Santos e 

Carneiro (2008) ressaltam vantagens desse modelo quando colocam que 

 

 [...] a economia solidária não é apenas uma maneira de inserção no mercado 
de trabalho, mas a possível realização de um trabalho solidário, que interfere 
diretamente na vida e na subjetividade do trabalhador. Assim a economia 
solidária está sendo configurada como uma forma de sobrevivência que 
contribui para a construção de uma organização democrática, solidária, capaz 
de colaborar para que o indivíduo se torne sujeito do seu processo histórico. 
(SANTOS; CARNEIRO, 2008) 

 

Em Ouro Preto, pode-se citar como exemplo de economia solidária a 

Associação de Senhoras Artesãs (ASA) (Figura 3). A Associação foi fundada em 2008 

por 12 senhoras artesãs e, atualmente é composta por mais de 26 senhoras. É uma 

associação civil de direito privado sem fins lucrativos com caráter de utilidade pública, 

que tem como objetivo o desenvolvimento das habilidades no campo do artesanato 

em tecido, o fornecimento de renda e a inserção no mercado às associadas a partir 

da comercialização do artesanato produzido38. Além disso, há a preocupação de 

contribuir para a preservação e perpetuação do ofício em Ouro Preto através de 

cursos e oficinas oferecidos à comunidade. Entre as técnicas praticadas pelas artesãs 

da ASA pode-se citar bordado, patchwork, crochê, tricô, pintura em tecidos e bijuterias 

tradicionais39. Além do artesanato em tecido, as senhoras utilizam produtos reciclados 

                                                           
38 Disponível em: <https://www.aceop.com.br/associado/associacao-das-senhoras-artesas-asa>. 

Consultado em 10/06/2019. 
39 Disponível em: < http://fundacaoaleijadinho.com.br/noticia/35/a-associacao-das-senhoras-artesas-

asa-comemora-10-anos>. Consultado em 10/06/2019. 
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como cápsulas de café, sementes, garrafas PET, entre outros. A Associação das 

Senhoras Artesãs vem ganhando destaque no cenário ouro-pretano, tendo firmado 

parcerias como com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), 

com a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), com a Hindalco Brasil, com a Vale 

e com o Museu da Inconfidência. Com esse último, a Associação participou do projeto 

“Volutas”40 (Figura 4), quando realizaram um evento com palestras, oficinas e 

produção de bordados inspirados nos elementos arquitetônicos presentes no Museu, 

produção essa que foi posteriormente comercializada pelas artesãs. A ASA começou 

a se reunir em uma casa no bairro Água Limpa, em Ouro Preto, e, atualmente, 

funciona em ateliê na Fundação Aleijadinho – localizada no bairro Vila dos 

Engenheiros –, com reuniões que ocorrem todas as terças-feiras das 14h às 16h. 

                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disponível em: <https://www.real.fm.br/noticia/334/segund a-edicao-da-feira-de-

tradicoes-populares-promove-artesanato>. Acesso em 10/06/19. 

 

Disponível em: < https://portaldoartesanatomg.com.br/associacao-das-senhoras-
artesas-de-ouro-preto-promove-evento/>. Acesso em 10/06/19. 

                                                           
40 Disponível em: < https://portaldoartesanatomg.com.br/associacao-das-senhoras-artesas-de-ouro-

preto-promove-evento/>. Consultado em 10/06/2019. 

Figura 3: Mulheres da ASA participando de Feira de Tradições Populares 

promovida durante o Festival de Inverno de Ouro Preto, em parceria com a UFOP. 

Figura 4: Senhoras artesãs participando do projeto "Voluta". 
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Entendendo o papel das mulheres para a preservação e perpetuação da cultura 

em Ouro Preto se faz necessária a criação de políticas públicas que incentivem o 

desenvolvimento de uma rede de economia solidária e participativa que possibilite a 

reinserção dessas mulheres no mercado de trabalho através da criação de 

plataformas e espaços de qualidade onde elas possam produzir cultura, gerar renda 

e transmitir seus conhecimentos para as novas gerações por meio de oficinas ou aulas 

expositivas. Nesse sentido é que se torna oportuno o desenvolvimento de um projeto 

de Arquitetura e Urbanismo – objetivo final dessa pesquisa – que, entre outras 

diretrizes, funcione como um desses espaços de fomento da valorização da mulher 

na cultura de Ouro Preto. 

 

3. Obras de referência 

 

Para subsidiar o desenvolvimento do projeto, fez-se necessário o estudo de 

obras análogas. Aqui se priorizou o estudo de soluções de programa e foram 

escolhidas obras com que relacionam valorização da mulher e a produção cultural 

 

3.1. CCSP – Centro Cultural São Paulo 

 

O CCSP abrange um terreno de 46.500m² e possui uma arquitetura moderna e 

ampla, o que não condiz com o objeto de estudo do presente trabalho, visto que esse 

se localiza no centro de Ouro Preto – local completamente adensado e dentro do 

perímetro de tombamento federal. O que se deseja, então, é usar como referência 

aspectos de seu programa que induzem a apropriação, permitem a multiplicidade de 

usos, flexibilização dos espaços, a democratização do acesso e a valorização da arte 

e da cultura. 

O Centro Cultural São Paulo41 foi projetado pelos arquitetos Eurico Prado Lopes 

e Luiz Telles nos anos 1970, e inaugurado em 1982. É um espaço público e é 

considerado um dos primeiros centros culturais multidisciplinares do Brasil. O CCSP 

                                                           
41 Disponível em: <http://www.centrocultural.sp.gov.br/>. Consultado em 11/06/2018. 
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conta com um programa extenso que possibilita grande variedade de usos, entre os 

espaços temos salas de espetáculo, sala de cinema, palco para shows, pisos 

expositivos, salas e ateliês abertos, bibliotecas, acervo, laboratório de restauro, 

jardins, áreas de estudos, áreas de convivência, corredor de dança e um café.  

A finalidade do Centro Cultural São Paulo é ser um espaço de cultura, arte, 

pesquisa e convivência que agregue a heterogeneidade da população paulistana e 

permita a todos o livre acesso aos mais variados gêneros culturais, conforme objetivos 

citados em sua lei42 de criação: 

 

I - Planejar, promover, incentivar e documentar as criações culturais e 
artísticas;  
II - Reunir e organizar uma infra-estrutura de informações sobre o 
conhecimento humano;  
III - Desenvolver pesquisas sobre a cultura e a arte brasileiras, fornecendo 
subsídios para as suas atividades;  
IV - Incentivar a participação da comunidade, com o objetivo de desenvolver 
a capacidade criativa de seus membros, permitindo a estes o acesso 
simultâneo a diferentes formas de cultura; 
V - Oferecer condições para estudo e pesquisa, nos campos do saber e da 
cultura, como apoio à educação e ao desenvolvimento científico e 
tecnológico. (BRASIL, Lei nº 9467/1982.) 

 

Em uma tarde no CCSP é possível ver pessoas de todos tipos, gêneros e 

idades usando os espaços de formas diferentes (Figura 5). As bibliotecas e acervo 

recebem pessoas interessadas em pesquisar sobre cultura e arte; as mesinhas ficam 

cheias de pessoas estudando, trabalhando, mexendo no computador ou lendo livros; 

o corredor da dança e o pátio principal são cenário de vários grupos ensaiando suas 

coreografias que vão da lambada ao hip hop (Figura 6); as salas e ateliês recebem 

oficinas e aulas expositivas de desenho, xilogravura, técnica vocal, entre outras 

(Figuras 7 e 8); os jardins ficam repletos de pessoas fazendo piqueniques, lendo 

embaixo da sombra das árvores, praticando ioga ou observando a horta comunitária 

(Figuras 9 e 10); as salas de espetáculo, cinema e palco para shows oferecem uma 

programação variada por preços simbólicos ou de forma gratuita. O movimento é 

variado e constante. 

                                                           
42 BRASIL. Lei nº 9467, de maio de 1982. São Paulo, maio de 1982. Disponível em: 
<http://leismunicipa.is/bajtd>. Consultado em 11/06/2018. 
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Fonte: conta do Instagram @centroculturalsp. 
Acesso em 11/06/19. 

Fonte: conta do Instagram @centroculturalsp. 
Acesso em 11/06/19. 

  

Fonte: conta do Instagram @centroculturalsp. 
Acesso em 11/06/19. 

Fonte: conta do Instagram @centroculturalsp. 
Acesso em 11/06/19. 

  

Fonte: conta do Instagram @centroculturalsp. 
Acesso em 11/06/19. 

Fonte: conta do Instagram @centroculturalsp. 
Acesso em 11/06/19. 

Figura 5: Movimento diário em um dos 
corredores do CCSP. 

Figura 6: Grupo ensaiando coreografia no pátio 

principal do CCSP. 

Figura 7: Alunas e alunos em oficina de conserto 

de bicicletas no CCSP. 
Figura 8: Alunas e alunos em oficina de gravura 

no CCSP. 

Figura 9: Pessoas praticando ioga em um dos 
jardins suspensos do CCSP. 

Figura 10: Horta comunitária presente em um 

dos jardins do CCSP. 



32 
 

3.2.  Women’s Museum of Dubai (Museu da Mulher de Dubai) 

 

Ter um museu como esse em uma região como Emirados Árabes que ainda 

apresenta posturas conservadoras no que tange à igualdade de gênero é, sem dúvida, 

uma grande conquista e um sinal de resistência. Aqui, o objetivo não é de projetar um 

museu que homenageie as mulheres importantes para a história de Ouro Preto de 

forma cristalizada, mas usar essa obra como referência a questão da valorização da 

mulher e de suas contribuições para a sociedade, envolvendo principalmente as novas 

gerações, na construção de um núcleo de reconhecimento e empoderamento que 

traga essa homenagem para a mulher contemporânea. 

O Museu da Mulher Dubai43 tem sede em casa histórica em Dubai e foi 

concebido por Profa. Dra. Rafia Ghubash44 (Figura 11), uma das mulheres mais 

influentes dos Emirados Árabes. Em seu discurso, Dra. Rafia defende que as 

mulheres árabes já tiveram muitas conquistas e se empoderaram, mas não haviam 

tido oportunidade para contar sua história. O museu foi criado no sentido de resgatar 

da história feminina e funciona como centro cultural contemporâneo com objetivo de 

familiarizar os turistas e moradores com as conquistas e o cotidiano das mulheres 

árabes (Figura 12). 

Disponível em: 
<https://www.worldfuturecouncil.org/p/rafia-

ghubash/>. Acesso em 11/06/19. 

Disponível em: <https://edition.cnn.com/2013 
/03/08/world/mea st/rafia-ghubash-uae-womens-

museum/index. html>. Acesso em 11/06/19. 

                                                           
43 Disponível em <http://womenmuseumuae.com/eng/>. Consultado em 11/06/2018. 
44 Rafia Obaid Ghubash é ex-presidente da Universidade do Golfo Pérsico (AGU). É bacharel em 
medicina e Ph. D. em Psiquiatria Comunitária e Epidemiológica da Universidade de Londres. É também 
presidente da Rede Árabe para Mulheres em Ciência e Tecnologia – rede que ajuda mulheres cientistas 
a alcançar posições de liderança, além de atrair mais mulheres para ciência. Biografia profissional 
disponível em: <https://www.worldfuturecouncil.org/p/rafia-ghubash/>. Consultado em 11/06/2018. 

Figura 11: Dra. Rafia Obaid Ghubash. Figura 12: Rafia Ghubash com o governante de 

Dubai na abertura oficial do museu. 
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O programa do museu é composto por duas galerias, uma dedicada ao trabalho 

de mulheres artistas, tanto em retrospectiva quanto contemporâneas, (Figuras 13 e 

14) e a segunda dedicada a colaborações com outras galerias e museus regionais e 

internacionais; salão de exposição fixo com a história do museu; centro de estudos 

femininos; espécie de biblioteca e centro de pesquisa com acervo e banco de dados 

aberto ao público que contém documentos e informações sobre as mulheres nos 

Emirados Árabes; canto das crianças com espaço lúdico voltado para o público 

infanto-juvenil e que recebe uma série de atividades referentes a arte e patrimônio; 

além de lojinha e café. 

 

 
Disponível em:  

<https://newsbeezer.com/uaeeng/dubai-culture-
celebrates-arab-girl-39-s-anniversa ry-in-the-

womens-museum/>. Acesso em 11/06/19. 

 

 
Disponível em: 

<https://newsbeezer.com/uaeeng /dubai-
culture-celebrates-arab-girl-39-s-anniversa ry-

in-the-womens-museum/>. Acesso em 
11/06/19. 

 

3.3.  FAOP - Fundação de Arte de Ouro Preto 

 

A FAOP tem uma relevância muito grande na cidade de Ouro Preto por ter 

como missão valorizar a arte e incentivar a conservação e preservação do patrimônio 

cultural, além de envolver os moradores ouropretanos nesse processo através das 

aulas, oficinas e cursos. Acresce que a fundação se preocupa em estabelecer um 

diálogo direto com a cidade – exemplo disso está nos tapumes que decoram e 

protegem as pontes da cidade no carnaval (Figura 15) ou nos tapetes decorados em 

serragem, marcas registradas da Semana Santa e do feriado de Corpus Christi em 

Figura 13: Grupo de mulheres árabes visitando o 

museu. 
Figura 14: Interior de uma das galerias do 

museu. 
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Ouro Preto (Figura 16). Por entendermos a importância dessa instituição para a 

cidade, no projeto proposto nesse trabalho iremos estabelecer um diálogo com o 

programa oferecido na FAOP, de modo a fortalecer esse cenário artístico e cultural – 

trazendo para a questão da valorização da mulher, de acordo com o referencial teórico 

aqui abordado. 

 

Disponível em: 
<https://www.promoview.com.br/regional/ 

tapumearte-em-acao-no-carnaval-de-ouro-
preto.html. Acesso em 11/06/19>. Acesso em 

11/06/19. 

Disponível em: 
<https://www.otempo.com.br/cidades/tradicionais-

tapetes-enfeitam-ouro-preto-na-comemora 
%C3%A7%C3%A3o-de-p%C3%A1scoa-

1.1591059>. Acesso em 11/06/19. 

 

A Fundação de Arte de Ouro Preto45 foi criada em 1968 com objetivo de 

oferecer à cidade de Ouro Preto um instrumento incentivador de cultura. Em 1969, a 

FAOP integrou à sua estrutura a Escola de Arte Rodrigo Melo Franco de Andrade 

(EARMFA), concebida pelos artistas Annamélia Lopes e Nello Nuno, e passou a 

oferecer um leque variado de cursos de arte e restauro. 

Atualmente, a FAOP conta com três núcleos: Núcleo de Arte, Núcleo de Ofícios 

e Núcleo de Conservação e Restauro. O primeiro é voltado para o desenvolvimento 

humanos a partir da pesquisa e prática artística enquanto expressão, linguagem e 

modo de vida e nele são oferecidos cursos voltados para todos os públicos como de 

desenho, pintura, gravura, bordado, cinema, música e fotografia (Figuras 17, 18 e 19). 

O segundo prioriza o potencial educativo da arte e da cultura e oferece um programa 

de formação cultural para o público jovem que inclui aulas como, por exemplo, de 

artes plásticas e artes visuais, cursos de conservação e restauro, ofícios e oficinas de 

                                                           
45 Disponível em <http://www.faop.mg.gov.br/>. Acesso em 11/06/2018. 

Figura 15: Mulheres pintando os tapumes. Figura 16: Tapetes em serragem. 
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teatro. Já o último tem um caráter mais didático e abriga cursos técnicos 

profissionalizantes de conservação e restauro e recebe a parte administrativa e os 

acervos culturais (Figura 20). 

 

Disponível em: 
<http://www.tremdasgerais.com.br /cultura/faop-

esta-com-inscricoes-abertas-para-o-xi-
seminario-patrimonio-cultural/>. Acesso em 

11/06/19. 

Disponível em: 
<http://jornaloespeto.com.br/artigo/faop-realiza-
sextas-abertas-no-dia-24-de-agosto>. Acesso 

em 11/06/19. 

  

Disponível em:  
<https://www.ouropreto.com.br/ 

canal/artigo/sextas-abertas-acontece-dia-20-04-
na-faop>. Acesso em 11/06/19. 

 
 

Disponível em:  
<https://g1.globo.com/minasgerais/noticia/pintur

as-do-seculo-xviii-pertencentes-a-igreja-do-
carmo-em-ouro-preto-sao-restauradas.ghtml>. 

Acesso em 11/06/19. 

 

 

 

 

Figura 17: Turma fazendo aula de pintura na 

FAOP. 

Figura 18: Crianças em aula na FAOP. 

Figura 19: Crianças participando de dinâmica na 

FAOP. 

Figura 20: Mulheres restaurando tela 

centenária na FAOP. 



36 
 

3.4.  BH Cidadania 

 

O BH Cidadania46 é um programa desenvolvido pela Secretaria Municipal de 

Políticas Sociais da Prefeitura de Belo Horizonte. O objetivo da criação do programa 

foi garantir acesso da população em situação vulnerável aos bens e serviços públicos 

sociais a partir de um modelo de gestão descentralizado e participativo. O programa 

começou a ser implantado no início de 2002 e em 2011 já contava com 33 núcleos, 

abrangendo quase 165 mil famílias. É relevante reforçar a importância de se garantir 

livre acesso aos bens e serviços públicos para todos. Dessa forma, aqui usaremos 

como referência o as possibilidades e programações de cunho social, cultural e 

educativo que o BH Cidadania promove, focando na preocupação em democratizar o 

acesso e as informações. 

O BH Cidadania oferece serviços que abrangem as áreas de educação, saúde, 

esporte, lazer, assistência social, cultura, direitos humanos, cidadania, entre outras. 

São oferecidos programas de geração de emprego, oficinas de socialização infanto-

juvenil, grupos de convivência de idosos, aulas de educação para o consumo, de 

plantio alternativo, de esportes, de educação e formação em direitos humanos em 

cidadania, cursos de atenção básica à saúde, programas de inclusão digital, oficinas 

de cultura, pontos de leitura, entre outros (Figuras 21 e 22). 

 

                                                           
46 Disponível em: <https://www.cidadessustentaveis.org.br/boas-praticas/bh-cidadania-programa-de-
desenvolvimento-integrado>. Site não oficial. Consultado em 11/06/2018. 

  
Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=71JT 
lIPwzYo>. Acesso em 11/06/19. 

Disponível em: 
<https://www.flickr.com/photos/portalpbh/84515289

06>. Acesso em 11/06/19. 

Figura 21: Espaço BH Cidadania. Figura 22: Espaço BH Cidadania. 
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4. Objeto de estudo: Casa de Gonzaga 

 

 
Disponível: <https://www.culturagenial.com/marilia-de-dirceu/>. Acesso em 

15/06/19. 

 

O projeto surge da necessidade do resgate do valor da contribuição das 

mulheres na construção cultural e histórica da cidade de Ouro Preto e de desenvolver 

um senso de identidade e empoderamento feminino. O desenvolvimento será possível 

a partir do referencial teórico abordado nesse trabalho e das obras de referência 

analisadas.  

O objeto de estudo é uma edificação no centro da cidade de Ouro Preto 

conhecida como Casa de Gonzaga (Figura 23). Mesmo entendendo o objetivo da 

descentralização do acesso proposto pelo BH Cidadania, considerando a realidade 

de Ouro Preto e as diretrizes desse projeto, pensou-se em fazer o reverso: trazer a 

população das comunidades de volta para o centro da cidade a partir desenvolvimento 

de um espaço onde ela também se sinta contemplada e à vontade para usufruir de 

história e cultura. O que se espera, então, é um local que homenageie o protagonismo 

feminino na cidade, na história e na cultura de Ouro Preto – trazendo essa valorização 

para a mulher contemporânea –, que promova a produção cultural e que dialogue com 

diversos públicos. 

Atualmente, o bem imóvel funciona como sede da Secretaria Municipal de 

Turismo Indústria e Comércio de Ouro Preto e do Arquivo Público Municipal de Ouro 

Figura 23: Casa de Gonzaga. 
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Preto, órgão de preservação da história e da cultura da cidade. Além disso, a casa 

recebe aos finais de semana e feriados o Grupo Arte da Terra (Figura 24) que, 

formado em 2009, conta com a participação de aproximadamente 30 artesãos, sendo 

a maior parte mulheres, vindos de distritos de Ouro Preto como Antônio Pereira, 

Cachoeira do Campo, Maciel e Rodrigo Silva. O coletivo expõe e comercializa o 

artesanato produzido como, por exemplo, colcha de retalhos, bonecas de pano, 

almofadas de crochê, entre outros e tem como objetivo a inclusão social, bem como a 

valorização do trabalho, melhoria da renda familiar e da qualidade de vida.47 

 

Disponível em: <https://www.facebook.com/artedaterraouropreto/photos/rpp. 
884364921590439/2857736957586549/?type=3&theater>.  

Acesso em 20/07/2019. 

 

O projeto hipoteticamente implicaria na realocação do uso atual como 

Secretaria Municipal de Turismo Indústria e Comércio e como Arquivo Público em 

outros locais mais apropriados, sendo prioridade a potencialização do uso cultural 

existente. 

O Inventário de Proteção do Acervo Cultural de 2012, requerido pela Prefeitura 

Municipal de Ouro Preto, abriga informações e análises do histórico, intervenções e 

da arquitetura a Casa de Gonzaga. Para esse trabalho, consideramos o Inventário de 

2012 como melhor fonte de busca de informações do objeto de estudo. 

 

                                                           
47 Disponível em: < https://www.jornalismo.ufop.br/historiadamidia/?p=472>. Consultado em 

10/06/2019. 

Figura 24: Grupo Arte da Terra. 
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4.1.  Análise do entorno 

 

O objeto de estudo possui características construtivas datadas de meados do 

século 18 e foi inicialmente idealizada como residência e posteriormente se tornou 

edifício público, tendo abrigado diversos usos e usuários. 

A Casa de Gonzaga se encontra na Rua Cláudio Manoel, nº 61, em frente ao 

Largo do Coimbra – que recebe, desde a década de 70, a Feirinha de Artesanato em 

Pedra Sabão de Ouro Preto –, quase no limite entre os bairros Centro e Antônio dias 

(Figura 25). Sua localização faz com que a partir da edificação possa se avistar 

também a Igreja de São Francisco de Assis, a Igreja Nossa Senhora da Conceição de 

Antônio Dias, a Igreja de Santa Efigênia, o pico do Itacolomy e parte do Museu da 

Inconfidência (Figura 26). Outro acesso possível ao bem é a partir do Beco do Pilão – 

beco que liga a Praça Tiradentes a Rua dos Paulistas, no Antônio Dias. A casa está 

inserida dentro do perímetro de tombamento federal, o que significa que o próprio 

imóvel e os adjacentes conservam as principais características do período de 

construção dos mesmos e são de extrema importância para a compreensão da 

história nacional. Devido a isso, “Conforme Leis Complementares nº 29 de 2006 e nº 

91 e 93 de 2011, a edificação está inserida na Zona de Proteção Especial (ZPE), cuja 

principal diretriz é a preservação dos valores culturais e a conservação da notabilidade 

do conjunto urbano tombado.”48.  

                                                           
48 Ouro Preto, Prefeitura Municipal, Inventário de Proteção do Acervo Cultural, 2012. 
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Fonte: Google Earth. Destaque nosso. 

 

 
 

Fonte: acervo pessoal da autora (25/10/2019). 
 

 

Figura 25: Imagem aérea do entorno. O objeto 
está destacado em branco; 1: Praça Tiradentes; 

2: Feirinha de Pedra Sabão; 3: Igreja São 
Francisco de Assis. 

Figura 26: Vista da Igreja São Francisco de Assis, da Feirinha de 
pedra sabão e do Pico do Itacolomy a partir do bem. 
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O principal acesso à casa é pela Rua Cláudio Manoel, mais conhecida como 

“Rua Esquerda” ou “Rua do Ouvidor” (Figuras 27 e 28). Essa deriva da Praça 

Tiradentes (Figura 29) – um dos pontos mais conhecidos e centrais da cidade – e é 

uma via de mão dupla, com leito carroçável em paralelepípedo e calçadas em lajotas 

de Pedra Ouro-Preto e é considerada larga para os padrões da cidade. Outro acesso 

é a partir da rua Costa Sena, onde fica o largo de Coimbra (Figura 30). A drenagem 

pluvial e as redes elétricas são subterrâneas e a iluminação da rua é feita a partir de 

arandelas nas fachadas das edificações. Por estar localizada no Centro Histórico de 

Ouro Preto, a rua recebe um trânsito frequente de pedestres – moradores e turistas – 

e automóveis. Além disso, existe um ponto de ônibus em frente ao Largo de Coimbra, 

o que faz com que veículos de transporte coletivo como ônibus e táxi lotações também 

transitem pela rua. (Ouro Preto, Prefeitura Municipal, Inventário de Proteção do 

Acervo Cultural, 2012). 

 

Fonte: Google maps. Destaque nosso. Fonte: Google maps. Destaque nosso. 

  

Fonte: Google maps. Destaque nosso. Fonte: Google maps. Destaque nosso.  

  

Figura 27: Bem visto a partir da Rua Cláudio 

Manuel. 

Figura 29: Bem visto a partir da Praça 
Tiradentes. 

Figura 30: Bem visto a partir do Largo de 

Coimbra. 

Figura 28: Bem visto a partir da Rua Cláudio 

Manuel. 
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4.2. Histórico da edificação e intervenções 

 

O Inventário de Proteção do Acervo Cultural de 2012 relata o histórico da 

edificação, seus usos ao longo do tempo e as intervenções que foram feitas. Uma das 

histórias mais marcantes da casa foi que, entre os anos 1782 e 1788, essa serviu 

como residência de Tomás Antônio Gonzaga, desembargador, poeta e ativista político 

que foi uma das figuras mais marcantes da Inconfidência Mineira. Muito conhecido 

por suas poesias dedicadas à sua musa inspiradora, Marília de Dirceu, Tomás Antônio 

Gonzaga morou na casa enquanto ocupava o cargo de Ouvidor de Vila Rica e é 

provável que, nela, tenham ocorridas várias reuniões dos inconfidentes. Nesse 

momento, “na parte superior da residência estava a habitação, enquanto na inferior 

ficavam as casas de despacho e, no ‘puxado’, os escravos. Contava ainda a casa com 

jardim e um belo chafariz” (Ouro Preto, Prefeitura Municipal, Inventário de Proteção 

do Acervo Cultural, 2012, p. 10). 

Após a prisão de Tomás Antônio Gonzaga, a edificação permaneceu sendo 

sede da Ouvidoria, até que o cargo de Ouvidor foi extinto, por volta de 1820, quando 

passou a funcionar com sede da Chefatura da Polícia. Em 1897, com a mudança da 

capital para Belo Horizonte, a casa passa a funcionar como Delegacia Fiscal do 

Tesouro Federal. Durante todo o século 20, a casa passa a pertencer à União e abriga 

diversos usos, entre eles a sede do Instituto Histórico de Ouro Preto (IHOP) – que 

nasce como uma das primeiras tentativas de reunir objetos e documentos referentes 

à história da cidade (Ouro Preto, Prefeitura Municipal, Inventário de Proteção do 

Acervo Cultural, 2012). 

A partir de 1949, a edificação passa a ser responsabilidade do Ministério da 

Educação e passa a ser utilizado como anexo à Escola Nacional de Minas e 

Metalurgia, atual Escola de Minas, o andar térreo funcionava como o Curso Técnico 

de Mineração e Metalurgia e o andar superior como um alojamento estudantil 

chamado de “República Estudantil Inferno”. Com base no IHOP, os estudantes que 

residiram na casa decidiram manter uma espécie de museu, chamado de “Museu do 

Inferno”.  Na década de 60, a função do curso é transferida para o Morro do Cruzeiro 

e o primeiro andar passa a funcionar como um Posto de Saúde, enquanto o uso do 

andar superior foi mantido. Na década de 70, o município passou a deter a posse da 
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edificação, que passou a ser usado como sede de algumas secretarias e 

departamentos municipais. Em 1989 o imóvel passou a abrigar também o Centro de 

Cultura Integrado de Ouro Preto, que tinha como objetivo a preservação da memória 

cultural de Ouro Preto e região. Entre 2006 e 2010, a edificação passa a sediar, além 

da Secretaria de Cultura e Turismo e do escritório do Programa Monumenta, a 

Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano (Ouro Preto, Prefeitura 

Municipal, Inventário de Proteção do Acervo Cultural, 2012). 

Ao longo de sua história, a Casa de Gonzaga passou por várias reformas e 

restaurações. O primeiro relato de intervenção na edificação é datado em 1933, 

quando ainda funcionava como IHOP, comandado por Sr. Vicente Racioppi que, em 

seu manifesto de 1948 relata que “fez instalação elétrica [...] construiu fogão, instalou 

água quente e fria, colocou banheiro, sanitários e depósitos de água, pias e torneiras, 

prateleiras, fechaduras e calhas, consertou telhado, limpou de óleo as pedras de 

janelas e de portais e com maior carinho cuidou do prédio e do quintal, onde foram 

plantadas árvores de jacarandá e pau-Brasil [...]”. Quando ocupada pelo curso técnico 

e pela república estudantil, a casa também passou por alterações, principalmente no 

andar superior que foi adaptado para dormitório e no “puxado” que foi transformado 

em cozinha (Ouro Preto, Prefeitura Municipal, Inventário de Proteção do Acervo 

Cultural, 2012, p. 16). 

A edificação passa a ser propriedade da Prefeitura e passa por uma série de 

intervenções entre os anos 1973 e 1975, entre elas estão o alongamento do “puxado” 

em um anexo posterior com cantina, sanitário e salão e o alargamento do porão, 

execução de laje de cobertura em concreto armado e acréscimo de instalação 

sanitária. Em 2003 foram feitas intervenções significativas nas fundações, alvenarias, 

pisos, revestimentos, forros, instalações elétricas e hidráulicas, bancadas, divisórias, 

louças, metais, acessórios, esquadrias, coberturas (demolição de cobertura no pátio 

em telhado colonial), execução de pinturas e limpezas e realização de projeto de 

prevenção e combate a incêndio. Em 2010, a casa passa por adaptações, 

principalmente no primeiro andar, para receber a função atual, entre elas a criação de 

cobertura em estrutura metálica como passagem entre a edificação e o pátio externo 

(Ouro Preto, Prefeitura Municipal, Inventário de Proteção do Acervo Cultural, 2012). 
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4.3. Memorial descritivo e análise do estado de conservação 

 

O Inventário de Proteção do Acervo Cultural de 2012 também descreve 

arquitetonicamente a Casa de Gonzaga. Trata-se de uma edificação com formato em 

“L”, sendo que o volume principal possui dois pavimentos e um pavimento subsolo e 

é original do século 18, já o anexo posterior possui pavimento único e foi construído 

posteriormente (Figuras 31 a 34). O terreno em questão possui formato irregular e 

está implantado em nível superior ao nível da rua. A edificação não possui 

afastamento frontal ou lateral e é formada, além do volume principal da edificação e 

do anexo, por pátio com chafariz e extensa área permeável composta por platôs (Ouro 

Preto, Prefeitura Municipal, Inventário de Proteção do Acervo Cultural, 2012). 

 

 
 

  

Fonte: Plantas cedidas pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto, modificadas pela autora. 

 

Figura 31: Planta 
baixa porão. 

Figura 32: Planta 

baixa pav. térreo. 
Figura 33: Planta baixa 

2º pav. 
Figura 34: Planta de 

cobertura. 
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A edificação possui um padrão estilístico colonial com paredes brancas e 

aberturas em madeira e vidro pintadas de verde e branco (Figuras 35 e 36). Sua 

fachada frontal segue o nível em declive da rua e suas aberturas podem ser divididas 

em três níveis: aberturas de acesso ao porão – porta e pequena janela em cantaria 

com verga reta; aberturas do primeiro pavimento – porta com duas folhas de abrir e 5 

janelas em cantaria com verga em arco abatido e fechamento guilhotinado de madeira 

e vidro; e aberturas do segundo pavimento – 6 portas com parapeito em ferro fundido, 

verga alteada e duas folhas de abrir em madeira e vidro. A edificação principal possui 

telhado de duas águas com cumeeira perpendicular à rua e o anexo possui telhado 

de uma água voltada para pátio interno e jardim, ambos com telha cerâmica colonial 

(Ouro Preto, Prefeitura Municipal, Inventário de Proteção do Acervo Cultural, 2012). 

 

Fonte: acervo pessoal da autora (25/10/19). Fonte: IPAC 2012. 

 

Internamente, a edificação possui layout próximo do original, com algumas 

alterações, e é formado por paredes espessas pintadas de branco, piso tabuado, forro 

com encaixe saia-e-camisa e esquadrias em madeira pintadas de verde e branco. O 

bem é adentrado a partir de escadaria de pedra que chega até o hall de entrada, no 

primeiro pavimento (Figura 37). À esquerda do hall localiza-se a escada em madeira 

de acesso ao segundo pavimento (Figura 38). O acesso ao pátio é a partir de corredor 

aberto com cobertura metálica com fechamento em vidro – intervenção posterior – 

que leva até a escadaria de pedra que acessa os jardins e o segundo pavimento 

(Figuras 39 e 40). O pátio é aberto, tem piso de pedra, abriga o chafariz – hoje 

Figura 35: Fachada principal do bem. Figura 36: Fachada posterior do bem. 
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desativado – e possui escada de acesso ao porão (Ouro Preto, Prefeitura Municipal, 

Inventário de Proteção do Acervo Cultural, 2012). 

 

Fonte: acervo pessoal da autora (25/10/19). 

Fonte: acervo pessoal da autora (25/10/19).  

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal da autora (25/10/19). 

 

Fonte: acervo pessoal da autora (25/10/19). 

 
 

Os jardins são amplos e divididos em platôs gramados, com áreas para passeio 

revestidas em pedra (Figura 41). O primeiro platô é o principal e possui ampla área 

gramada e terraço com namoradeiras em alvenaria (Figura 42). Os platôs posteriores 

Figura 37: Hall de entrada. Figura 38: Vista escada de acesso ao 
segundo pavimento. 

Figura 39: Acesso ao pátio e aos jardins, 

detalhe da cobertura em metal e vidro. 

Figura 40: Pátio com chafariz e escada de 

acesso ao porão ao fundo. 
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estão em níveis inferiores ao principal, também são gramados e não possuem uso 

definido (Figuras 43 e 44). À esquerda do jardim principal localiza-se uma calçada 

extensa que liga a edificação principal e ladeia o anexo. Este é composto por várias 

salas – cozinha (Figura 45), sala de Promoção Cultural, sala do Departamento de 

Turismo, pequeno auditório (Figura 46) e banheiros (Figura 47) –, todas com acesso 

independente a partir da área externa. O segundo pavimento da edificação principal 

abriga o hall da escada (Figura 48), recepção da Secretaria, salas de reunião, salas 

administrativas e um amplo salão principal com portas avarandadas com vista para a 

rua e que recebe frequentemente uma Feira de Artesanato (Figuras 49 e 50) (Ouro 

Preto, Prefeitura Municipal, Inventário de Proteção do Acervo Cultural, 2012). 

 

Fonte: IPAC, 2012. Fonte: arquivo pessoal da autora (25/10/2019). 

Fonte: acervo pessoal da autora (25/10/2019) 

 

Fonte: acervo pessoal da autora (25/10/2019). 

Figura 41: Jardim principal. À direita vemos o 

anexo e, ao fundo, a edificação principal. 

Figura 43: Jardim posterior. 

Figura 42: Terraço com namoradeiras 
localizado no jardim principal. 

Figura 44: Jardim posterior. 
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Fonte: acervo pessoal da autora (25/10/2019). 

Fonte: acervo pessoal da autora (25/10/2019) 

Fonte: IPAC, 2012. Fonte: acervo pessoal da autora (25/10/2019). 

Fonte: acervo pessoal da autora (25/10/2019) Fonte: IPAC, 2012. 

 

Figura 45: Cozinha localizada o anexo. Figura 46: Auditório localizado no anexo. 

Figura 47: Banheiro. Figura 48: Hall da escada, a partir do segundo 
pavimento. 

Figura 50: Salão principal em dia de feira. Figura 49: Salão principal, no segundo 

pavimento. 
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A edificação se encontra em ótimo estado de conservação. Foi detectada a 

necessidade de reparos pontuais nos muros, muretas, pisos e chafariz de pedra, nos 

pisos de madeira, forros, esquadrias e alvenarias, nas coberturas, além da limpeza e 

manutenção dos jardins, principalmente nos dois platôs posteriores. 

Os muros de pedra das áreas internas e externas e o chafariz se encontram 

em bom estado de conservação, não precisando de qualquer tipo de restauro, apenas 

manutenção e limpeza de sujidades e manchas ocasionadas por agentes biológicos 

e a retirada de vegetação que cresceu entre os blocos de pedra da área externa. Já 

os pisos e as muretas revestidas de pedra Ouro Preto do hall, pátio, terraço e área 

externa estão em ótimo estado de conservação, sendo relevante apenas limpeza 

simples com jateamento de água. 

Os pisos em madeira do interior da edificação se encontram em ótimo estado 

de conservação, havendo necessidade somente de tratamento superficial com 

lixamento e aplicação de verniz. A maior parte dos forros da edificação se encontram 

em ótimo estado de conservação, havendo necessidade de reparos pontuais e nova 

pintura em tinta branca. As esquadrias também estão conservadas e seriam mantidas 

e repintadas nas mesmas cores atuais. As alvenarias internas estão preservadas, 

havendo necessidade apenas de pintura em alguns pontos. Já nas alvenarias 

externas são necessários o reparo do deslocamento de reboco em alguns pontos, a 

retirada de manchas causadas por agentes biológicos, a impermeabilização e a 

pintura. 

A cobertura aparenta estar bem conservada, fazendo-se necessária a 

recolocação de telhas descoladas e substituição de telhas danificadas, caso hajam. 

Quanto à sua estrutura, deve-se prever a inspeção das peças de madeira para 

detectar se há presença de fissuras ou agentes biológicos como mofo e cupim. Caso 

haja necessidade, poderá ser executado reforço da estrutura, tratamento das peças 

com substâncias cupinicidas e impermeabilizantes e a troca de peças comprometidas, 

caso hajam. 
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5. Diretrizes e conceitos projetuais 

 

O Núcleo de Valorização da Mulher em Ouro Preto foi pensado como um 

espaço político de produção e perpetuação cultural e de protagonismo feminino. 

Pretende-se que o espaço detenha de estrutura necessária para que nele seja 

desenvolvida uma economia solidária e emancipatória, que propõe uma organização 

de trabalho baseada na autogestão e cooperação econômica e que visa possibilitar o 

desenvolvimento de uma rede de apoio e a formação de ciclos produtivos – por 

exemplo, as bordadeiras terão, no mesmo lugar, acesso a um ateliê equipado para 

desenvolver seus produtos e uma loja para comercializá-los; as doceiras e cozinheiras 

terão a horta para cultivar parte dos alimentos, uma cozinha equipada para cozinhar 

e a loja e o café para comercializar esses alimentos.  

Além do caráter produtivo, se deseja atrair a população ouro-pretana e também 

os turistas, com a intenção de funcionar como um espaço coletivo e colaborativo de 

convivência, lazer, aprendizagem e de fomento a manifestações culturais e artísticas, 

e que contribua no resgate da valorização da mulher no contexto contemporâneo da 

cidade. 

O Núcleo foi idealizado como uma iniciativa social em possível parceria com a 

Prefeitura de Ouro Preto, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 

(FIEMG), a Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP), a Associação Comercial e 

Empresarial de Ouro Preto (ACEOP) e iniciativas privadas como a Hindalco e a Vale. 

 

5.1.  Usos e setorizações 

 

Quanto aos usos, o programa é dividido em 4 setores, sendo eles: 

funcionamento interno; espaços expositivos; espaços de produção; e espaços de 

convivência. O setor de funcionamento interno abrange os equipamentos necessários 

para funcionalidade e manutenção do Núcleo, sendo eles recepção, administração, 

refeitório, depósitos, DML e banheiros; o setor de espaços expositivos é dividido entre 

duas salas de exposição, auditório, loja colaborativa, além de um café; já o setor de 
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espaços de produção é composto por três ateliês/oficinas: ateliê têxtil, ateliê plástico 

e ateliê culinário, além do espaço infantil que funciona como um ateliê para a formação 

de identidade cultural para as novas gerações e um local onde as mães poderiam 

deixar seus filhos por determinados períodos de tempo; e por último, os espaços de 

convivência são representados por pátio interno, terraço e os três platôs posteriores 

que compõem a área externa que, além de receber a feira e a horta comunitária, 

seriam espaços de convívio e palco de manifestações culturais diversas (Figura 51). 

 

 

Fonte: Plantas cedidas pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto, modificadas pela autora. 

 

Figura 51: Planta baixa esquemática de todos os pavimentos (na ordem: porão, 
pavimento térreo e segundo pavimento) com setorização por tipos de uso e 

acessos indicados em setas vermelhas. Sem escala. 
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5.2. O projeto 

 

Para que o novo uso seja viável torna-se imprescindível o desenvolvimento de 

projeto de revitalização que inclui reforma e restauro. Em termos arquitetônicos, para 

a revitalização optou-se por intervir o mínimo possível na edificação para que a mesma 

tivesse seu caráter construtivo mantido, as poucas alterações propostas foram para 

permitir uma maior flexibilização e aproveitamento dos espaços e para garantir toda a 

infraestrutura necessária para receber as funções indicadas no programa. 
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plataforma elevatória
0,90x1,40m

ESTANTE MODULADA
estante formada por nichos do tipo A e B em
metal e madeira (ver detalhe) - dim. totais:
3,00x0,40x1,70m - feita sob encomenda

BANCADA MODULADA
Bancada formada por nichos do tipo A e B em metal
e madeira (ver detalhe) sob tampos de madeira -
dim. totais: 2,00x1,60x1,00m - feita sob encomenda

BALCÃO
Balcão de madeira com fechamento
ripado em madeira (ver detalhe) - dim.
totais: 2,10x1,20x0,74m - feita sob
encomenda

CADEIRA
cadeira de escritório diretor eames
branca - loja: Mobly (cód. 536796)

BANCADA MODULADA
Bancada formada por nichos do tipo A e B em metal
e madeira (ver detalhe) sob tampos de madeira -
dim. totais: 2,00x1,60x1,00m - feita sob encomenda

painel em madeira

PRATELEIRAS
4 prateleiras em madeira sustentadas
por mãos francesas - dim. totais:
3,68x0,60m - feitas sob encomenda

geladeiramáquina
de café

cuba dupla
inox

cooktop 5 bocas com
coifa em inox sob
medida

2 máquinas de
lavar louça

2 fornos elétricos
de embutir

BANCADA
bancada com base de alvenaria, armários embutidos em madeira,
tampo em pedra e fechamento frontal em painel ripado de madeira
(ver detalhe) - dim. gerais: 3,75x1,00x0,90m - feito sob medida

BANQUETAS
4 banquetas vintage caramelo -
loja: ecadeiras (cód. EC000013548)

BANCADA
bancada com base de alvenaria, armários
embutidos em madeira e tampo em pedra - dim.
gerais: 3,60x0,60x0,80m - feita sob encomenda

BANQUETAS
8 banquetas Bertoia pretas com assento em corino
rosê - loja: Mobly (cód. 115527)

MESA ALTA
6 mesas altas com tampo redonda e base
quadrada em metal pintado de preto  - dim.
gerais: Ø=0,70m h=1,00 - feita sob encomenda

CADEIRAS
12 cadeiras Bertoia pretas com assento
em corino rosê - loja: Mobly (cód.
115527)

MESA
3 mesas com tampo redonda e base quadrada
em metal pintado de preto  - dim. gerais: Ø=0,70m
h=0,75 - feita sob encomenda

BALANÇOS
4 balanços com assento em madeira, cabo em
corda, fixada com gancho metálico na cobertura -
feitos sob medida

estrutura composta por vergalhões
metálicos que sustenta vasos de
plantas amarrados com braçadeiras

MÓDULOS EXPOSITIVOS
composição de 3 módulos do tipo 2 e 3 módulos do
tipo 3 em metal e madeira (ver detalhe) - dim. gerais:
1,50x1,50x1,00m - feitos sob encomenda

BALCÃO
balcão de madeira com fechamento ripado em
madeira (ver detalhe) - dim. totais: 2,10x1,20x0,74m
- feita sob encomenda
BANCADA MODULADA
bancada formada por nichos do tipo A e B em metal
e madeira (ver detalhe) sob tampos de madeira -
dim. totais: 2,00x0,80x1,00m - feita sob encomenda
ESTANTE MODULADA
estante formada por 11 nichos do tipo A, 2 do tipo B, 2 do tipo C
e 3 do tipo D em metal e madeira (ver detalhe) - dim. totais:
3,00x0,40x1,70m - feita sob encomenda

MÓDULOS EXPOSITIVOS
composição 5 de módulos do tipo 1 em metal e
madeira (ver detalhe) - dim. individuais:
1,00x0,25x2,10m - feitos sob encomenda

BANCOS
composição de 4 bancos em metal e madeira (ver
detalhe) - dim. individuais: 0,50x0,50x0,45m - feitos
sob encomenda

BALCÃO
Balcão de madeira com fechamento ripado em
madeira (ver detalhe) - dim. totais: 1,75x4,00x0,74m
- feita sob encomenda

painel ripado em madeira

portal em madeira, seguindo a forma
da janela - profundidade: 0,70m

2,55m²
+3.49m

IS ACESS.

fraudário fraudário

DML
+3.51m
3,45m²

PRATELEIRAS
2 prateleiras em madeira
sustentadas por mãos francesas -
dim. totais: 1,20x0,30m - feitas sob
encomenda

MÓDULOS EXPOSITIVOS
Composição de 2 módulos do tipo 2 e 2 módulos do
tipo 3 em metal e madeira (ver detalhe) - dim. gerais:
1,50x1,50x1,00m - feitos sob encomenda

BANCOS
Composição de bancos em metal e madeira (ver
detalhe) - dim. individuais: 0,50x0,50x0,45m - feitos
sob encomenda

MÓDULOS EXPOSITIVOS
Composição de 2  módulos do tipo 3 em metal e
madeira (ver detalhe) - dim. individuais:
0,50x0,50x1,00m - feitos sob encomenda

MÓDULOS EXPOSITIVOS
Composição de 7 módulos do tipo 1 em metal e
madeira (ver detalhe) - dim. individuais:
1,00x0,25x2,10m - feitos sob encomenda

BANCOS
Composição de 8 bancos em metal e madeira (ver
detalhe) - dim. individuais: 0,50x0,50x0,45m - feitos
sob encomenda

CADEIRAS ACOPLADAS
Composição de cadeiras em metal e madeira
pintadas nas cores do projeto - dim. individuais:
0,60x0,55x0,70m - feitos sob encomenda

portal em madeira, seguindo a forma da porta -
profundidade: 0,70m

TABLADO
tablado formado por pallets em madeira - dim. total:
7,00x1,00x0,15m - comprado pronto

MESAS
5 mesas com tampo redonda e base quadrada em
metal pintado de preto  - dim. gerais: Ø=0,60m
h=0,60 - feita sob encomenda
CADEIRA
14 cadeiras Bertoia infantis pretas com assento em
corino rosê - loja: Bella Brasil (cód. 10276)

COLCHÃO
3 futtons com almofadas em tecido de algodão em
tom neutro - dim. individuais: 1,10x0,80x0,15m -
feitos sob encomenda

TROCADOR
estrutura e tampo em madeira e colchão encapado
com material impermeável

painel em madeira para
receber tela branca do
retroprojetor

PORTAL
portal em madeira fixado nas paredes e teto - dim. gerais:
4,52x0,80x3,26m - feito sob medida

tablado em madeira - dim
totais: 4,86x1,80x0,30m - feito
sob medida

ARMÁRIO
2 armários com estrutura em metal e
fechamento em madeira (ver detalhe) -
dim. individuais: 1,00x0,40x1,70m -
feitos sob encomenda

ESTANTE MODULADA
estante formada por 6 nichos do tipo A e
3 nichos do tipo B com tampo em
madeira (ver detalhe) - dim. totais:
3,00x0,40x1,00m - feita sob encomenda

MESA DE TRABALHO
Mesa com estrutura em metal, tampo de madeira e
frontão em policarbonato - dim. individuais:
1,60x0,50x0,72m - feita sob encomenda

CADEIRAS
14 cadeiras Bertoia pretas com assento
em corino rosê - loja: Mobly (cód.
115527)

MESA
5 mesas com tampo redonda e base quadrada
em metal pintado de preto  - dim. gerais: Ø=0,70m
h=0,75 - feita sob encomenda

MESA DE TRABALHO
4 mesas com estrutura em metal e tampo de madeira
- dim. individuais: 1,60x0,50x0,72m - feita sob
encomenda
CADEIRAS COM RODÍZIO
8 cadeiras Sim Bege Giratória nas cores do projeto -
loja: Lojas Americanas (cód: 24303653)

arara metálica

MESA DE CORTE
Mesa com estrutura em metal e
tampo de madeira - dim.
individuais: 1,50x1,20x0,90m -
feita sob encomenda

ESTANTE MODULADA
estante formada por 6 nichos do tipo A, 1
nicho do tipo B e 3 nichos do tipo C em metal
e madeira (ver detalhe) - dim. totais:
2,00x0,40x1,70m - feita sob encomenda

SOFÁ
Sofá com base em pallet e
assento e encosto estofado
em tecido cinza médio - dim.
totais: 2,60x0,65x0,47m -
feito sob encomenda

MESA DE TRABALHO
6 mesas com estrutura em metal e tampo de madeira
- dim. individuais: 1,60x0,50x0,72m - feita sob
encomenda
CADEIRAS COM RODÍZIO
12 cadeiras Sim Bege Giratória nas cores do projeto
- loja: Lojas Americanas (cód: 24303653)

ESTANTE MODULADA
estante formada por 10 nichos do tipo A, 3
nichos do tipo B e 2 nichos do tipo C com
tampo em madeira (ver detalhe) - dim. totais:
3,00x0,40x1,70m - feita sob encomenda

refrigerador comercial 4 portas
em inox

forno industrial elétrico com três
câmaras em inox 0,75x0,70x1,70m

4 pias industriais com bancada
em inox - dim. individuais:
0,90x0,70x0,85m

fogão a gás industrial em inox 12
bocas com chapa e coifa em inox
- dim. totais: 3,10x1,10m

BANCADA
4 bancadas com estrutura em metal e
tampo em madeira - dim. individuais:
1,60x0,70x0,80m - feita sob medida

ESTANTE MODULADA
estante formada por 12 nichos do tipo A e 3
nichos do tipo B com tampo em madeira (ver
detalhe) - dim. totais: 3,00x0,40x1,70m - feita
sob encomenda

ARMÁRIO
Armário com estrutura em metal e
fechamento em madeira (ver detalhe) -
dim. individuais: 1,00x0,40x1,70m -
feitos sob encomenda

MESA DE ALIMENTAÇÃO
Mesa com estrutura em metal e tampo de madeira -
dim. individuais: 1,60x0,70x0,72m - feita sob
encomenda
CADEIRA
Cadeira prado empilhável - loja: tokstok (cód:
331700)

ESTANTE MODULADA
estante formada por 4 nichos do
tipo A e 2 nichos do tipo Bcom
tampo em madeira (ver detalhe) -
dim. totais: 2,00x0,40x1,00m -
feita sob encomenda

BARRAQUINHAS
barraquinhas desmontáveis com estrutura
metálica, balcão em madeira e cobertura em
lona (ver detalhe) - dim. individuais:
1,50x1,20x2,00m - feita sob encomenda

PALCO
palco em madeira (ver detalhe) - dim. palco:
5,50x4,50x0,50m - feito sob encomenda

5 canteiros delimitados com
troncos de madeira serrados
para plantação da horta
comunitária

BANCADA
4 bancadas com estrutura em metal e
tampo em madeira - dim. individuais:
1,60x0,70x0,80m - feita sob medida

painel metálico com ganchos para
pendurar as ferramentas de cultivo

ESTANTE MODULADA
estante formada por 8 nichos do tipo A e
2 nichos do tipo B com tampo em
madeira (ver detalhe) - dim. totais:
2,00x0,40x1,70m - feita sob encomenda

ARMÁRIO
2 armários com estrutura em metal e
fechamento em madeira (ver detalhe) -
dim. individuais: 1,00x0,40x1,70m -
feitos sob encomenda

bancos em madeira feitos sob medida

ESTANTE MODULADA
estante formada por 11 nichos do tipo A, 2 do tipo B, 2 do tipo C
e 3 do tipo D em metal e madeira (ver detalhe) - dim. totais:
3,00x0,40x1,70m - feita sob encomenda

TABLADO
tablado curvo em madeira (ver detalhe) - dim.
tablado: 5,50x4,50x0,50m - feito sob
encomenda

guarda corpo metálico

34,61m²
-3.00m

NICHOS
9 nichos do tipo A (ver detalhe) parafusados na
parede - dim. individuais: 0,50x0,40x0,40 - feitos sob
encomenda

pia industrial com bancada em
inox - dim. individuais:
0,90x0,70x0,85m

COPA
FUNCIO-
NÁRIOS

+3.49m

+3,49m
8,90m²

10,07m²
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5.3. Memorial descritivo 

 

No primeiro cômodo do pavimento térreo, com acesso a partir da rua Cláudio 

Manoel, propôs-se a demolição de duas paredes para a ampliação do espaço e 

criação de hall de entrada e uma recepção – nessas ambiências, o piso e forro foram 

mantidos e foi pensado um painel e balcão em madeira ripados, além do uso das cores 

e da logo para reforçar a identidade visual do Núcleo. A partir do hall de entrada 

(Figura 52) pode-se acessar uma das salas expositivas, a loja, o café, os banheiros e 

o pátio interno, além de acesso ao segundo andar por meio de escada ou plataforma 

elevatória para portadores de mobilidade reduzida (P.M.R). 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

À direita propôs-se a demolição de parede que dividia dois cômodos e foi 

pensada uma sala de exposição (Figura 53), que receberia o acervo fixo do Núcleo, 

voltado para contar parte da história e das conquistas das mulheres ouro-pretanas, a 

fim de conscientizar os usuários e desenvolver um senso de empoderamento feminino 

– nessa ambiência o piso e o forro foram mantidos, as paredes brancas receberam 

intervenções em pintura e plotagem, e foram propostos módulos em madeira e metal 

em três tamanhos diferentes para receber os objetos do acervo. Ao fundo da sala 

expositiva tem-se um cômodo que serve como depósito e sala de apoio à exposição. 

Figura 52: Hall de entrada 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

Adjacente à recepção e à sala expositiva propôs-se a alocação da loja 

colaborativa (Figura 54) e do café (Figura 55). Para tal foi proposta a demolição de 

uma parede que dividia o cômodo em dois, e a transformação de janelas em portas 

para melhorar a ligação com o pátio. Quanto à comercialização dos produtos, se 

pensou em um modelo de loja colaborativa, onde seriam expostos produtos de 

diversos produtores e haveria rotatividade para que o acervo estivesse sempre sendo 

renovado – nesse espaço o piso e o forro foram mantidos e foram propostos nichos 

modulares em diferentes tamanhos que permitem diversas composições espaciais 

para a amostragem dos produtos, além dos nichos tem-se balcão de atendimento. O 

café é distinto da loja a partir de portal em madeira e  seu layout foi pensado de forma 

a garantir sua funcionalidade – temos dois balcões paralelos em concreto, madeira e 

pedra que funcionam como balcão de alimentação e atendimento e balcão de serviço 

e abrigam geladeira, pia, cooktop, forno elétrico, máquina de lavar louça, cafeteira e 

demais eletrodomésticos necessários. 

 

 

 

 

Figura 53: Sala expositiva 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Logo ao lado da loja e da recepção temos o pátio interno (Figura 56). Esse pátio 

possui chafariz original e, a partir dele, é possível acessar a área externa do pavimento 

superior e o porão – que também pode ser acessado pela rua Cláudio Manoel. Essa 

ambiência foi pensada como um complemento do café e possui mesas e cadeiras, 

mesas altas e banquetas e balanços como alternativas de assento. Para viabilizar 

essa extensão pensou-se em uma cobertura com estrutura em madeira e fechamento 

em policarbonato de modo a garantir iluminação natural e proteção contra intempéries, 

Figura 54: Loja colaborativa 

Figura 55: Café 
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além de conversar com a arquitetura original. Na parede da fachada posterior da 

edificação principal, propôs-se a execução de um mural artístico que homenageasse 

as mulheres ouro-pretanas. Também a partir do pátio pode-se ter acesso aos 

banheiros do pavimento térreo – sendo um banheiro acessível devidamente equipado 

e um segundo banheiro com seis cabines individuais e fraldário. Nos banheiros, optou-

se por usar ventilação mecânica. 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Por ser um local com potencial atrativo devido ao acesso pela rua Cláudio 

Manoel, foi proposto que o porão funcionasse como um complemento da loja 

colaborativa (Figura 57), buscando chamar atenção dos transeuntes através da 

amostragem e venda dos produtos e incentivando que esses acessem os demais 

ambientes do Núcleo através de escada ou plataforma elevatória que liga o porão ao 

pátio interno. Nessa ambiência também seriam utilizados nichos modulados para 

amostragem dos produtos e balcão de atendimento. 

 

Figura 56: Pátio interno 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

No pavimento superior tem-se a segunda sala expositiva (Figura 58), espaço 

que foi pensado para receber exposições temporárias, principalmente de produção de 

mulheres. Para possibilitar flexibilidade e permitir diferentes curadorias pensou-se em 

paredes neutras para receber possíveis intervenções em pintura ou plotagem, além 

de módulos expositivos móveis em tamanhos diferentes e bancos em madeira para 

contemplação. Logo a seguir temos uma antessala que funciona como circulação 

entre a sala expositiva, o auditório e a sala infantil. 

O auditório (Figura 59) foi pensado com um espaço de múltiplos usos, podendo 

receber palestras, rodas de conversa, amostras de cinema, reuniões dos coletivos de 

produção, encontros de coletivos feministas de Ouro Preto, entre outros. Para 

possibilitar o auditório, propôs-se a demolição da parede interna que dividia o cômodo 

em dois. O piso e o forro foram mantidos e foi proposta a instalação de placas de 

material poroso sobre o forro para a melhoria acústica. Essa ambiência conta com 

cadeiras conjugadas em metal e madeira, além de painel com tela de retroprojetor e 

sistema de imagem e som. 

 

 

 

Figura 57: Loja localizada no porão 

 



58 
 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Em seguida temos a sala infantil (Figura 60). Esse cômodo foi pensado a partir 

da soma de duas demandas: a primeira, de um espaço de aprendizagem voltado para 

o envolvimento do público infantil com empoderamento, história e cultura, objetivo do 

Núcleo; e a segunda como um espaço onde as mães possam deixar seus filhos por 

determinados espaços de tempo enquanto estão encarregadas de suas produções 

culturais. O espaço é dotado de mesas e cadeiras infantis, tablado com espaço para 

descanso, trocador e espaço livre para brincadeiras e atividades. 

Figura 58: Sala expositiva no 2º pavimento 

 

Figura 59: Auditório 
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Ainda no segundo pavimento temos a sala da administração (Figura 61), 

composta por mesas de trabalho e locais de armazenamento. Também temos uma 

circulação que liga o pavimento às áreas externas e ao anexo, nessa circulação temos 

o D.M.L e banheiros, sendo um acessível e outros dois contendo 6 cabines ao total. 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Logo em seguida temos a porta de acesso à área externa. À esquerda tem-se 

o anexo com os ateliês/oficinas, integrados a partir de cobertura com estrutura em 

metal, fechamento em policarbonato e forro em tecido. Esses espaços foram 

Figura 60: Sala infantil 

 

Figura 61: Administração 
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pensados para serem colaborativos e receber tanto produtores autônomos quanto 

coletivos de produtores, com o objetivo de fomentar um modelo de economia solidária 

e emancipatória promovendo a inclusão social, reinserção no mercado, melhoria da 

renda familiar e a valorização do ofício, bem como a preservação e perpetuação das 

técnicas a partir de oficinas voltadas para a comunidade. Os espaços funcionariam 

como ateliês abertos e teriam toda a infraestrutura necessária para receber os usos 

com funcionalidade e conforto. O funcionamento organizacional se daria através de 

um sistema de associados entre os produtores, tendo os horários de produção 

estabelecidos por cadastramento. Também ocorreriam oficinas abertas oferecidas 

pelos produtores e parceiros para a comunidade. 

O primeiro é o ateliê têxtil (Figura 62). Além de produtores autônomos esse 

ateliê poderia receber, por exemplo, os encontros do ASA (Associação das Senhoras 

Artesãs) e do grupo Arte da Terra, citados anteriormente, já que ele detém de 

infraestrutura necessária para produção de artesanato em tecido (crochê, tricô, 

bordado, entre outros). A ideia é obter um espaço que seja funcional e flexível com 

mesas de trabalho, mesas com máquinas de costura, mesa de corte e modelagem e 

espaços de armazenamento e convivência. O artesanato produzido no ateliê poderia 

ser vendido na loja colaborativa no primeiro pavimento e no porão e nas feiras que 

seriam organizadas internamente. 

Ao lado do ateliê têxtil temos o ateliê plástico (Figura 63). Esse espaço foi 

pensado para receber diversas produções artísticas como pintura, desenho, 

xilogravura, colagem, entre outras, tendo mesas de trabalho em altura padrão e mesas 

altas com banquetas, espaços de armazenamento, espaços livres, tanque para 

higienização dos materiais e espaços de convivência. As produções também 

poderiam ser comercializadas na loja e nas feiras. 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Em seguida temos o ateliê culinário equipado (Figura 64), que detém de fogões 

e fornos industriais, bancadas de trabalho, pias de uso e higienização e espaços de 

armazenamento. A ideia é receber cozinheiras e doceiras tanto para oferecer cursos 

e aulas práticas quanto para produção e comercialização dos produtos no café e na 

loja. Ao lado temos o refeitório (Figura 65), composto por pequena copa para os 

funcionários e mesas para refeição que poderiam ser usados tanto para os 

funcionários quanto para os produtores. 

Figura 62: Ateliê têxtil 

 

Figura 63: Ateliê plástico 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Ao lado do anexo com os ateliês temos a área externa que é dividida em três 

patamares. No primeiro patamar temos o terraço (Figura 66) já existente que foi 

dotado de uma cobertura com estrutura em madeira, fechamento em policarbonato e 

forro em palha para receber mesas que complementam o café no pavimento térreo. 

Além do terraço, tem-se espaço de convívio com um tablado para descanso, além de 

mesas e cadeiras que poderiam ser usadas tanto para convívio quanto para estudo 

(Figura 67). 

Figura 64: Ateliê culinário 

 

Figura 65: Refeitório 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

O segundo patamar, em nível inferior, foi pensado como espaço expositivo. O 

piso foi nivelado e pavimentado para receber palco multiuso (Figura 68) – com 

cobertura com estrutura em madeira e fechamento em policarbonato. É também um 

espaço com potencial de receber barraquinhas em dia de feira (Figura 69). É acessado 

por escada metálica ou rampa acessível. Já o terceiro patamar é acessado por escada 

metálica, escada em pedra ou plataforma elevatória e foi pensado como um espaço 

contemplativo e produtivo, recebendo redes para descanso e horta com ateliê de 

Figura 66: Terraço e café 

 

Figura 67: Tablado no jardim principal 
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cultivo. A horta (Figura 70) foi pensada como um espaço comunitário e a ideia é que 

seja organizada por coletivos já existentes como, por exemplo, o coletivo Horta Real 

– que vem desenvolvendo agricultura familiar agroecológica na cidade de Ouro Preto 

e municípios – e mantida com ajuda dos usuários do Núcleo por meio de oficinas e 

mutirões. Os alimentos cultivados poderiam ser fonte de renda para os produtores, 

além de abastecer o ateliê de cultivo e o café. Ao fundo temos um ateliê (Figura 71) 

que serve como apoio da horta, tendo espaços de armazenamento para utensílios e 

ferramentas, além de bancada para preparação de mudas e dos alimentos colhidos. 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Fonte: elaborado pela autora 

Figura 68: Palco do patamar expositivo 

 

Figura 69: Patamar expositivo em dia de feira 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

Figura 70: Horta comunitária 

 

Figura 71: Ateliê de cultivo 
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5.4.  Mobiliário e materialidades 

 

Para o projeto do interior, em termos gerais, o que se quis foi a criação de um 

ambiente que fosse funcional e flexível – tanto no que tange aos usos quanto à 

arquitetura de seu interior. Nesse sentido, o que se pretende é criar uma base para 

trazer o artesanato para dentro da arquitetura, de modo a valorizar a cultura e garantir 

personalidade ao local. Quanto aos revestimentos, optou-se por manter a grande 

maioria dos pisos, paredes de pedra e forros – por estarem em ótimo estado de 

conservação e fazerem parte do imaginário da edificação –; as áreas molhadas 

receberam novos revestimentos em porcelanato branco e alguns detalhes das 

paredes molhadas foram revestidos em azulejo hidráulico com padronagem 

geométrica com as cores do projeto. A madeira se repete ao longo do projeto nos 

balcões, painéis e prateleiras, já o metal está presente nas mesas e cadeiras do café 

e nos guarda corpos. 

Quanto ao mobiliário, optou-se por usar madeira e metal por serem materiais 

de fácil acesso e permitirem o desenvolvimento de peças leves, duradouras e 

flexíveis. Foi priorizada a criação de peças moduladas que se repetem ao longo de 

todas as ambiências e permitem diversos arranjos e composições, de acordo com a 

função desejada. Entre essas peças-chave moduladas, temos os nichos modulados 

em diferentes dimensões, usados nas lojas como expositores e nos ateliês como 

espaços de armazenamento; além dos módulos expositivos, também pensados em 

diferentes dimensões e alturas para acomodarem as exposições de peças tanto na 

horizontal quanto na vertical. 
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MEMORIAL DESCRITIVO - PEÇAS DO NICHO TIPO A

Barras tubulares de metalon pintado de branco, perfil quadrado 2x2X0,1cm, soldada:
- 04 barras tipo A de comprimento 50cm com 1 veio de 5x0,1cm localizado no eixo

longitudinal a 2cm da extremidadel.
- 04 barras tipo B1 de comprimento 36cm com 1 veio de 5x0,1cm localizado no eixo

longitudinal a 2cm da extremidadel.
- 04 barras tipo B2 de comprimento 36cm.
- 04 barras tipo C de comprimento 10cm.

Nicho de MDF branco (espessura 1,5cm) com dimensões gerais 0,46x0,36x0,40m (largura x
altura x profundidade)
Parafuso de dimensões 3x10mm (diâmetro x comprimento) de aço para madeira auto
atarraxante chata Philips

- 04 unidades
Ponteira de dimensões 20x20mm (largura x profundidade) de material plástico preto, encaixada

- 04 unidades

A

BARRAS

NICHO DE MDF PONTEIRA

B1 B2 C

PARAFUSO

CHAPA METÁLICA PARA ENCAIXE
descrição: Chapa de dimensões 5x3x0,1cm (largura x altura x
profundidade) produzidas de metalon preto, encaixadas na face
superior e inferior dos módulos para travamento. Feita sob
encomenda.

PONTEIRA DE PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO
descrição: Ponteira de dimensões 20x20mm (largura x
profundidade) produzidas de material plástico preto,
encaixadas nos pés dos módulos para proteção do
móvel contra umidade e para evitar riscos no piso em
decorrência do atrito. Encontrado pronto no mercado.

VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL
OPÇÃO COM PÉS

PERSPECTIVA ISOMÉTRICA
OPÇÃO COM PÉS

PERSPECTIVA
ISOMÉTRICA
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VARIAÇÕES DO NICHO

NICHO TIPO B NICHO TIPO C

DETALHAMENTO
NICHO TIPO A

ENCAIXE DE UM MÓDULO EM OUTRO
Exemplificação do travamento dos módulos a partir do encaixe de chapas metálicas nos veios
criados nos perfis de metalon.

09A
NICHO TIPO A

ESC 1:25

DETALHAMENTO



PARAFUSO
descrição: Parafuso de Aço para Madeira
3x10mm Auto Atarraxante Chata Philips de
dimensões 3x10mm (diâmetro x comprimento).
Loja: Leroy Merlin: código 86938145.

As bases dos módulos expositivos possuem 6 línguas de metalon
na parte superior da estrutura. As línguas são soldadas junto da
estrutura e possuem 1mm de espessura e furo de 3mm de
diâmetro no centro para fixação do módulo em mdf através de
parafuso

MEMORIAL DESCRITIVO - PEÇAS DO MÓDULO EXPOSITIVO 1
Barras tubulares de metalon pintado de branco, perfil quadrado
2x2X0,1cm, soldada:

- 04 barras tipo D de comprimento 1,00m
- 04 barras tipo E de comprimento 26cm
- 04 barras tipo F de comprimento 21m.

Caixa de MDF branco (espessura 1,5cm) com dimensões gerais
1,00x1,80x0,25m (largura x altura x profundidade)
Língua de metalon de 1mm de espessura e um furo de 3mm de
espessura no centro para a fixação, soldada na estrutura de metalon

- 06 unidades
Parafuso de dimensões 3x10mm (diâmetro x comprimento) de aço para
madeira auto atarraxante chata Philips

- 06 unidades
Feltro adesivo antiderrapante para proteção de móveis (comercializado)

- 04 unidades

D

BARRAS
CAIXA DE MDF

E

F
PARAFUSO

DETALHAMENTO
MÓDULO EXPOSITIVO TIPO 1

PLANTA

VISTA FRONTAL CORTE

PERSPECTIVA
ISOMÉTRICA

ESQUEMA DE
ENCAIXES

VARIAÇÕES DO MÓDULO EXPOSITIVO

MÓDULO EXPOSITIVO
TIPO 2

MÓDULO EXPOSITIVO
TIPO3

09B
MÓDULO EXPOSITIVO TIPO 1
ESC 1:25

DETALHAMENTO
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5.5.  Acessibilidade – Beco do Pilão 

 

A acessibilidade foi priorizada no projeto, levando em consideração os 

empecilhos de uma edificação consolidada. Para vencer os grandes vãos entre os 

pavimentos optou-se pelo uso de plataformas elevatórias com vedação em vidro. Já 

para vencer menores desníveis, optou-se pela instalação de rampas metálicas com 

inclinação acessível, sempre respeitando as normas de acessibilidade vigentes. Para 

maior segurança foi pensada a instalação de guarda-corpo metálico ao longo de toda 

a área externa, considerando os diferentes níveis dos platôs e a baixa altura das 

muretas. 

Para o acesso acessível à edificação foram levantadas algumas alternativas, 

entre elas o acesso pela rua Cláudio Manoel, a partir da entrada principal ou a partir 

do porão, através da instalação de rampas retráteis. As desvantagens dessas 

alternativas são o fato de que a rua Cláudio Manoel por si só possui uma inclinação 

significativa, o que diminuiria o acesso independente por portadores de mobilidade 

reduzida. Na entrada principal, além da rua em declive há uma escada de pedra, o 

que demandaria muitas intervenções para instalação de rampa ou plataforma 

elevatória. 

Devido a esses aspectos, buscou-se uma solução alternativa que melhor 

permitisse o acesso independente ao Núcleo. Essa solução se deu através do Beco 

do Pilão. Como citado anteriormente, o Beco do Pilão é uma via estreita que liga a 

Praça Tiradentes – importante ponto turístico da cidade – ao Antônio Dias, passando 

pelo acesso posterior da edificação em estudo (Figuras 55 e 53). O trecho do beco 

até o portão posterior da edificação e a Praça Tiradentes possui baixa inclinação, o 

que torna o caminho favorável. A desvantagem dessa opção é o calçamento do beco, 

que é em pedra e é irregular e escorregadio – nesse caso, propõe-se que seja 

instalada uma espécie de passarela metálica sobre o piso existente, com guarda-

corpo dos dois lados, de modo a nivelá-lo e garantir a segurança dos usuários. 
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Fonte: Google Earth. Destaque nosso. 

 

 

Fonte: Google maps. 

 

Além de oficializar a entrada pelo Beco, propõe-se que esse funcione como 

uma expansão do Núcleo e possa receber exposições e eventos como, por exemplo, 

feiras e corredores culturais que atraiam a comunidade e tragam valor ao local. 

 

Figura 72: Indicação do acesso ao objeto de estudo a partir do Beco do Pilão. 

Figura 73: Vista do Beco do Pilão a partir da Praça 
Tiradentes. Ao fundo do beco temos o acesso à 

edificação. 
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5.6.  Iluminação 

 

Quanto a iluminação, a ideia foi permitir a flexibilidade, de modo a abranger os 

mais diversos usos propostos para o espaço. Para garantir esses aspectos sem a 

necessidade de grandes intervenções nos forros existentes, optou-se por utilizar 

sistemas de eletrocalhas perfuradas de aço zincado. Esse sistema funciona como 

instalação elétrica aparente, distribuindo a fiação a partir dos pontos elétricos já 

existentes, sem a necessidade de mais recortes. As eletrocalhas são fixadas ao forro 

existente a partir de cabos de aço, mantendo-se a distância de 20cm até o forro. 

Quanto às luminárias, optou-se por utilizar luminárias tubular bivolt de 1,20m 

com lâmpadas T8 led de 4000K para a iluminação geral de preenchimento; spots de 

sobrepor direcionáveis 7W com lâmpadas led par20  de 3000K para locais que 

requerem maior flexibilidade e efeito cênico como as salas expositivas e a loja 

colaborativa; pendentes com cúpula em tecido e lâmpadas bulbo led 6W para 

iluminação focal e efeito estético; arandelas com lâmpada bulbo led 6W e luminárias 

de piso com lâmpada bulbo led 12W para iluminação externa. 
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6. Considerações finais 

 

Durante a produção deste trabalho, tornou-se evidente que ainda há muito a 

ser alcançado em termos de igualdade de gênero, e que essa temática deve ser 

amplamente discutida no cotidiano e no meio acadêmico. Nos espaços urbanos, o 

modelo de formação das cidades ainda reforça a segregação das mulheres quando 

observamos aspectos como a dupla jornada de trabalho, a desigualdade salarial, os 

altos índices de assédio sexual indicados por pesquisas e a falta de infraestrutura nas 

ruas, sendo que raça e classe social são agentes agravantes desses cenários. A partir 

da investigação dos logradouros com nomes de mulheres na cidade de Ouro Preto foi 

possível ilustrar parte dessa segregação socioespacial na prática. 

Na historiografia, levantou-se a dualidade entre a presença das mulheres na 

história e a invisibilidade delas nos relatos – majoritariamente feitos por homens em 

uma perspectiva masculina. Foi possível perceber que as mulheres recorrentemente 

vêm sendo colocadas em segundo plano em relação aos homens e que esse cenário 

ainda dita as relações da sociedade contemporânea, sendo resultado de um processo 

histórico que vem ocultando ou reduzindo a presença e atuação das mulheres na 

história. A partir do estudo de caso da participação feminina na Inconfidência Mineira 

pôde-se ilustrar essa dualidade na cidade de Ouro Preto e ressaltar a necessidade de 

se resgatar o protagonismo das mulheres na historiografia.  

Quanto à cultura, foi possível notar a importância da presença feminina para a 

preservação e perpetuação cultural e fez-se necessária a discussão da produção 

cultural para além do ofício, mas como mecanismo de empoderamento feminino. Em 

Ouro Preto, foram citadas algumas manifestações culturais conhecidas pela 

participação de mulheres, como, por exemplo, o artesanato têxtil, a culinária local 

afetiva e a produção artesanal de doces caseiros. Nesse sentido, pôde-se levantar 

vantagens de se fomentar redes de economia solidária para reinserir essas artesãs, 

cozinheiras, doceiras, entre outras, no mercado de trabalho e possibilitar a 

participação social e econômica efetiva e independente dessas mulheres. 

Partindo da necessidade de se resgatar o papel da mulher na cidade, na 

história e na cultura em Ouro Preto e considerando a Arquitetura e o Urbanismo como 

poderosa ferramenta de intervenção na relação dos seres humanos com os espaços 
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públicos e privados, a proposta de projeto arquitetônico de revitalização da atual Casa 

de Gonzaga em um Núcleo de Valorização da Mulher em Ouro Preto, considerando o 

interesse em preservação patrimonial, torna-se justificável. A partir da revisão 

bibliográfica e do estudo de obras de referência fez-se possível a proposta de um 

espaço político de protagonismo feminino, focado na produção cultural e aliada ao 

fomento de uma economia solidária e emancipatória, visando promover inclusão 

social e reinserir a mulher ouro-pretana no mercado de trabalho. Além do caráter 

produtivo, se deseja atrair a população ouro-pretana e também os turistas com a 

intenção de funcionar como um espaço coletivo e colaborativo de convivência, lazer, 

aprendizagem e de fomento a manifestações culturais e artísticas, que contribua no 

resgate da valorização da mulher no contexto contemporâneo da cidade. 
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