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Resumo 

 

Este trabalho busca analisar criticamente a experimentação na arquitetura a partir do pós-

modernismo, tendo em vista que a real ideia de experimentação é algo subjetivo e livre, 

envolvendo diversos fatores e que é viabilizada através dos cinco sentidos. Através de uma 

contextualização histórica, será analisada a experiência vivenciada pelos usuários da arquitetura 

e urbanismo, de meados do século XX ao século XXI. A partir dessas impressões, serão feitos 

estudos de obras que se alinharam à produção industrial e aos interesses privados, de maneira 

que se afastaram da percepção com o corpo humano e da experimentação, e foram viabilizadas 

através de uma produção em massa e da sociedade do consumo. Conjuntamente, serão 

analisados movimentos políticos e culturais que contestavam o modo de vida vigente na época 

de 1960 e a sociedade do espetáculo que se originou, relacionando com a conjuntura atual de 

relações e experiências espaciais predeterminadas e generalizadas, com foco na cidade de Ouro 

Preto – MG, predominantemente turística. O objetivo principal deste trabalho é levantar 

discussões e fazer uma crítica a respeito dessas experiências arquitetônicas atuais, que são 

muitas vezes realizadas segundo a prática do consumo, analisando discursos na arquitetura 

através de um referencial teórico, na tentativa de resgatar os valores da subjetividade humana 

na relação usuário x arquitetura. 

 

Palavras-chave: arquitetura, experimentação, capitalismo, sociedade do espetáculo, Ouro 

Preto 

  



 
 

 

Abstract 

 

This work seeks to critically analyze experimentation in architecture starting from 

postmodernism, considering that the real idea of experimentation is something subjective and 

free, involving many factors and is enable through the five senses. Through a historical 

contextualization, the experience experienced by the users of architecture and urbanism from 

the mid-twentieth century to the 21st century will be analyzed. From these impressions, studies 

will be made of works that aligned themselves with industrial production and private interests, 

so that they have moved away from the perception with the human body and experimentation, 

and were enabled through a mass production and consumer society. In the meantime, will be 

analyzed political and cultural movements that challenged the way of life in force in the 1960s 

and the society of the spectacle that originated, relating to the current conjuncture of 

predetermined spatial relations and experiences and with a focus on the city of Ouro Preto - 

MG, predominantly touristy. The main objective of this work is to raise discussions and do a 

critique about these current architectural experiences, which are often performed according to 

the practice of consumption, analyzing discourses in architecture through a theoretical 

framework in an attempt to redeem the values of human subjectivity in the user x architecture 

relationship. 

 

Keywords: architecture, experimentation, capitalism, the society of the spectacle, Ouro Preto. 
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Introdução 

 

“A tarefa mental essencial da arquitetura é acomodar e integrar. A arquitetura 

articula a experiência de se fazer parte do mundo e reforça nossa sensação de realidade 

e identidade pessoal. ” (PALMASMAA, Juhani. Os olhos da pele, 2011, p. 11) 

 

O ato de experimentar a arquitetura é perceptivo1: o corpo percebe o espaço e o 

interpreta à sua maneira através do uso dos cinco sentidos, mas envolvendo hábitos e memórias 

adquiridas, assim como características culturais e sociais, sendo portanto, um processo 

complexo e individual. Ao longo dos séculos, a arquitetura possuiu uma preocupação com a 

subjetividade em relação às experiências arquitetônicas de seus usuários e a interação corpo-

arquitetura, respeitando suas particularidades. Entretanto, no século XX, mais precisamente a 

partir da segunda metade, com adventos das tecnologias industrial e da informação e do 

desenvolvimento da indústria cultural de massa, a arquitetura moderna alterou essa 

preocupação existente e realizou novos sistemas de relações edifício x pessoa, mais flexíveis, 

mas ao mesmo tempo genéricas, de maneira que esse novo aspecto da arquitetura moderna 

influenciou posteriormente a forma de percepção e de experimentação dos usuários na 

arquitetura contemporânea, ao fabricar novos modos de ser e viver nas cidades.  

Segundo PALASMAA (2011), “a atual produção industrial em massa do imaginário 

visual tende a afastar a visão do envolvimento emocional e da identificação, e a tornar o 

imaginário em um fluxo hipnótico sem foco ou participação”, ou seja, ocorre a difusão de uma 

proposta de uma vivência superficial que não se preocupa com a individualidade do usuário.  

A arquitetura moderna tem tido sua própria consciência no reconhecimento 

de uma predileção pela natureza visual dos projetos. “A arquitetura do espaço externo 

parece ter interessado aos arquitetos da vanguarda à custa da arquitetura dos interiores. 

Como se a casa fosse concebida para o prazer dos olhos, em vez do bem-estar de seus 

moradores”. (PALMASMAA, Juhani. Os olhos da pele, 2011, p. 59)  

A partir da década de 1960, alguns movimentos sociais e culturais surgiram na Europa 

e passaram a questionar a alienação da sociedade, bem como a cultura mercantilizada e a 

sociedade do espetáculo. Dentre esses movimentos tiveram destaque a Internacional 

Situacionista e o PROVOS que, de caráter radical, tinham uma posição antissistema dominante 

e propunham intervenções e manifestações no âmbito da arquitetura e urbanismo, de maneira a 

 
1 Capacidade de perceber e compreender o meio através do corpo, envolvendo diversos fatores externos 
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provocar reflexões críticas do modo em que viva a sociedade. No caso da Internacional 

Situacionista, grupo que terá seus ideais analisados mais a fundo nos próximos capítulos, 

contestava a passividade da sociedade e pretendia induzir à participação no espaço urbano ao 

criar interações urbanísticas e arquitetônicas, uma vez que acreditavam que a própria sociedade 

deveria mudar a arquitetura e o urbanismo. Com isso, o grupo propôs novos meios de 

apropriação da cidade, em que seus habitantes deveriam criar suas próprias experiências.  

Já no século XXI é observável uma postura semelhante à do século XX, uma vez que a 

arquitetura tem adotado uma estratégia de publicidade e persuasão muitas vezes apelativa, de 

maneira que “tem ocorrido uma mudança distinta na nossa experiência sensorial e perceptual 

do mundo” (PALASMAA, 2011, p. 33), levando a uma experiência condicionada, segundo um 

roteiro engessado e genérico, fazendo com que a arquitetura perca sua conexão com o corpo 

humano. Em suma, tem-se havido um foco na mercantilização dos espaços por parte de 

arquitetos e empresários, que não se preocupam com a individualidade dos seus usuários e 

propõem e predeterminam sensações e experiências a eles, ao mesmo tempo em que as vendem 

como um produto de consumo e de necessidade, utilizando estratégias de sedução para provocar 

um sentimento de pertencimento e completude dessas pessoas. 

Tendo em vista esses fatos, o presente trabalho pretende analisar criticamente a 

experimentação da arquitetura, sobretudo a partir do pós-modernismo, e as relações das pessoas 

com o espaço físico na atualidade, levantando pontos como a mercantilização da arquitetura e 

a predeterminação da experiência do usuário. Será realizada uma análise na cidade de Ouro 

Preto – MG, tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade e que recebe milhares de 

turistas interessados em conhecer e vivenciar os anos setecentistas eternizados em toda a cidade, 

mas que muitas vezes vivem uma experiência condicionada e mercantilizada. A análise crítica 

será feita com dois objetos de estudo: Ville Real Hotel, no distrito de Santo Antônio do Leite e 

Mina Du Veloso, no bairro São Cristóvão; com objetivo de trazer uma reflexão acerca das 

experiências arquitetônicas e urbanísticas nesses locais. 
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Capítulo 1 - Experiências na arquitetura no pós-modernismo e pós-guerras 

 

1.1. A produção do espaço segundo a Arquitetura Moderna 

No início do século XX estava em vigência o que hoje conhecemos como Arquitetura 

Moderna, inserida no contexto artístico e cultural do Movimento Moderno. A mudança do 

movimento anterior, beaux-arts2, para o moderno produziu-se em todas as escalas, desde o 

projeto de interior ao urbanismo. O emblema que mais representou essa nova fase da arquitetura 

foi “Menos é mais”, dita pelo arquiteto Mies Van der Rohe, uma vez que o Moderno priorizava 

as formas básicas, já que buscava romper com padrões históricos anteriores; utilizava técnicas 

construtivas industriais; e tinha como principais matérias primas o concreto aparente, o aço e o 

vidro. A Arquitetura Moderna sofreu grande influência da industrialização, das guerras 

mundiais e foi fruto da realidade econômica daquela época, uma vez que havia a necessidade 

de reconstruir as cidades, principalmente as europeias, com novas soluções capazes de atender 

a nova configuração de forma rápida, eficiente e utilizando materiais das tecnologias 

emergentes, o que interferiu nas paisagens urbanas e consequentemente nas relações e 

experiências espaciais.  

Segundo MONTANER (2009), “o objetivo dos arquitetos modernos foi a invenção de 

diferentes mecanismos para o desenvolvimento de grandes sistemas complexos e dotados da 

capacidade de crescer. ” A Arquitetura Moderna experimenta novos sistemas de relações mais 

flexíveis e busca uma relação com o ar, o sol e as vistas, ao mesmo tempo em que cria estruturas 

urbanas abertas, capazes de se integrar à natureza. 

A arquitetura moderna projetou de maneira sistemática o espaço aberto, a 

matéria que, invisível entre as formas abstratas dos edifícios, permite articular a 

complexidade. (...) A contribuição da arquitetura moderna teria consistido mais em 

pensar mais os sistemas de relação entre os objetos do que projetar os próprios objetos 

abstratos, mais em modelar o espaço externo da relação entre os edifícios do que em 

configurar espaços internos modernos. (MONTANER, Josep Maria. Sistemas 

Arquitetônicos Contemporâneos, 2009, p. 18-19) 

No período de 1929-1930, houve o assentamento da Arquitetura Moderna e difusão do 

Método Internacional3, uma arquitetura que se relaciona com o novo contexto dos países 

 
2 Estilo arquitetônico que combina influências gregas e romanas com ideias renascentistas; muito ornamentado. 

Durou do século XIX ao início do século XX. 

3 Método ou Estilo Internacional foi um estilo arquitetônico que se desenvolveu durante o Movimento Moderno, 

em que dava ênfase a materiais industriais e a formas e espaços repetitivos, sendo seguido por diversos países. 
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avançados como um método e imagem a serem seguidos, e que teve sua afirmação na exposição 

“The International Style: Architecture from 1922”, em 1932.  

A Arquitetura Moderna criou um fenômeno totalmente novo em relação às experiências 

existentes, uma vez que houve uma nova relação entre os objetos, a escala humana e a escala 

urbana; porém, para que esse “Estilo Internacional” fosse promovido e difundido, diversas 

tendências arquitetônicas de grupos marginalizados das sociedades, como o expressionismo 

alemão ou a arquitetura organicista, por exemplo, foram silenciados, sem terem visibilidade e 

fazendo com que a cultura ocidental ficasse evidenciada como modelo a ser seguido por todos. 

Para MONTANER (2009), o moderno partia de uma vontade de construir uma nova sociedade 

segundo uma ética de compromisso social, porém o que se apresentou na verdade foram 

algumas metodologias que desejavam uma arquitetura mecanicista, racional e que rompe laços 

com a realidade.  

Durante os vários anos de Arquitetura Moderna, a ideia de experimentação do usuário 

variou muito e houveram muitas propostas distintas. Muitos arquitetos e artistas tentaram 

ampliar alguns pontos da Arquitetura Moderna, como por exemplo em 1943, em que Josep 

Lluís Sert, Fernand Léger e Sigfried Giredion, propuseram a “recuperação da ideia de 

monumentalidade, sustentando que as pessoas querem edifícios que representem, além de 

verificações funcionais, sua vida social e comunitária. Querem que sua aspiração à 

monumentalidade, alegria, orgulho e emoção sejam satisfeitas” (MONTANER, 2001, p. 15), 

ou seja, foi defendida uma outra relação necessária entre arquitetura e o homem comum, 

alegando que a monumentalidade era uma necessidade atemporal da sociedade. Surgiram 

alguns exemplos de edifícios e experiências que, dentro da tradição vanguardista, deixavam 

para trás a ortodoxia racionalista e exploravam os campos do simbólico e do irracional, 

possibilitando outros modos de experimentação da arquitetura e sua interação com o corpo 

humano. Contudo, essa ideia não ganhou muita força e apoio dos mais influentes e, ao longo 

dos anos cinquenta, continuou predominando a ideia generalizada de continuidade da 

Arquitetura Moderna, com obras padronizadas e universais, até na década oitenta, quando 

começaram a surgir críticas mais concretas às posturas arquitetônicas do Movimento Moderno.  

 

1.2. O alinhamento da arquitetura com ideais capitalistas 

 

“Desde o segundo pós-guerra, com a reorganização das forças geopolíticas 

no Ocidente, a cidade tem se tornado parte do espetáculo em suas mais reconhecidas 
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formas. ” (VELLOSO, Rita de Cássia Lucena. Espetáculo: Não ótica, mas arquitetura 

do poder, 2011, v. 2, p. 170) 

 

A cidade moderna, influenciada pela industrialização e pelo capitalismo, passou a 

demandar um espaço que fosse organizado segundo suas exigências econômicas e políticas, 

sendo também produzida seguindo uma estratégia de acumulação de capital. Essa nova 

configuração de cidade não levou em consideração que viver em um ambiente urbano implica 

reconfigurar relações, construir laços e lidar com objetos da vida cotidiana, sendo que muitas 

vezes as relações sociais são também relações espaciais, ou seja, acontecem na política do 

espaço, e este espaço acabou sendo configurado de acordo com os interesses das instituições e 

das estratégias capitalistas.  

 

O que os pensadores do urbanismo moderno oferecem é um espaço vazio, 

pretensamente neutro e apto a receber conteúdos fragmentados, configurando um 

ambiente em que objetos, pessoas e modos de vida pudessem ser simplesmente 

introduzidos. Ora, a neutralidade, uma ideologia em ação, é uma falsa hipótese. A 

teoria arquitetônica que pretendeu desenhar a cidade como sistema se serviu dos 

mesmos mecanismos do capitalismo que forjou, na modernidade, a sociedade 

burocrática de consumo dirigido. (VELLOSO, Rita de Cássia Lucena. Espetáculo: 

Não ótica, mas arquitetura do poder, 2011, v. 2, p. 173) 

 

Tendo em vista a influência da industrialização na cidade moderna, o cotidiano dos 

habitantes passou a sofrer relações alusivas ao consumo e à produção das coisas, onde, segundo 

VELLOSO (2011) evidenciam-se as relações materiais entre pessoas e as relações sociais 

tornam-se relações coisificadas, ao mesmo tempo em que os habitantes são submetidos à uma 

alienação, principalmente nos grandes centros urbanos. 

 

1.2.1. Estudo de caso: Mies Van der Rohe e Walter Gropius 

 

Um arquiteto que se alinha a produção do espaço urbano segundo a lógica capitalista na 

Arquitetura Moderna é Ludwig Mies Van der Rohe, que foi professor da Bauhaus e um dos 

criadores do “Estilo Internacional”. Van der Rohe tinha como principais características em suas 

obras a priorização do racionalismo, a geometria clara e a sofisticação; possuía rigor nas 

proporções, valorizava a infraestrutura como elemento estético e a precisão do detalhe, 

apreciando sempre o minimalismo. Ao longo de sua experiência possuiu duas tipologias de 

arquitetura: o pavilhão e o arranha-céus transparente, seguindo sempre o conceito de “espaço 

universal” ou de “estilo internacional”, capaz de aceitar quase todo tipo de função. 
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“Os pavilhões perdem sua transparência, fluidez e flexibilidade para converter-se em 

rígidas caixas de vidro. Os arranha-céus de formas cristalinas, orgânicas e livres tornam-se 

prismas estritos que celebram sua própria autonomia” (MONTANER, 2001, p. 22). Um 

exemplo de arranha-céu é o Seagram Building, clássico de Mies Van der Rohe, construído em 

Nova York, em 1958. Esse edifício possui 31 metros de recuo da calçada, deixando um vazio 

gigante com a finalidade de atrair usuários e proporcionar a contemplação do edifício, que 

devido a sua escala possui uma presença monumental; e compreende 157 metros de altura e 38 

andares, como nenhum outro naquela época, sendo constituído de perfis de aço e módulos de 

vidro, materiais emergentes naquela época. O afastamento frontal possui largos blocos que 

servem de banco e fronteira entre o espaço de movimento e estadia, de maneira que a presença 

desta praça permitiu que a torre se apresentasse ainda mais como um monumento ou espetáculo, 

de modo que ela se sobressaiu pela sua escala, proporção e pela presença do espaço de 

apreciação. 

 

 

 

Embora o edifício Seagram tenha se tornado um marco importante na cidade de Nova 

York ao revolucionar a maneira de pensar o tecido urbano, esse grande edifício foi construído 

Figura 2 - Seagram Building à noite 

Fonte: 

<https://www.archdaily.com.br/80364/clas

sicos-da-arquitetura-edificio-seagram-

mies-van-der-rohe> 

Figura 1 - Seagram Building com 

sua monumentalidade 

Fonte: 

<https://www.archdaily.com.br/803

64/classicos-da-arquitetura-

edificio-seagram-mies-van-der-

rohe> 
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com o maior propósito de definir e melhorar a imagem do grupo Seagram, de modo que deveria 

ser um edifício digno da sede da empresa, o que justifica a sua sofisticação e os materiais 

usados. A praça frontal não foi um espaço de apropriação do usuário, seus bancos de pedra 

serviam apenas para a contemplação da gigantesca torre do edifício que exercia papel de 

espetáculo para os pedestres, de forma que não havia uma relação sólida de verdadeira interação 

e experimentação entre os usuários, a praça e o edifício. O espaço público que anteriormente 

era destinado à socialização passou a condição de representação de um espaço artificial, 

desvinculado dos usuários. Dessa forma, a construção do Edifício Seagram não passou, em 

suma, da finalidade de transmitir uma mensagem e ter visibilidade.        

Van der Rohe ajudou a fundar em 1919, juntamente com Walter Gropius, a Escola de 

Bauhaus na Alemanha, uma das mais influentes e expressivas instituições do século XX. A 

Bauhaus revolucionou o modo de pensar, projetar e de produzir objetos ao seguir modelos de 

pensamentos funcionalistas e universalistas no seu ensino, em grande parte pensamentos do 

próprio Gropius, como por exemplo, ao ter como principal ideal que o projeto deveria partir de 

uma nova orientação estética conforme o meio de produção industrial. Tanto a Bauhaus quanto 

Gropius foram norteados pelo famoso lema “a forma segue a função”, visando a produção em 

massa e a democratização do acesso a mercadorias e moradias, ideologias do Estilo 

Internacional. Seus conceitos foram capazes de elevar a Bauhaus a posição de mais importante 

e singular força arquitetônica no período entre guerras. 

Gropius possui as mais diversas obras que exemplificam esse período da arquitetura, 

mas uma das que mais ilustra a influência do capitalismo e é símbolo do corporativismo na 

arquitetura é o Pan-Am Building, atualmente conhecido como MetLife Building, inaugurado em 

1963. Localizado também em Nova York, o projeto pertence a Walter Gropius e Pietro 

Belluschi, possui 59 andares e foi primordialmente construído devido às grandes empresas 

desejarem escritórios maiores para seu funcionamento, ao invés vez de anexar seu 

administrativo em vários andares, de maneira que, consequentemente, o edifício usou de sua 

arquitetura e seu enorme letreiro para promover a imagem da empresa Pan-Am.  

Apesar de ter sido bastante ocupado devido à sua conveniência e boa localização, o 

Edifício Pan-Am foi severamente criticado por ser um obstáculo para a vista da Park Avenue, 

por criar sombras profundas onde deveria haver sol e por contribuir com o tráfego de cerca de 

25 mil trabalhadores por dia nas suas redondezas. O edifício simboliza a vitória dos interesses 

privados sobre o público, ao demonstrar que as experiências da sociedade estavam em função 

da forma arquitetônica imposta e do poder de venda das empresas. A interação com o corpo 
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não é priorizada e o tipo de vivência com o espaço imposto pelos grandes empresários e 

arquitetos perde sua qualidade em relação às vivências anteriores ao modernismo. Ao mesmo 

tempo, é uma expressão clara de arquitetura-mercadoria, cada vez mais comum na atualidade, 

por ser resultado de um processo de valorização do capital e da imagem da empresa. 

 

Figura 3 - PanAm Building 

Fonte: <https://www.panam.org/the-jet-age/347-pan-am-building-nyc-2> 

 

“Arquitetos como Alison e Peter Smithson basearam suas propostas teóricas na crítica 

a esta experiência geradora de novas cidades que rapidamente se mostrariam sem alma, sem 

vida urbana, sem identidade” (MONTANER, 2001, p. 126). É notório que os avanços 

tecnológicos desempenharam e desempenham papel importante na arquitetura, ao influir na 

evolução da mesma e é explícita a sua manifestação ao longo do século XX. As estruturas de 

aço e concreto armado permitiram a construção da planta livre e da fachada independente da 

estrutura, e essa tecnologia sofisticada e perfeccionista se converteu em símbolo de poder 

econômico, sendo introduzida em diversos países desenvolvidos da América do Norte, Grã-

Bretanha e Alemanha. Consequentemente, o objeto arquitetônico passou a ser resultado do 

processo de valorização do capital, de maneira que a cidade moderna acabou sendo nutrida pelo 

interesse privado e o único estímulo existente é o consumo manipulado, e segundo VELLOSO, 

(2011), a determinação da vida da sociedade urbana moderna no pós-guerra possibilitou que o 

cotidiano, antes configurado segundo inúmeras subjetividades, perdesse a sua riqueza e se 

convertesse meramente em objeto de composição social. 
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Embora as formas da arquitetura tenham sido condicionadas pelo uso desses avanços 

tecnológicos que possibilitaram o emprego de materiais diversos e de técnicas diversificadas, 

houve também uma procura pelo sentido comum perdido ao longo dos anos, ou seja, houve 

uma tentativa de revalorização da subjetividade humana na arquitetura, mas que não obteve 

muita força por não ter sido apoiado por grandes influentes da época. O que prevaleceu foi a 

tentativa do consumo e da produção em massa, em que as cidades foram ajustadas frente à 

ordem econômica mundial, fazendo com que diversas identidades e diferentes formas de vida 

social fossem simplificadas. Dessa forma, houve uma uniformização do espaço, muitas vezes 

apoiado pela mídia, que retirou a característica de multiplicidade dos espaços, tanto 

arquitetônicos quanto urbanos. Com isso, segundo TEOBALDO (2010), as experiências dos 

usuários se tornou condicionada aos interesses privados, o que resultou em muitas experiências 

predeterminadas e as cidades se tornaram mercadorias competitivas. 

 

1.3. A condição pós-moderna na arquitetura 

Ao longo da década de 1950 se evidenciou a continuidade da tradição da Arquitetura 

Moderna, mas ao mesmo tempo surgiu uma nova geração de arquitetos críticos a essa 

severidade do movimento e, a partir da segunda metade dos anos 1960, mudanças radicais se 

tornaram visíveis, quando diversas correntes críticas começaram a ser materializadas, 

influenciados por fatos políticos, sociais e culturais. 

Pode-se dizer que os anos entre 1965 e 1969 foram de mudanças radicais: grandes nomes 

da Arquitetura Moderna morreram, como Le Corbusier, Mies Van der Rohe e Gropius; 

enquanto as obras de arquitetos mais jovens evidenciaram uma mudança de orientação, com 

grande diversidade de posições, inclusive que se contrapunham, pois ao mesmo tempo em que 

surgiam correntes com desejo de recuperar valores históricos, surgiam também correntes com 

intenção de seguir com as ideias do modernismo. No campo da produção construtiva houve 

também um grande avanço, com novas possibilidades de cálculo, projeção e produção das 

estruturas, novos materiais derivados do metal e do plástico, novas tecnologias e peças pré-

fabricadas, de maneira que a arquitetura passou a ser construída com qualquer objeto de 

consumo ou qualquer peça industrial, estando alinhada também à globalização.  

As propostas do Grupo Archigram, formado por arquitetos ingleses nos anos 60, são 

exemplo de planos bastante radicais e muitas vezes irrealizáveis: propunham uma arquitetura 
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como produto do consumidor, descartável, trocável e produtível como qualquer objeto de 

consumo, ou seja, uma arquitetura baseada na liberdade de escolha com capacidade de consumo 

de qualquer tipo de produto, ao mesmo tempo em que era futurista. O Grupo Archigram e alguns 

arquitetos tecnológicos, entusiasmados com a perspectiva de progresso, defendiam que a 

arquitetura deveria abandonar sua função artística, artesanal e histórica, entrando no mundo da 

produção industrial e deixando de lado a realidade e a identidade do usuário da arquitetura, 

ignorando também a esfera subjetiva das relações do indivíduo com a arquitetura. 

Esta arquitetura parte de uma imitação superficial, evocativa, formal, 

epidérmica e camuflada do mundo da ciência e da tecnologia. E não de uma rigorosa 

interpretação das leis da engenharia, de profundo conhecimento científico e 

experimental das possibilidades reais dos nossos materiais e tecnologias, de uma clara 

consciência dos problemas estruturais das novas tipologias. (MONTANER, Josep 

Maria. Depois do Movimento Moderno, 2001, p. 114-115) 

 

Contudo, apesar dessas propostas radicais, desde o final dos anos cinquenta foram 

construídos de maneira positiva nos países mais desenvolvidos, edifícios que utilizavam ao 

máximo as possibilidades da nova tecnologia e forneceram inovações fundamentais para as 

cidades, em especial na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Na Grã-Bretanha houve uma 

corrente de arquitetura high-tech, influenciada pelo Grupo Archigram, inicialmente impositiva 

e intolerante com relação ao meio, em que se preferia mudar o ambiente existente do que 

interpretá-lo e revalorizá-lo segundo suas características individuais. Por outro lado, o Estados 

Unidos elaborou uma arquitetura produtiva, que aproveitava o máximo as possibilidades 

plásticas e materiais da tecnologia, tendendo “a ser cada vez mais transparente, hermética, 

climatizada, interativa, resistente, leve, ágil, versátil e tecnologicamente atraente” 

(MONTANER, 2001, p. 119). A arquitetura desses dois países foi baseada no alarde 

tecnológico e na criação de formas volumétricas puras, que acaba entrando em conflito com a 

experimentação humana ao não valorizar as individualidades da sociedade que a utiliza e ao 

evidenciar o consumo em massa. Os grandes empresários e arquitetos não consideravam que 

nem todas as sociedades podiam ser medidas com os mesmos padrões culturais e de 

desenvolvimento, não assumiam que a cultura ocidental não era o centro do mundo nem era 

superior às demais culturas e não aceitavam a pluralidade e diversidade cultural dos usuários 

da arquitetura. Esses aspectos do relativismo cultural e antropológico somente foram aceitos ao 

longo dos anos sessenta e setenta com influência de algumas propostas de arquitetos da Terceira 

Geração da Arquitetura Moderna, como Aldo van Eyck.  
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Assim, ao longo dos anos setenta, a arquitetura e o urbanismo começaram a buscar 

soluções alternativas aos critérios culturais, econômicos, tecnológicos, urbanos e de projeto 

vigentes, propondo soluções mais experimentais, versáteis e adequadas a cada contexto social 

e econômico do seu usuário. Em geral, começou a se expressar uma tendência ao humanismo e 

do interesse pelo indivíduo comum, aceitando a diversidade cultural e antropológica dentro da 

arquitetura e começando a se projetar levando em consideração as diferentes experimentações, 

de maneira que a crítica radical dos anos cinquenta e sessenta foi um dos motores principais 

dessa transformação, coincidindo também com a eclosão dos movimentos ecologistas e de 

visões que duvidavam do modelo capitalista e imperialista em desenvolvimento na época. No 

decorrer desse novo rumo da arquitetura, surgiram alguns movimentos como o “Mouvement 

International pour une Bauhaus Imaginiste” ou o “Letrriste Internationale”, que resultaram 

em 1957 na criação da Internacional Situacionista, movimento que defendia uma arquitetura 

sem arquitetos. Com isso, os discursos de produção do espaço que demonstram poder 

começaram a ser severamente contestados por diversos grupos e movimentos populares, de 

modo que tentava-se resgatar a singularidade das relações do espaço com o corpo e as 

consequentes experimentações pelos usuários da arquitetura. Os efeitos da globalização e do 

capitalismo sobre a política do espaço que ganhavam força em meados do século XX foram 

questionados na tentativa de desestruturar a vigente cidade de pensamento único e reestabelecer 

relações ímpares entre o ser humano e a arquitetura.  
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Capítulo 2 – A sociedade do espetáculo 

 

2.1. Internacional Situacionista 

 

“Diante da necessidade de construir cidades inteiras, erguem-se cemitérios 

de cimento armado onde grande parte da população está condenada a levar uma vida 

muito enfadonha” (JACQUES, Paola Berenstein. Apologia da deriva: Escritos 

situacionistas sobre a cidade, 2003, p. 114) 

 

Ao longo dos anos setenta, se configuraram diversas teorias que buscavam formular 

métodos e critérios que se dirigiam para uma nova arquitetura pensada em função dos seus 

usuários e de suas possibilidades de participação na produção do espaço. Esse fato deu-se em 

um momento de crise da própria noção de cidade, em que a corrente conservadora 

neomodernista radicalizava a preocupação com as culturas pré-existentes ao provocar uma 

museificação4 e patrimonialização5 das cidades, criando exemplos típicos de cidade-espetáculo. 

Entende-se por cidade-espetáculo aquela que não proporciona a ocupação de seus espaços pelos 

cidadãos e nem a participação dos mesmos sobre a sua produção. Os discursos modernos sobre 

a cidade possuem propostas preservacionistas para os centros históricos, o que gera a sua 

museificação, e de construção de novos bairros periféricos, que se tornam fonte de especulação 

imobiliária e se tornam resultado de uma exploração capitalista.  

Os situacionistas, ou Internacional Situacionista, foi um dos primeiros grupos a criticar 

esses discursos na arquitetura e no urbanismo. Fundada por Guy-Ernest Debord em 1957, a 

Internacional Situacionista teve influências direta dos letristas de Isidore Isou6, que haviam 

formado juntamente com Debord a Internacional Letrista, em 1952. Os letristas tratavam da 

vida cotidiana em geral, da relação entre arte, vida e arquitetura e urbanismo, em especial da 

crítica ao funcionalismo moderno e a busca de novos procedimentos de intervenção da vida 

cotidiana. Desde a sua criação, a Internacional Letrista já anunciava algumas ideias e práticas 

que serviriam de base para o pensamento urbano situacionista: a deriva, a psicogeografia e a 

construção de situações. 

Enquanto os modernos acreditavam que a arquitetura e o urbanismo poderiam mudar a 

cidade, os situacionistas consideravam que a sociedade deveria mudar a arquitetura e o 

 
4 Estático, cenográfico. 
5 Tornar um bem com valor de patrimônio cultural e social, garantindo sua preservação. 
6 Escritor francês, um dos fundadores do movimento letrista. 
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urbanismo. Assim, eles passaram a criticar o urbanismo e o planejamento em geral, sendo 

contra o monopólio urbano dos urbanistas e planejadores e a favor de uma construção coletiva 

da cidade. Com isso, os situacionistas perceberam que não é possível propor uma forma de 

cidade pré-definida pois esta “dependia da vontade de cada um e de todos, e esta não poderia 

ser ditada por um planejador” (JACQUES, 2003 p. 17) e pretendiam provocar a revolução ao 

usar a arquitetura e o urbanismo para induzir à participação, contribuindo contra a alienação e 

passividade da sociedade. Seu princípio básico era de que a cidade deveria ser resultado do 

aleatório, impossível de ser planejado. 

A crítica urbana situacionista foi então baseada na ideia de construção de situações, 

seguindo a tese de que por meio da construção de situações, haveria uma transformação 

revolucionária na vida cotidiana. Segundo eles, era no cotidiano que poderia acontecer a 

alienação, mas também a participação e interação, que agiria contra a banalidade e a falta de 

engajamento para participar da produção do espaço urbano. Para alcançar seus objetivos, os 

situacionistas criaram um procedimento, denominado psicogeografia, e uma prática, a deriva, 

que estavam diretamente relacionados entre si.  

A psicogeografia foi definida como um “estudo dos efeitos do meio 

geográfico, conscientemente planejado ou não, que agem diretamente sobre o 

comportamento afetivo dos indivíduos”. E a deriva era vista como um “modo de 

comportamento experimental ligado às condições da sociedade urbana: técnica de 

passagem rápida por ambiências variadas. ” (...) A deriva era o exercício prático da 

psicogeografia. (JACQUES, Paola Berenstein. Apologia da deriva: Escritos 

situacionistas sobre a cidade, 2003, p. 22) 

 

Dessa maneira, a deriva situacionista pretendia desenvolver a ideia de construção de 

situações através da psicogeografia, por meio da apropriação do espaço urbano, de maneira que 

se observava o ambiente urbano, principalmente os espaços públicos, através das derivas para 

tentar mapear os diversos comportamentos afetivos da sociedade e suas subsequentes relações 

corpo x espaço. A variedade das possíveis combinações de ambiências é capaz de provocar 

sentimentos e experiências tão diferenciados e complexos quanto os provocados por qualquer 

outra forma de espetáculo, de maneira que com a realização da psicogeografia e da deriva, se 

espera que as populações tomem consciência das condições de vida que lhes são impostas e dos 

meios práticos de mudar essa situação. Ao mesmo tempo, defendia-se construir ambiências 

novas que sejam ao mesmo tempo produto e instrumento de novos comportamentos, utilizando 

as condutas cotidianas e as formas culturais existentes, mas contestando seus valores e criando 

diferentes experimentações e interações com o corpo humano.  
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Na perspectiva de que a ideia central da Internacional Situacionista a é a construção de 

situações e a sua transformação através de uma intervenção ordenada, a ação sobre o cenário 

chega à concepção de um urbanismo unitário (UU), que se define pelo emprego conjunto das 

artes e técnicas como meios de ação que convergem para uma composição integral do ambiente 

e deverá agir por um certo número de bairros. O urbanismo unitário é dinâmico e tem estreita 

ligação com estilos de comportamento, tendo como elemento mais reduzido o complexo 

arquitetônico, que reúne todos os fatores que condicionam uma ambiência. Segundo JACQUES 

(2011), essa nova arquitetura livre deverá agir sobre os efeitos da atmosfera dos aposentos, 

corredores, ruas, atmosfera ligada aos gestos que ela contém e deve avançar tomando como 

matéria situações emocionantes mais do que formas emocionantes. 

O urbanismo unitário não está idealmente separado do atual terreno das 

cidades. É formado a partir da experiência desse terreno e a partir das construções 

existentes. Deve tanto explorar os cenários atuais, pela afirmação de um espaço 

urbano lúdico tal como a deriva o reconhece, quanto construir outros, totalmente 

inéditos. Essa interpretação (...) implica o manejo do desvio arquitetônico.  

O urbanismo unitário não aceita a fixação das cidades no tempo. Induz, ao 

contrário, à transformação permanente, a um movimento acelerado de abandono e de 

reconstrução da cidade no tempo e, ocasionalmente, também no espaço. (JACQUES, 

Paola Berenstein. Apologia da deriva: Escritos situacionistas sobre a cidade, 2003, p. 

103) 

Hoje, mais de meio século após as publicações dos primeiros textos da Internacional 

Letrista e da Internacional Situacionista, é interessante resgatar os pensamentos desses 

movimentos diante da constatação que ainda ocorre a ausência de participação da sociedade na 

arquitetura e no urbanismo e a falta de preocupação com as individualidades na concepção do 

projeto. As cidades, altamente globalizadas, tornam o urbanismo uma mercadoria comum do 

marketing territorial e afetam diretamente a formulação das políticas urbanas locais, criando, 

consequentemente, uma espetacularização urbana generalizada, ao promover cidades como 

roteiros globais a serem seguidos, integradas à padrões éticos e estéticos ditados por 

planejadores. Além das cidades, há também construções individuais e arquiteturas no geral que 

apresentam uma espetacularização ao usuário, um consumo manipulado e até mesmo uma 

experiência condicionada, trazendo uma alienação que não é percebida pelo usuário. Essa 

espetacularização surge como resultado “do chamado planejamento urbano estratégico, 

promovendo cidades cada vez mais semelhantes e desconsiderando aspectos regionais de cada 

uma delas, ou utilizando elementos aparentes de caracterização regional que funcionam para 

diversos locais” (TEOBALDO 2010, p. 138-139). Esse fato uniformiza as experiências dos seus 

usuários, formatando uma situação calçada na mercantilização global. 
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Os novos espaços urbanos promovidos internacionalmente como roteiros 

globais são cada vez mais comuns e produzidos através de um discurso único: 

promessas aos cidadãos da recuperação de uma suposta vida local, dotando os espaços 

públicos de melhorias da infra-estrutura, através de projetos envolvendo alta 

tecnologia. São espaços produzidos “por uma arquitetura espetacular e um urbanismo 

integrado aos padrões éticos e estéticos da mundialização”. (TEOBALDO, Izabela 

Naves Coelho.  A cidade do espetáculo: os efeitos da globalização, 2010, p. 139) 

A cidade espetáculo surge como uma forma de controle social, encenando lugares 

públicos e uma teatralização da vida pública. Nesses locais, os espaços são apropriados através 

de novas atividades que desconsideram o antigo habitante, traduzindo-se em paisagens urbanas 

repetitivas que podem ser encontradas em diversos lugares do mundo. Os tecidos urbanos se 

encontram degradados, porém com grande potencial de valorização; essas áreas são 

“revitalizadas” formando novos complexos de consumo e, consequentemente, “revitalizando” 

também o mercado imobiliário desses locais. A civilização foi invadida “por uma doença 

mental: a banalização. Todos estão hipnotizados pela produção (...)” (JACQUES, 2003 p. 69). 

Consequentemente, as cidades são “vendidas” esquecendo-se da dedução de que vender a 

imagem da cidade significa vender a própria cidade, de maneira que o espaço urbano ganha 

contornos de mercadorias. A sociedade sofre as influências, ao reagir de acordo com seus 

instintos em vez de reagir segundo as suas aspirações, sendo predeterminados vários modos de 

ser, e a uniformização das cidades produzidas por esse novo planejamento estratégico leva à 

homogeneização das identidades dos indivíduos da sociedade.  

Uma das principais características do espaço é a possibilidade da existência 

de multiplicidade e narrativas (...). A partir do momento em que há a homogeneização 

do espaço, muitas vezes promovidas e reforçadas pela mídia, as múltiplas identidades 

e diferentes formas de vida social são simplificadas. As imagens produzidas para a 

cidade constituem-se na negação da possibilidade de existência de outras imagens e, 

consequentemente, de outras leituras, retirando da cidade a multiplicidade e o conflito. 

Dessa forma, a cidade perde uma de suas expressões sociais: a sua diversidade de 

leituras. (TEOBALDO, Izabela Naves Coelho.  A cidade do espetáculo: os efeitos da 

globalização, 2010, p. 145) 

 

Conclui-se, portanto, que os situacionistas anteciparam a crítica à espetacularização das 

cidades contemporâneas e a sua não-participação através do urbanismo unitário (UU). A crítica 

radical dos situacionistas contra a arquitetura e o urbanismo se dava pela repressão social que 

estes favoreciam: “Enquanto hoje as próprias cidades se oferecem como um lamentável 

espetáculo, o UU vê o meio urbano como terreno de um jogo do qual se participa” (JACQUESS 

2011, p. 15). Os situacionistas propõem, portanto, uma intervenção direta, efetiva e que leve a 

instaurar novas ambiências, cuja característica principal é a mudança constante e o fim da 

alienação da sociedade, tendo como consequência o fim da predeterminação das experiências. 
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A arquitetura deverá ser um meio de experimentar as diversas maneiras de modificar a vida e 

“ao utilizar as formas existentes e ao criar novas formas, (...) o arquiteto deverá ser o efeito que 

tudo isso vai ter sobre o comportamento e a existência dos moradores” (JACQUES 2003, p. 

107). 

 

2.2. PROVOS  

 

Os PROVOS (...) foram um dos elementos decisivos daquela estranha 

operação de alquimia que, por volta da metade dos anos 60, produziu uma deflagração 

de consciências. Uma operação que obrigou o Ocidente a rever os próprios planos de 

vôo e a desligar o piloto automático, oferecendo a um largo número de humanos a 

visão de outras opções de vida. (GUARNACCIA, Matteo. Provos: Amsterdam e o 

nascimento da contracultura. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2001, p. 11) 

 

A cidade de Amsterdam, na Holanda, sempre representou a exceção, por seu natural 

anticonformismo, sua alegria de viver e seu gosto por excessos. Desde a crise pós-guerras 

surgiram diversas formas expressivas, concretizadas principalmente na poesia e na pintura, com 

os objetivos de libertar-se dos modelos e dar vazão às emoções reprimidas pelos horrores das 

guerras. Amsterdam também era refúgio para todos, desde filósofos, artistas e cientistas, que se 

refugiaram pela cidade ao longo dos séculos e esse fato contribuiu para que Amsterdam se 

tornasse uma cidade turbulenta, rica em episódios de revolta popular.  

No início dos anos 1960, a cidade possuía um cenário artístico cuja função era dar vida 

a novas formas de expressão, entrando em sincronia com outros cenários mundiais, cujo 

principal protesto era contra a profunda hipocrisia da nova sociedade do bem-estar holandês e 

contra o velho autoritarismo burocrático. Esse cenário contribuiu para o nascimento do 

movimento de contracultura PROVOS. 

Esse movimento teve início anos antes, quando Robert Jasper Grootveld começou a 

liderar uma série de happenings, um tipo de manifestação artística que ganhou atenção na época 

ao atrair um considerável número de espectadores. O happening consistia em manifestações 

artísticas que aconteciam todos os sábados na praça Spui, centro de Amsterdam, e que na 

verdade encobriam uma forma de luta para tentar mudar a sociedade, uma vez que tinha como 

objetivo influenciar os homens e obrigá-los a abandonar qualquer tipo de rotina. Ao mesmo 

tempo, Roel Van Dujin e seu amigo Rob Stolk eram anarquistas que também possuíam a ideia 

de incitar massas e começar uma revolução. Eles passaram a frequentar as cerimônias dos 
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happenings e viram nessa manifestação um símbolo de inspiração e, consequentemente, viram 

a oportunidade perfeita de lançar um jornal anarquista e se juntaram a Grootveld. O jornal foi 

denominado PROVO, que é a abreviatura de “provocador” e cujo nome teve origem em um 

estudo sobre comportamento juvenil na Universidade de Utrecht. Nesse trabalho, PROVO 

significa jovens que “se destacavam pela absoluta falta de interesse com relação à política e à 

cultura, não tem nenhuma aspiração, recusam o trabalho, vivem do subsídio aos desempregados 

e cujos atos de agressividade e vandalismo são motivados pelo tédio” (GUARNACCIA, 2001 

p. 65); significado este bastante diferente do assumido posteriormente. A primeira iniciativa 

PROVO foram os folhetos assinados como Provokatie, mas que não encontraram grande 

sucesso de início: 

Acreditamos que só o movimento revolucionário de esquerda pode produzir 

uma mudança! 

O movimento anarquista holandês está definhando desde o final da guerra. 

Queremos renovar o anarquismo e difundir sua palavra, especialmente entre as novas 

gerações.  

De que forma? Com um Provo, que sairá mensalmente a partir de julho de 

1965. 

PROVO é uma nova revista (...) é a única a opor-se radicalmente a esta 

sociedade. Por quê? 

- Porque esta sociedade capitalista está se envenenando sozinha com sua 

mórbida sede de dinheiro. Seus membros são levados a adorar o Ter e a desprezar o 

Ser. 

- Porque esta sociedade burocrática está se sufocando sozinha com o 

conformismo, suprimindo toda forma de espontaneidade. (GUARNACCIA, Matteo. 

Provos: Amsterdam e o nascimento da contracultura. São Paulo: Conrad Editora do 

Brasil, 2001, p. 66) 

 

 Os jovens adeptos do movimento PROVOS estavam decididos a provocar o sistema e a 

assumir papeis de “sábios” que mostrariam o verdadeiro caminho para a sociedade alienada; 

eles acreditavam que a imaginação seria um instrumento de luta para acabar com o controle 

social, expor a sociedade de consumo, ridicularizar o poder e reivindicar o direito do ser 

humano de controlar a sua própria vida. Com isso, através de suas publicações de revistas e 

jornais, o PROVOS fornece instruções e ideias anarquistas para sociedade seguir, conclamando 

os jovens a se unirem contra toda a sorte de alvos (polícia, igreja, sociedade do consumo) e a 

se colocarem a favor do uso da maconha e da bicicleta, da emancipação sexual, do fim da 

propriedade privada e de qualquer forma de controle da sociedade. Todos esses lemas deram 

origem aos Planos Brancos, que constituiu em uma série de textos veiculados nas edições da 

revista PROVO em meados da década de 1960. 
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O movimento PROVOS teve uma notável abordagem no campo da arquitetura e do 

urbanismo, uma vez que suas ideias se assemelhavam às da Internacional Situacionista já 

apresentada anteriormente, ao defender a reconquista do espaço urbano pelos seus usuários. A 

primeira publicação sobre o assunto foi na 9ª edição da revista com um texto de Constant 

Nieuwenhuys, ex Internacional Situacionista: o New Urbanism. 

 

 

Figura 4 - Capa da 9ª edição da revista Provos 

Fonte: Guarnaccia (2001) 

 

Segundo o texto publicado em 1966, havia uma crescente divergência entre os padrões 

na distribuição do espaço urbano e as reais necessidades da comunidade daquele período, uma 

vez que os projetistas ainda pensavam segundo as ideias de Le Corbusier, que já haviam sido 

contestadas pela I.S. anteriormente e acabavam tornando a cidade um conceito obsoleto. 
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Mesmo com os progressos tecnológicos e a consequente diminuição do trabalho manual, ainda 

se construíam bairros exclusivamente para o proletariado e, embora havia um gradativo 

aumento de aquisições de automóveis, se reduzia os espaços fundamentais para a utilização da 

sociedade a fim de construir estacionamentos. Consequentemente, a comunidade perdeu espaço 

nos centros urbanos, uma vez que o ambiente social estava extremamente comprometido e 

ameaçado pelo espaço do automóvel e do trânsito, o que comprometeu também o direito à 

propriedade e violou os direitos humanos fundamentais; os pedestres foram proibidos de acessar 

a maior parte do espaço público existente e, se desejassem ter contatos sociais, deveriam ir à 

um lugar privado ou à lugares comercialmente explorados, como bares. Ou seja, ao mesmo 

tempo em que o homem perdeu espaço para os automóveis, a participação do usuário na 

arquitetura e no urbanismo de Amsterdam foi severamente limitada, e consequentemente suas 

experiências se tornaram banalizadas. 

Com base nisso, surgiu o Plano das Bicicletas Brancas, um dos principais planos do 

movimento, o qual previa o fechamento do centro de Amsterdam para todos que andassem com 

veículos motorizados, na tentativa de induzir que boa parte da população usasse o transporte 

público. Além disso, sugeria também a compra de 20 mil bicicletas por ano pelo governo para 

que fossem espalhadas pela cidade para uso público. Como o governo não aceitou o plano, o 

PROVOS reuniu cerca de 50 bicicletas, as pintaram de branco e as espalharam pela cidade para 

que a população as utilizassem, com o intuito de que o espaço público fosse ocupado pelas 

pessoas, não por veículos motorizados. É interessante pensar como esse fato contribuiu para 

que mais tarde, já no século XXI, essa ideia fosse comprada por grandes empresários e 

transformada em serviço: é o caso das bicicletas do banco Itaú, espalhadas em diversas estações 

em cinco capitais do Brasil, em que o usuário pode alugar por meio de aplicativo de telefone e 

ir trabalhar ou passear com ela, e depois a devolve na estação mais próxima. Essa iniciativa de 

“bicicletas públicas” é adotada desde o final do século XX em diversos países do mundo, como 

França, Chile e Alemanha, sendo uma cópia tardia no Brasil. 

Outro plano do movimento em relação à arquitetura e ao urbanismo foi o Plano das 

Moradias Brancas, que pretendia pôr fim à especulação imobiliária gerada pelo capitalismo de 

Amsterdam e propunha que todos os prédios desocupados fossem disponibilizados para 

habitação temporária de famílias, solteiros ou estudantes. Essas famílias teriam liberdade para 

melhorar as habitações e os bairros em que moravam, além de que projetos de reconstrução 

deveriam ser adiados até que a crise de moradia fosse resolvida, fazendo com que toda a 

sociedade tivesse acesso à habitação digna. Dessa forma, eles criticavam a sociedade do 
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consumo e a produção do espaço urbano segundo a lógica capitalista, que acentuava as 

desigualdades sociais e a não-participação do usuário na arquitetura e no urbanismo.  

 

 

Figura 5 -  Provos e as bicicletas brancas 

Fonte: Baixa Cultura (2011) 

 

Figura 6 -  Estação de bicicletas Itaú 

Fonte: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/12/como-funciona-o-bike-itau-veja-dicas-para-usar-fazer-

cadastro-e-mais.ghtml> 
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Conclui-se que, embora o PROVOS tivesse a preocupação com a cidade semelhante à 

Internacional Situacionista, o problema do determinismo e consumismo na arquitetura e 

urbanismo é recorrente desde meados do movimento moderno, quando se criavam espaços 

genéricos com matérias primas advindas da industrialização e quando se configurava relações 

entre as construções e os usuários segundo o interesse do capital. Mesmo com o surgimento de 

movimentos contrários a esse determinismo, os usuários dos centros urbanos se tornaram 

prisioneiros da própria cidade e dos grandes empresários, fato que se repete no século XXI, 

quando a vida urbana ainda precisa desafiar a lógica da mercadoria e se soltar das amarras da 

sociedade do espetáculo, uma vez que a experiência espacial e sensorial por parte do usuário 

está comprometida devido às predeterminações impostas por grandes influentes, que buscam a 

venda em massa e seu consequente lucro.  

É importante ressaltar que o discurso da experiência predeterminada no século XXI 

surge não só na Europa, como também em outros lugares do planeta. No Brasil, esse discurso 

dá-se em diversas cidades, principalmente as turísticas, que acabam sendo condicionadas ao 

modelo capitalista vigente e ao consumo manipulado. As cidades históricas mineiras, como 

Ouro Preto, Mariana e Tiradentes se destacam mundialmente pelo seu conjunto arquitetônico e 

pela história que carregam, sendo grandes exemplos da turistificação7 alinhada à experiência 

predeterminada e mercantilizada, uma vez que há uma tentativa em massa de venda de visitas, 

passeios e hospedagens relacionadas à “sensação de volta ao passado” e que, muitas vezes, 

possuem valores abusivos.  

Essas cidades são palco de diversas experiências distintas favorecidas pelo seu 

patrimônio histórico e cultural preservado, mas no discurso da contemporaneidade estão se 

associando mais a um objeto de consumo do que a um objeto de experiência legítimo, já que 

essas experiências são mais vendidas de maneira banal do que vivenciadas de formas singulares. 

Os serviços turísticos oferecidos se associam a uma turistificação em massa, que de um lado 

atrai diversos turistas que acabam gerando capital para o local, mas de outro lado faz com que 

o conjunto arquitetônico preservado se converta a uma arquitetura espetacular, a qual 

impressiona através dos olhos e não através da vivência. A experiência nessas cidades é imposta 

 
7 “Ocorre quando um espaço é apropriado pelo turismo, fazendo com que haja um direcionamento das atividades 

para o atendimento dos que vem de fora, alterando a configuração em função de interesses mercadológicos. ” 

(ISSA; DENCKER, 2006, p. 1) 
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pelos empresários e vendedores, de maneira que a participação do usuário se torna simulada, 

enquanto deveria ser exclusiva de cada um. 

Tendo em vista que o problema da imposição da experiência arquitetônica e urbanística 

por parte de grandes influentes é decorrente desde o movimento moderno até a atualidade, é 

importante fazer uma análise crítica de como a arquitetura e o urbanismo no século XXI 

interage com seu usuário e com o corpo, como se dá a participação na arquitetura e de como 

esta é vendida, de maneira a criticar as predeterminações de experiências impostas e o seu 

alinhamento com o status de mercadoria, na tentativa de resgatar a ideia de apropriação do 

espaço pela sociedade segundo suas individualidades. Assim, será feita uma análise das 

experiências da contemporaneidade, tendo como objeto de estudo o Brasil, mais 

especificamente a cidade de Ouro Preto – MG, que atrai milhares de turistas ao ano devido ao 

seu conjunto arquitetônico e às suas riquezas naturais, e tem se tornado cada vez mais uma 

cidade turistificada, com experiências sendo mercantilizadas ao se alinharem ao capitalismo, 

gerando um consumo manipulado e genérico.  
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Capítulo 3 – Mercantilização da experiência no século XXI 

 

3.1. Ouro Preto como cidade turística e de experiência ativa 

Ouro Preto é um município localizado no Estado de Minas Gerais, na Zona do 

Quadrilátero Ferrífero e fundado em 1711 pela união de vários arraiais de bandeirantes, com o 

nome de Vila Rica. A cidade está localizada em terreno extremamente montanhoso e 

acidentado, em uma das principais áreas do ciclo do ouro do século XVIII, de maneira que um 

dos seus principais atrativos era a atividade mineradora. Segundo BASTOS (2009), sua 

ocupação se deu em razão do intenso afluxo populacional atraído pela exploração do ouro, 

desenvolvendo-se segundo os direcionamentos dos vales de córregos e posteriormente 

avançando para áreas mais elevadas topograficamente. Assim, o traçado urbano e as 

construções se constituíram em vários caminhos, sendo a estrada-tronco o mais importante, uma 

vez que interligava as igrejas matrizes de Santa Efigênia, Antônio Dias e Pilar e unia os arraiais 

de Padre Faria, Antônio Dias, dos Paulistas, Santana, Taquaral, Bom Sucesso, São João e Ouro 

Podre (Figura 7).  

 

 

Figura 7 – Caminho Tronco de Ouro Preto – MG 

Fonte: <https://www.ufmg.br/online/arquivos/043307.shtml> 
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Durante todo o século XVIII, Ouro Preto apresentou uma genuinidade criativa, 

evidenciada através da arquitetura, das artes, da cultura e da vida urbana. As inúmeras 

construções religiosas e civis, o casario e as intervenções urbanas configuraram um espaço 

singular, com qualidade de padrão construtivo, além de diversidade e qualidade de 

manifestações artísticas, influenciada principalmente pela arquitetura barroca europeia, e que 

mais tarde fora tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade em 1938. 

 

 

Figura 8 - Ouro Preto no século XVIII 

Fonte: IPHAN < http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/373/> 

 

Atualmente, Ouro Preto se destaca nacional e internacionalmente pela sua arquitetura, 

uma vez que seu traçado urbano colonial está bastante preservado, bem como construções de 

arquitetura religiosa e civil, refletindo um forte efeito de histórias e lembranças; e ao mesmo 

tempo se destaca também pelas suas riquezas naturais, como cachoeiras, trilhas e matas nativas 

nos arredores da cidade e em seus distritos. Devido a esses fatores, Ouro Preto atrai cerca de 

25.000 turistas por mês de diversas partes do mundo, segundo a Secretaria Municipal de 

Turismo, Indústria e Comércio da cidade. 
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Figura 9 – Ouro Preto Séc XVIII-XXI 

Fonte: IPHAN <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/373/> 

 

Esses turistas são atraídos pelo desejo de conhecer a história, a cultura e a religiosidade 

da região de Ouro Preto, uma vez que a maior parte da cidade tem alguma relação com o 

passado: casarões históricos, as ruas em paralelepípedos, museus, igrejas, antigas minas de ouro 

e até mesmo a famosa Praça Tiradentes, palco de um grande acontecimento da Inconfidência 

Mineira. Os turistas estão sempre cheios de expectativas e ansiedade em descobrir e conhecer 

um pouco mais da história do Brasil que está gravada em toda a cidade, o que faz de Ouro Preto 

uma cidade prevalentemente turística e de ativa participação.  

 

3.2. A experiência arquitetônica na cidade de Ouro Preto – MG 

Ouro Preto é uma cidade que proporciona experiências diferentes e singulares aos seus 

visitantes devido a todo o seu conjunto arquitetônico tombado: as casas de arquitetura colonial, 

as ladeiras em paralelepípedo, os museus, igrejas, entre tantos outros atrativos. Em 2016, a 

Prefeitura de Ouro Preto, juntamente com a Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, 

realizou uma pesquisa sobre o perfil dos turistas e suas impressões sobre a cidade. Segundo 



33 

 

 
 

dados dessa pesquisa, os visitantes da cidade têm origem, principalmente, nos estados de Minas 

Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo que os principais motivos de vinda à Ouro Preto são 

para lazer/contemplação (39%) e conhecimento da história/cultura (37%). Ou seja, boa parte 

dos turistas são atraídos pelo conjunto arquitetônico da cidade e pela variedade de lazer, como 

festivais que a cidade oferece, mas também há muito interesse pela história e memória fixadas 

neste conjunto arquitetônico. Esses turistas possuem uma faixa etária variante entre 19 a 25 

anos (25%) e 31 a 40 anos (21%), sendo a maioria casais (32%).  

 

Figura 10 – Gráfico de motivação para vir à Ouro Preto 

Fonte: Secretaria de Turismo de Ouro Preto 

 

 

Figura 11 – Gráfico de faixa etária 

Fonte: Secretaria de Turismo de Ouro Preto 
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Ainda segundo dados da pesquisa da Secretaria Municipal de Turismo, a estadia desses 

visitantes traz grande benefício para a economia da cidade, em que se injetou, em média, 

durante o primeiro semestre de 2016, cerca de R$ 14.000.000,00 por mês. Apesar disso, uma 

das principais reclamações dos turistas são os altos preços, tanto dos atrativos turísticos em 

geral (4%), quanto dos guias turísticos (4%), o que levanta uma reflexão acerca da experiência 

arquitetônica/turística na cidade, que se torna cada vez mais mercantilizada. Na entrada da 

maioria dos atrativos turísticos públicos é cobrada uma taxa por visitante que raramente é 

revertida para a cidade: em casos de museus federais e/ou estaduais, a arrecadação das taxas é 

encaminhada para o próprio governo; em museus municipais não é cobrado taxa e em igrejas, 

as taxas são encaminhadas para o Vaticano. Ou seja, embora o turismo traga uma circulação de 

capital muito grande para Ouro Preto, pouca parte desse dinheiro é devolvido à cidade como 

projetos de infraestrutura e melhorias em geral, além de que muito desse dinheiro é concentrado 

nas mãos de empresários de famílias tradicionais da cidade, em caso de atrativos particulares, 

de maneira que pouco se reverte para população em geral. Além dos atrativos turísticos 

permanentes, Ouro Preto também recebe com grande frequência diversos festivais de diferentes 

naturezas, como Festival de Inverno, Carnaval, CineOp e XTerra, o que atrai também muitos 

turistas com intenção de participar dos mesmos e fazendo com que a cidade tenha períodos de 

maior número de turistas do que o usual.  

Devido ao enorme atrativo turístico e ao intenso fluxo de pessoas durante o ano, Ouro 

Preto se torna uma cidade turistificada, ou seja, cada vez mais pensada em função dos turistas, 

de maneira que o espaço é configurado conforme os interesses de mercado dos empresários da 

região. Dessa forma, essa turistificação provoca uma presença predominante de visitantes de 

outras cidades no centro histórico e nos demais locais com potencial turístico, de maneira que 

a população local se torna marginalizada por frequentar raramente esses locais a passeio, ou 

seja, muitas vezes a própria população ouro-pretana não tem contato com a história e cultura da 

cidade como forma de lazer. 

Paralelo a essa turistificação, existe uma publicidade insistente acerca do poder de 

influência da cidade sobre os sentidos e vivências humanos. São inúmeras propagandas e 

anúncios, em maioria de estabelecimentos privados, que tentam vender uma ideia de 

experiência aos turistas, mas que em alguns casos chega a extremos absurdos. São tentativas de 

induzir a uma experiência condicionada, retirando a singularidade e independência das mesmas, 

e que em grande parte são extremamente mercantilizadas. Essas propagandas consistem em 

“experiência de volta ao passado”, “experiência única e inesquecível”, “experiência de 
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vislumbrar a mais bela paisagem barroca” (Figura 12), “grande experiência de hospedagem e a 

oportunidade de viver a história de Ouro Preto”, “imersão sensorial”, entre muitas outras que 

mesmo de forma sutil acabam predeterminando e impondo um tipo de experiência aos 

visitantes. Dessa forma, muitos empreendimentos propõem uma experiência perante a cidade 

de Ouro Preto, reforçando continuamente a sua comercialização ao mesmo tempo em que 

reproduz sua valorização, de maneira que os serviços oferecidos por esses empreendimentos se 

tornam secundários frente à experiência oferecida. 

 

 

Figura 12 – Exemplo de publicidade de rede hoteleira 

Fonte: <https://www.grandehotelouropreto.com.br/> 

 

 

Figura 13 – Exemplo de publicidade de rede hoteleira 

Fonte:  <http://hotelsolardorosario.com/newsite/> 

 

Tendo em vista esses fatos, será realizado um estudo em dois estabelecimentos privados 

e de potencial turístico em Ouro Preto: Ville Real Hotel, situado no distrito de Santo Antônio 

do Leite; e Mina Du Veloso, localizada no bairro São Cristóvão, em Ouro Preto. Esses 

empreendimentos estão alinhados com a ideia de viver uma experiência em Ouro Preto, mas 
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que apresentam duas perspectivas diferentes: de um lado, a experiência de se hospedar em uma 

vila colonial cenográfica do século XVIII, e de outro a experiência de visitar uma mina 

desativada e localizada em um espaço tomado como periférico na cidade, onde pode-se 

vivenciar aspectos técnicos e culturais da época de exploração do ouro criados sob a visão de 

pessoas da própria comunidade residente nesse lugar. Esse estudo terá como objetivo fazer uma 

análise acerca da oferta dessas experiências arquitetônicas/turísticas, as vivências por parte dos 

usuários, como também uma análise sobre os impactos positivos e negativos que esses locais 

causam em seu entorno. 

 

3.2.1. Ville Real Hotel 

O Ville Real Hotel está localizado no distrito de Santo Antônio do Leite, entre o Distrito 

Sede e a capital mineira Belo Horizonte, tendo como vizinho o distrito Cachoeira do Campo. 

Entre Cachoeira do Campo e o Ville Real há um distanciamento de cerca de 6,9 km, entre 

Cachoeira do Campo e Ouro Preto, cerca de 21 km e entre Cachoeira do Campo e Belo 

Horizonte, cerca de 76 km. 

 

 

Figura 14 – Mapa de localização do Ville Real Hotel 

Fonte: Acervo pessoal 
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Santo Antônio do Leite é um distrito com cerca de 2.000 habitantes e que preserva o 

modo de vida simples do interior de Minas Gerais pela sua arquitetura, arte e cultura. Devido a 

isso, o distrito atrai cada vez mais turistas que buscam descanso e lazer nos hotéis-fazenda e 

pousadas na intenção de experimentar um pouco da vida bucólica do interior. O Ville Real 

Hotel é uma das opções procuradas pelos turistas e é bastante conhecido na região pela sua 

arquitetura inspirada no barroco mineiro. 

Segundo GOLÇALVES (1985), o empreendimento do Ville Real Hotel foi construído 

no terreno de uma antiga fazenda do século XVIII –  a Fazenda do Bananal – situada bem no 

centro do distrito e uma das maiores fazendas da época. Essa fazenda possuía uma grande 

produção de leite, em que grande parte era destinado à produção de manteiga e o restante era 

distribuído à população, contribuindo para a denominação da localidade futuramente: a palavra 

“Leite” no nome do distrito deriva da atividade de produção do leite da época. A propriedade 

abriga um casarão histórico que era sede da fazenda e que hoje está preservado, servindo de 

sede administrativa do Ville Real Hotel, e possui um terreno de grandes dimensões frente aos 

pequenos terrenos dos moradores locais. 

 

Figura 15 – Mapa de inserção urbana do Ville Real Hotel 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 16 – Fachada do Ville Real Hotel 

Fonte: Acervo pessoal 

 

O Ville Real Hotel pode ser utilizado para hospedagem, realização de cerimônias de 

casamento, eventos empresariais e corporativos, day use para fotografias (books) e day use para 

usufruir da estrutura do hotel com almoço incluso, além de que o restaurante é aberto ao público 

diariamente. A hospedagem é classificada em quatros tipos: Apartamentos Luxo (para até 3 

pessoas), Super Luxo (para até 4 pessoas), Sobrado Duplex (para até 4 pessoas) e Solar com 

Hidromassagem (para 2 pessoas); sendo no total 28 acomodações inseridas na “Vila dos 

Inconfidentes”, maneira como denominam o conjunto de apartamentos que remetem a uma vila 

colonial do século XVIII pela sua arquitetura inspirada no barroco mineiro (Figuras 17 e 18). 

Os valores das diárias estão extremamente acima da média, se comparados com outras pousadas 

e hotéis de Santo Antônio do Leite, variando de R$ 398,00 a R$ 599,00 de segunda a quinta, 

com café da manhã incluso; e de R$ 1.599,00 a R$ 2.010,00 de sexta a domingo, com café da 

manhã, almoço e jantar inclusos; fato que indica uma supervalorização e mercantilização da 

estadia no Hotel. Embora o Ville Real ofereça um preço mais acessível aos moradores da região 

de Ouro Preto, essas pessoas raramente frequentam o estabelecimento, seja por falta de 

conhecimento da informação ou por falta de interesse, de maneira que os visitantes são, em sua 

maioria de SP, RJ e MG, com ênfase em Belo Horizonte. 
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Figura 17 – Vila dos Inconfidentes 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 18 – Vila dos Inconfidentes 

Fonte: Acervo pessoal 
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Nos serviços gastronômicos são oferecidos aperitivos, refeições completas, bebidas em 

geral, sobremesas e quitandas; entretanto, grande parte dos alimentos são adquiridos em Belo 

Horizonte, em especial no CEASA, e apenas as quitandas e doces são comprados da 

comunidade de Santo Antônio do Leite ou Ouro Preto. Segundo o Hotel, os altos preços 

dificultam a compra na região e como a localização do Hotel é próxima a Belo Horizonte, é 

mais viável financeiramente o deslocamento para BH; contudo, essa ação desvaloriza o 

comércio local e não colabora com o desenvolvimento econômico do distrito.  

A estrutura da equipe do Ville Real hotel é composta por 22 funcionários fixos que são 

de Santo Antônio do Leite, Cachoeira do Campo e Ouro Preto, além dos terceirizados, como 

lavanderia e massagista, que são de Ouro Preto e Santo Antônio do Leite. Ainda, o Ville Real 

também oferece vagas temporárias de garçons e camareiras para moradores da região em épocas 

do ano de maior movimento turístico. Embora o Hotel não consuma produtos da região, o fato 

da maioria dos funcionários serem de locais próximos ao Ville Real contribui para alguma 

entrada e circulação de capital nesses distritos. 

Por estar em local de boa visibilidade e acesso, como também por ter uma arquitetura 

barroca e paisagismo de grande relevância, o Ville Real Hotel é considerado o ponto turístico 

de Santo Antônio do Leite. Devido a isso, é possível realizar uma visita livre pela propriedade 

para conhecer, tirar fotos e até mesmo desfrutar do extenso pomar. O Hotel descreve a 

experiência de se hospedar no empreendimento como “fantástica, única e inesquecível” (Figura 

19), além de mencionar ser possível realizar uma “viagem no tempo” (Figuras 22-24) devido à 

arquitetura do local. O site do Ville Real Hotel é repleto de propagandas a respeito dessas ideias 

mencionadas, criando uma narrativa sobre uma possível imersão no século XVIII. 
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Figura 19 – Aparência do site do Ville Real Hotel 

Fonte: <http://www.villereal.com.br/> 

 

 

Figura 20 – Anúncio do site do Ville Real 

Fonte: <http://www.villereal.com.br/> 
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Figura 21 – Anúncio do site do Ville Real 

Fonte: <http://www.villereal.com.br/> 

 

 

Figura 22 – Anúncio do site do Ville Real 

Fonte: <http://www.villereal.com.br/> 
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Figura 23 – Anúncio do site do Ville Real 

Fonte: <http://www.villereal.com.br/> 

 

Toda essa proposta de experiência no século XVIII é dividida em várias áreas no terreno 

do Ville Real Hotel e estão distantes entre si, sendo separadas por tema ou por tipo de atividade 

a ser realizada, se associando a uma estrutura de um parque temático8, ao dividir suas atrações 

em regiões ou setores e possuir um tema específico. 

 
8 Um parque temático possui paisagem, construções e atrações que são baseadas em um ou mais temas ou 

histórias específicas que podem ser divididas em algumas categorias.  

Figura 24 – Anúncio do site do Ville Real 

Fonte: <http://www.villereal.com.br/> 
Figura 25 – Anúncio do site do Ville Real 

Fonte: <http://www.villereal.com.br/> 
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Figura 26 – Mapa de setorização do Ville Real 

Fonte: Acervo pessoal 

 

A entrada para o Ville Real Hotel se realiza pelo casarão que pertencia a antiga Fazenda 

do Bananal, no século XVIII. É um casarão reformado que hoje funciona a sede administrativa 

do hotel, mas que possui alguns ambientes preservados, como o porão e a cozinha, esta, com 

fogão e forno a lenha (Figuras 27 e 28). Além disso, é possível relembrar um pouco das técnicas 

de construção dos séculos passados, uma vez que possui uma parede de pau a pique conservada 

e exposta (Figura 29), bem como também ser possível também sentir cheiro de mofo, 

característico de construções antigas. 
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Figura 27 – Forno a lenha 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

 

Figura 28 – Fogão a lenha 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 29 – Parede de pau a pique preservada 

Fonte: Acervo pessoal 

 

No Ville Real Hotel pode-se realizar eventos corporativos, como treinamentos, 

seminários e reuniões, além de eventos particulares, como festas de casamentos e aniversários, 

e existem duas alternativas de salão para realização desses eventos: o Centro de Convenções, 

que permite diferentes montagens de espaço; e o salão de festas, popularmente denominado 

“Estação Ville Real”, para eventos com capacidade maior. A Estação Ville Real é coberta por 

uma grande estrutura de ferro e possui alguns ornamentos peculiares: uma Lambretta (Figura 

31), um Ford A (Figura 32) e um vagão de trem com dois trilhos ferroviários, compondo este 

último uma cenografia de estação de trem, o que explica o nome do salão, porém é uma 

“estação” completamente fora de seu contexto. Esses elementos estão expostos na Estação Ville 

Real, mas também podem ser utilizados para ensaios fotográficos sob agendamento, servindo 

na maioria das vezes como objeto de contemplação; contudo, há alguns metros de distância é 

possível encontrar um monumento contemporâneo feito de aço, contrastando demasiadamente 

com esses objetos do século anterior (Figura 33). 
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Figura 30 – Estação Ville Real 

Fonte: <http://www.villereal.com.br/?page_id=1196> 

 

 

Figura 31 – Lambretta 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 32 – Ford A 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Figura 33 – Monumento em aço 

Fonte: Acervo pessoal 

O restaurante do Ville Real Hotel, denominado Restaurante dos Inconfidentes (Figura 

34), é aberto ao público e oferece gastronomia mineira e internacional. Segundo o próprio site 

do Ville Real Hotel, “No Restaurante dos Inconfidentes, a tradicional comida mineira ganha 

sofisticação e requinte nas mãos do chef. As criativas releituras dos pratos das Minas Gerais e 

a alta gastronomia representam os grandes destaques do restaurante”, o que configura um “fino 

cardápio para paladares exigentes”. O cardápio do restaurante oferece aperitivos, quitandas, 
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cartas de vinho e espumante e diversos pratos nacionais e internacionais, sendo dois deles uma 

releitura de pratos típicos mineiros: frango com quiabo e costelinha com quiabo. Esses pratos 

gourmetizados, bem como a grande maioria do cardápio, possuem valores conforme a média 

de restaurantes e estabelecimentos com demanda predominantemente turística, de maneira que 

foge à realidade financeira dos moradores locais (Figura 35). 

 

Figura 34 – Restaurante dos Inconfidentes 

Fonte: <http://www.villereal.com.br/?page_id=1203> 

 

Figura 35 – Trecho do cardápio do Ville Real Hotel 

Fonte: <http://www.villereal.com.br/?page_id=1203> 
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Um outro ambiente que chama bastante atenção e é bastante divulgado pelo Hotel é a 

“Piscina Tropical com Cascata” (Figura 35), que reproduz o aspecto de uma cachoeira pela 

água, pedras e vegetação ao redor e funciona através de um motor, que retira água de três poços 

artesianos e a bombeia para imitar a força da água de uma cachoeira genuína. Essa piscina é um 

dos atrativos mais procurados para o day use e é possível usufruir da água normalmente, tendo 

adjacente a ela várias espreguiçadeiras, bem como um pequeno bar para consumo de bebidas. 

Embora exista uma cachoeira artificial dentro da propriedade do Ville Real, o hotel oferece uma 

caminhada ecológica com guia, em que se cobra R$ 10,00 por pessoa, e percorre a Trilha dos 

Escravos até a Cachoeira do Estiva. Dessa forma, o Ville Real Hotel oferece dois tipos de 

experiências com cachoeiras: uma em uma cachoeira cenográfica, construída com pedras 

fictícias; e outra, em uma cachoeira genuína, tendo o hóspede a opção de escolha.  

 

 

Figura 36 – Piscina com cascata 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 37 – Início da cascata 

Fonte: Acervo pessoal 

  

Outro atrativo bastante conhecido do Ville Real Hotel e que fica bem perto da Piscina 

Tropical é a Vila dos Inconfidentes, local das acomodações dos hóspedes que remete à uma vila 

colonial do século XVIII por possuir um estilo arquitetônico semelhante ao barroco, mas que 

não se iguala por completo por possuir materiais e técnicas diferentes dos empregados naquele 

século. A hospedagem na Vila dos Inconfidentes (Figura 38) é comercializada a partir da ideia 

de experiência de volta ao passado, contudo, há muito do modo de vida urbano contemporâneo 

inserido em todo o contexto, desde camas king size até frigobar. A experiência vendida como 

se hospedar em uma charmosa vila colonial do século XVIII é, na verdade, uma experiência 

recortada, em que se construiu pequenas acomodações que remetem a um período histórico, 

mas que na verdade não reproduz a sensação de volta ao passado. Isso ocorre devido a ser uma 

experiência extremamente mercantilizada, haja vista os valores das diárias, e também 

extremamente esvaziada de seu contexto, uma vez que não existe a dinâmica dos casarões 

históricos, com atividades comerciais mescladas às residências, além de que não há atividades 

cotidianas de moradores nem sequer um considerável fluxo de pessoas. Apesar da Vila dos 

Inconfidentes trazer algumas lembranças das cidades coloniais, que podem ser percebidas 

através de alguns detalhes construtivos, como por exemplo as janelas de guilhotina e as 

arandelas coloniais, a Vila se configura como uma construção cenográfica, como as usadas em 

cenários de gravações de filmes e novelas. Dessa forma, a Vila dos Inconfidentes se constitui 
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uma experiência frágil aos seus hóspedes, uma vez que quando se trata de realmente vivenciar 

aspectos ligados à cultura e história do século XVIII, o Ville Real Hotel se configura como um 

empreendimento que busca se capitalizar a partir de referenciais históricos e espaciais. 

 

 

Figura 38 – Vila dos Inconfidentes 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Dois atrativos notáveis no Ville Real Hotel são os pomares (Figuras 39 e 40) e os lagos 

artificiais. Em todo o terreno da propriedade é possível encontrar agrupamentos de árvores 

frutíferas que formam diversos pomares, como bananeiras, jabuticabeiras, ameixeiras e 

abacateiros, sendo possível também consumir esses frutos. A experiência constituída nesses 

pomares pode ativar memórias de alguns usuários, e se configurar, portanto, como uma 

experiência autêntica, uma vez que possibilita uma multiplicidade de vivências e memórias para 

essas pessoas. Por outro lado, bem perto de um desses pomares pode-se deparar com um 

conjunto de três lagos artificiais (Figura 41 e 42), construídos com pedras fictícias e que se 
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configuram como parte da cenografia do Ville Real por não serem lagos reais e dois deles se 

encontrarem vazios durante a visita de campo.  

 

 

Figura 39 – Bananeiras no terreno do Ville Real Hotel 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Figura 40 – Jabuticabeira no terreno do Ville Real Hotel 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 41 – Lago artificial com peixes 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Figura 42 – Lago artificial vazio 

Fonte: Acervo pessoal  

  

Próximo a esse conjunto de lagos, encontra-se uma grande construção que remete a um 

edifício público do século XVIII pela sua imponência (Figura 43). Nesse local, há um grande 
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salão onde funciona uma academia (Figura 44), uma piscina térmica (Figura 45) e sauna, bem 

como um anexo com spa e salão, que podem ser utilizados pelos hóspedes e em eventos. 

Contudo, apesar do exterior do casarão recordar um edifício público de arquitetura colonial, no 

interior existe uma constituição de um modo de vida totalmente urbano, com programas e 

atividades praticadas nas cidades, de maneira que a experiência desse casarão se caracteriza 

como do século XXI. Além disso, na parte exterior existe um bicicletário (Figura 46) 

posicionado em uma construção que se parece com um pequeno chiqueiro e, próximo a ele, há 

uma pequena capela, denominada Capela de Santo Antônio, construída para realização de 

cerimônias de casamento, mas que se assemelha a tal apenas no seu exterior, uma vez que o seu 

interior é totalmente vago e capaz de se adequar a qualquer arranjo: não há sequer um altar ou 

cruz cristã (Figuras 47 e 48).  

 

 

Figura 43 – Casarão 

Fonte: <https://www.a-hotel.com/es/brasil/110630-santo-antonio-do-leite/625922-1-ville-real-hotel/>  
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Figura 44 – Academia 

Fonte: Acervo pessoal  

 

 

Figura 45 – Piscina térmica 

Fonte: Acervo pessoal  
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Figura 46 – Bicicletário 

Fonte: Acervo pessoal  

 

 

Figura 47 – Interior da Capela de Santo Antônio 

Fonte: Acervo pessoal  
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Figura 48 – Exterior da Capela de Santo Antônio 

Fonte: Acervo pessoal  

Dessa forma, embora seja vendida a ideia de volta ao passado, é possível perceber muito 

do modo de vida urbano contemporâneo inserido em toda a composição. Em toda a propriedade 

existem diversas áreas fragmentadas, sem haver unidade, e que são cenográficas, sem muitas 

vezes serem utilizadas de fato.  Ocorre a tematização de algumas áreas, em que há uma 

reprodução recortada, sendo apenas objetos de serviços e produtos e que não reflete uma 

experiência real do século XVIII. Ao se assemelhar a um parque temático, o Ville Real Hotel 

cumpre sua proposta de venda e se molda aos princípios mercantilistas, atraindo pessoas que 

possuem tal hábito de consumo e lazer, concebendo uma experiência turística e arquitetônica 

predeterminada e dispendiosa.  

 

3.2.2. Mina Du Veloso 

Ouro Preto é uma cidade bastante conhecida por abrigar histórias e memórias da época 

do Brasil colonial, o que atrai milhares de turistas ao ano. Esse turismo na cidade tem um foco 

tradicionalmente eurocêntrico, destacando a arte e a arquitetura barroca, de forma que o legado 

e a história da mineração aurífera do século XVIII e XIX acaba desfocado na maioria das vezes. 

Assim, há uma grande valorização do contexto histórico de edifícios religiosos, públicos e até 

mesmo residenciais que estão localizados na região central da cidade, de maneira que a 

atividade mineradora que possibilitou o surgimento desses edifícios, bem como as ocupações 
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dos trabalhadores e algumas técnicas construtivas se tornaram excluídas frente à preservação 

da cidade burguesa.  

A Mina Du Veloso traz uma visão diferente acerca desse padrão turístico de Ouro Preto 

ao voltar os olhares para o Patrimônio Cultural da Mineração. Localizada no Distrito Sede, 

bairro São Cristóvão, bairro este que é reconhecido como grande sítio da mineração do ouro 

por abrigar cerca de 45 minas, a Mina Du Veloso está desativada e reconta a história do último 

ciclo do ouro pela visão de alguns moradores da região que trabalham no local e que grande 

parte são descendentes da população negra escravizada da época. 

 

 

Figura 49 – Vista aérea da Mina Du Veloso e do conjunto de mundéis do bairro São Cristóvão (1969) 

Fonte: <minaduveloso.blogspot.com> 

 

A história da Mina como local de visitação teve início em 2009, quando Eduardo 

Ferreira, um engenheiro civil, comprou uma casa em estado precário e que detinha uma mina 
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no fundo do seu terreno, já com a intenção de recuperar o espaço e abrir para visitação. Em 

2010 houve um desmoronamento de parte da casa de um vizinho que obstruiu a entrada da mina 

(Figura 50) e criou um represamento da água que vinha da serra, de maneira que Eduardo 

decidiu recuperá-la com ajuda de moradores locais e amigos e acionou a Defesa Civil para 

autorizar a limpeza e desobstrução da área. Após a desobstrução da mina, Eduardo Ferreira 

montou um mutirão para reestruturar e reaproveitar o espaço do terreno (Figura 51), além de 

fazer uma limpeza no interior da mina. Foi escavada uma parte do terreno para construção de 

muros em pedra-seca (Figura 52) e rebaixou-se o canal que vinha de dentro da mina para evitar 

alagamentos no terreno.  

 

 

Figura 50 – Desabamento da casa vizinha 

Fonte: <minaduveloso.blogspot.com> 
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Figura 51 – Voluntários do mutirão 

Fonte: <minaduveloso.blogspot.com> 

 

 

Figura 52 – Construção do muro de pedras 

Fonte: <minaduveloso.blogspot.com> 
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O terreno da Mina Du Veloso possuía uma casa originalmente construída com tijolos de 

barro retirado da própria mina (Figura 53), mas devido ao seu estado precário foi demolida para 

construção de uma nova edificação que serviria de apoio ás visitações da mina. Toda a nova 

edificação foi construída em estrutura de madeira (Figura 54) e possui uma arquitetura em 4 

estágios representados em suas fachadas: a fachada frontal revestida em pau a pique; as laterais 

em alvenaria de tijolo cerâmico e a fachada posterior em vidro e madeira (Figura 55). A nova 

construção foi realizada com recursos próprios, sem incentivo público, e alterou 

significativamente todo o terreno original, mas deixou preservado o mais importante: a mina 

(Figura 56). Além disso, a construção foi concebida como objeto pedagógico ao apresentar, nas 

suas fachadas, técnicas de construção presentes no bairro São Cristóvão e no centro histórico, 

bem como por possuir sua fundação de pedra-canga retirada da Serra do Veloso, comumente 

utilizada na construção civil em alicerces de casas e muros de sustentação. Dessa forma, a 

construção se assume como objeto legítimo e sem um caráter cenográfico tão intenso quanto o 

Ville Real, por se constituir de um desenho contemporâneo ao mesmo tempo em que apresenta 

técnicas do passado e do presente, servindo também de objeto de estudo para seus visitantes.   

 

 

Figura 53 – Vista da edificação que foi demolida 

Fonte: <minaduveloso.blogspot.com> 
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Figura 54 – Montagem da estrutura em madeira da nova edificação 

Fonte: <minaduveloso.blogspot.com> 

 

Figura 55 – Vista frontal da casa 

Fonte: <minaduveloso.blogspot.com> 
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Figura 56 – Entrada da mina 

Fonte: Acervo pessoal 

A “nova” Mina Du Veloso foi inaugurada em julho de 2014 e desde então cerca de 

100.000 pessoas já passaram pelo local, sendo em sua maioria turistas de MG, SP e RJ, e grande 

parte das visitas são de grupos escolares. A visitação da Mina é sempre realizada com um guia 

preparado e é cobrada uma taxa de R$ 30,00 por pessoa, sendo possível pagar meia entrada em 

casos de estudantes, idosos e crianças. Hoje, a estrutura da equipe da Mina é composta por cinco 

guias, que são microempreendedores individuais; uma recepcionista, que também cuida da loja 

de artesanato; e o dono, Eduardo. Pelo fato dos guias serem microempreendedores individuais, 

eles recebem 10% do valor da taxa de entrada, não possuem carteira assinada e pagam o próprio 

INSS, além de que a organização do trabalho também é por conta dos próprios funcionários: 

eles que decidem os dias de folga, por exemplo. Todas as vagas são fixas, ou seja, os 

funcionários trabalham durante todo o ano; apenas na alta temporada que há oferta de vagas 

sazonais para auxiliar no grande fluxo de turistas. Além disso, todos os funcionários são ouro-

pretanos, e, apesar da Mina Du Veloso não oferecer nenhum tipo de capacitação formal, ocorre 

uma grande troca de experiências entre os próprios funcionários no cotidiano do trabalho, bem 

como em eventos, palestras e projetos da Universidade Federal de Ouro Preto realizados em 

conjunto com a Mina. Quanto aos serviços terceirizados, como manutenção geral da Mina, são 

sempre realizados pelo “Sô Duca”, morador antigo e bastante conhecido do bairro, de confiança 

do proprietário e que presta serviços ao local desde a recuperação do espaço. Deste modo, a 
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Mina Du Veloso gera empregos e renda para moradores do bairro São Cristóvão e de outras 

regiões de Ouro Preto, contribuindo para a melhora da qualidade de vida dos mesmos. 

 Segundo o site da Mina, seu propósito é contribuir para o resgaste, registro, valorização, 

conservação e usufruto do Patrimônio Cultural da Mineração existente na serra do Veloso 

(como é conhecido popularmente a região dos bairros São Cristóvão e Passa Dez de Cima). São 

mais de 400 metros de galerias interligadas, onde durante todo o trajeto há marcas dos trabalhos 

feitos pelos africanos na época da extração do ouro. Durante o percurso, os guias recontam a 

história da época e mostram cada detalhe do lugar, enobrecendo o trabalho desses africanos. 

Por possuir poucas modificações em relação à construção original da mina, a visita ao local é 

uma experiência diferenciada e autêntica, em que é possível também conhecer um pouco mais 

da periferia de Ouro Preto e é, também segundo o site da Mina Du Veloso, “uma imersão 

sensorial na história e na cultura do trabalhador africano” que provoca reflexões sobre etnia, 

raça, identidade, trabalho, exploração e empoderamento. Dessa forma, a publicidade em torno 

da Mina Du Veloso é tratada de maneira responsável, sendo capaz de atrair visitantes para o 

local e cumprir com o anunciado (Figuras 57 e 58).  

 

Figura 57 – Publicidade no site da Mina 

Fonte: <http://mina.minaduveloso.com.br/> 

 

 

Figura 58 – Fragmento de texto do site da Mina 

Fonte: <http://mina.minaduveloso.com.br/> 
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 A casa de apoio à Mina Du Veloso abriga uma pequena loja com artigos artesanais e 

também uma pequena lanchonete, em que o espaço é alugado por terceiros e o lucro não 

compreende à Mina. Todos esses produtos são adquiridos de comerciantes locais ou da região: 

os artesanatos de artesãos ouro-pretanos; as bebidas na “Distribuidora Farid” de Mariana – MG 

e os lanches na “Ouro Preto Sabor”, comércio do bairro. Dentre os artigos artesanais vendidos 

no local, pode-se encontrar joias, azulejos, cestos de palha, itens em geral de pedra-sabão, 

roupas, almofadas de pescoço e até mesmo bonecas de pano (Figuras 59-62), que são 

confeccionadas por uma moça natural de Cabo Verde, na África, retratando um pouco da cultura 

africana através da reutilização da touca descartável que é usada durante a visitação da mina. 

Assim, com a comercialização e a consequente aquisição de produtos de artesãos e de 

estabelecimentos da região de Ouro Preto, ocorre uma contribuição para o desenvolvimento 

econômico tanto do bairro quanto da cidade, além de contribuir para a circulação de capital 

nesses locais e difundir um pouco da cultura da comunidade. 

 

 

Figura 59 – Bijuterias vendidas na loja da Mina 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 60 – Artesanato vendido na loja da Mina 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Figura 61 – Artesanato vendido na loja da Mina 

Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 62 – Bonecas de pano 

Fonte: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100004912484702> 

 

Além da visita padrão que possui duração de cerca de 30 minutos, a Mina Du Veloso 

também oferece passeios noturnos com duração maior, que devem ser agendados com 

antecedência, e percorre túneis da mina que não podem ser percorridos na visita padrão, uma 

vez que necessitam de equipamentos e roupa específica. Outro passeio oferecido pela Mina são 

as trilhas externas, com ênfase no turismo pedagógico e ecoturismo, que acontecem na Serra 

do Veloso, em um marcante Acervo Patrimônio Arqueológico que possui inúmeras estruturas 

remanescentes do período de extração do ouro. Nessas trilhas, é possível observar montanhas 

talhadas pelo desmonte hidráulico; mundéus que recolhiam lama com ouro que deslizavam da 

montanha; aquedutos de captação e condução de água; diversas galerias subterrâneas; sarilhos 

(poços verticais); além de várias ruínas. São predefinidos cinco circuitos de trilhas, podendo ter 

duração de até 6 horas com alimentação inclusa ou até 3 horas sem alimentação, sendo os 

possíveis locais de visitação: Curral de Pedra, Lagoa Azul, Rancho, Ruínas do Parque, Mina 

Du Veloso e Alto do Xéu (Figuras 63 e 64). 
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Figura 63 – Rotas dos circuitos geoturísticos 

Fonte: <http://serradoveloso.minaduveloso.com.br/circuitos/> 

 

 

Figura 64 – Tabela de extensão e duração dos circuitos geoturísticos 

Fonte: <http://serradoveloso.minaduveloso.com.br/circuitos/> 

  

Embora esteja inserida no coração do bairro São Cristóvão, rodeada de moradias de 

ouro-pretanos, a Mina Du Veloso não recebe muitas visitas dos moradores da região nem de 
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Ouro Preto com o intuito de conhecer o local ou a história. Para possibilitar uma maior 

aproximação e engajamento desses moradores, ocasionalmente a equipe da Mina promove 

encontros e apresentações culturais, como rodas de samba, capoeira e rodas de conversa que 

são divulgadas através de publicidade oral e através de redes sociais para toda a comunidade de 

Ouro Preto, com o propósito de integrar e gerar debates. Esses encontros têm foco no 

movimento negro e no conhecimento sobre o ciclo e extração do ouro, por exemplo, sendo 

alguns dos encontros realizados em 2018: “Mesa: Diversidade Cultural, Desafios Museais e 

Resistência” (Figura 65), “Caminhada Ecológica da Serra do Veloso”, “Palestra com a Yalorixá 

Emília Azevedo” (Figura 66) e “Roda de Conversa com o Mestre Paulo Brasa na Mina Du 

Veloso”. 

 

 

Figura 65 – Evento em rede social organizado pela Mina Du Veloso 

Fonte: <https://www.facebook.com/events/2162282774035839/> 
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Figura 66 – Evento em rede social organizado pela Mina Du Veloso 

Fonte: <https://www.facebook.com/events/422172314948321/> 

 

Além dessa aproximação com a comunidade, existe também uma aproximação entre os 

estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto e a Mina Du Veloso, ao esta ser eixo de 

estudo em vários artigos, monografias, teses e até mesmo em aulas e iniciações científicas, 

sendo os cursos de Engenharia Geológica e Arquitetura e Urbanismo que mais se destacam 

nesse quesito. Dentre alguns exemplos de trabalhos acadêmicos que possuem o bairro São 

Cristóvão como objeto de estudo, pode-se destacar “Ambiências no patrimônio habitado: 

estudo de caso nos mundéus do bairro São Cristóvão”, realizado no curso de Arquitetura e 

Urbanismo, “Impactos físicos e sociais de antigas atividades de mineração em Ouro Preto, 

Brasil” e “Patrimônio mineiro na Serra do Veloso em Ouro Preto-MG: registro, análise e 

proposição de circuitos geoturísticos interpretativos”, ambos no curso de Engenharia 

Geológica. 

É interessante visualizar como a Mina Du Veloso se aproxima da comunidade em geral 

para além do quesito mercadológico, tendo também ações de cunho social e cultural: Em 2016 

e 2017 a Mina Du Veloso recebeu programações de duas edições do Festival Sonora 

Inconfidentes, que envolve rodas de debates, oficinas, saraus e shows e é aberto à toda 

comunidade (Figuras 67 e 68). Segundo uma publicação no jornal O Liberal em 2016, esse 

festival é produzido por mulheres em mais de 20 cidades e 6 países, com o objetivo de 

promover, legitimar e dar visibilidade à presença da mulher compositora no cenário musical e 

teve sua primeira edição no Brasil em 2016, na cidade de Belo Horizonte - MG. Desde então, 
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diversas cidades já sediaram as edições, sendo um processo de descoberta de talentos, 

democratização do mercado da música e debates.  

 

 

Figura 67 – Programação do primeiro dia edição de 2016 do Festival Sonora Inconfidentes 

Fonte: <https://terreirodegrios.wordpress.com/2016/08/09/sonora-inconfidentes-compositoras-2016/> 
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Figura 68 – Line Up da II Edição do Festival Sonora Inconfidentes 

Fonte: <https://www.facebook.com/Festival-Sonora-Inconfidentes-107129849948824/> 

 

 No segundo semestre de 2018 realizou-se o projeto “Memórias do Veloso”, em parceria 

do “Programa Sentidos Urbanos” (IPHAN) com o projeto de extensão “Palimpsestos” (UFOP) 

e o projeto “Diálogos sobre o patrimônio cultural” (IFMG). O “Memórias do Veloso” produziu 

mapas e registros das histórias de vida dos moradores do bairro São Cristóvão através de 

oficinas e entrevistas, com registros audiovisuais, mapas e maquetes. Para o encerramento da 

atividade, realizou-se uma confraternização na Associação dos Moradores do Bairro São 

Cristóvão para toda a comunidade com apresentação dos trabalhos (Figuras 69 e 70). 
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Figura 69 – Chamada para o evento de encerramento do projeto 

Fonte: <http://programasentidosurbanos.blogspot.com/2018/12/confraternizacao-marca-o-encerramento.html> 
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Figura 70 – Exposição dos trabalhos realizados 

Fonte: <http://programasentidosurbanos.blogspot.com/2018/12/memorias-do-veloso-encerramento-da.html> 

 

Já no segundo semestre de 2019, segundo AQUINO (2019), ocorreram duas aulas Pré-

Enem do Cursinho “Podemos +”, rede nacional de cursinhos populares, com iniciativa do 

movimento Levante Popular da Juventude e apoio do Diretório Central dos Estudantes da 

UFOP (DCE-UFOP). Essas aulas foram realizadas na sede da Associação Comunitária do 

Bairro São Cristóvão e ministradas voluntariamente por estudantes de graduação e pós-

graduação da UFOP, levando conhecimento aos jovens do bairro São Cristóvão e de outros 

bairros periféricos de Ouro Preto. Ao término do segundo dia do projeto, foi realizado o 

“Festival UniverCIDADE: Nós por nós” (Figura 71) na quadra esportiva do bairro em que 

houveram apresentações de música e teatro de artistas de Ouro Preto e região.  
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Figura 71 – Evento em rede social do Festival UniverCIDADE 

Fonte: <https://www.facebook.com/events/753726268475305/> 

 

Dessa forma, pode-se perceber como a experiência proporcionada pela Mina Du Veloso 

é vendida como uma imersão sensorial que provoca reflexões e como ela se materializa, 

trazendo à tona questões importantes de serem discutidas na atualidade, como o movimento 

negro e empoderamento feminino, por exemplo, além de preservar valores da mineração 

aurífera do século XVIII e XIX, sendo fonte de cultura e conhecimento para a comunidade no 

geral ao mesmo tempo em que realiza parcerias com diversos projetos da UFOP e do IFMG. O 

consumo de uma experiência turística e arquitetônica na Mina Du Veloso decorre através do 

pagamento de taxas que são cobradas com objetivo de manutenção do patrimônio, que as 

converte em eventos para a comunidade em geral. Assim, as experiências constituídas no local 

da Mina ou realizadas por ela são guiadas pelos responsáveis, mas não predeterminadas, 

diferentemente do Ville Real Hotel, no qual as experiências são frágeis e predeterminadas. 

Além disso, os impactos econômicos e sociais da Mina Du Veloso na cidade de Ouro Preto são 

significativos por contribuir com a geração de renda e emprego, uma vez que o local possui 

funcionários da região do Veloso; incentivar a discussão e o conhecimento de temas relevantes, 

como já analisado anteriormente; bem como realizar inclusão e entretenimento aos moradores 

locais, trazendo um impacto positivo na vida dessas pessoas.   
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Considerações finais 

Feita a análise da experimentação da arquitetura nesses dois empreendimentos distintos, 

Ville Real Hotel e Mina Du Veloso, em uma cidade histórica que favorece diferentes 

experimentações aos seus visitantes, é possível perceber como a mercantilização desses espaços 

pode ser tratada tendo em vista diferentes propósitos. De um lado, o Ville Real Hotel com sua 

grande escala e altos custos de manutenção que acarreta valores extremamente altos para a sua 

utilização, seja em hospedagem, day use ou no restaurante, e consequentemente, frequentado 

por uma pequena elite, trata do seu conjunto arquitetônico e paisagístico como algo 

impressionante, vendendo ideias de experiências de volta ao passado quando na verdade se trata 

de um conjunto cenográfico e fictício, que remete ao século XVIII em pequenos detalhes mas 

não no conjunto como um todo. De outro, a Mina Du Veloso, surpreendentemente preservada 

e modesta, que trata mais de questões de cunho social e cultural do que na comercialização de 

experiências. As atividades realizadas pela Mina Du Veloso se moldam em torno da construção 

de conhecimento e interação com a comunidade, se tornando símbolo de preservação 

patrimonial. 

A experiência no Ville Real Hotel pode ser relacionada a uma experiência alinhada à 

prática do consumo, em que o intuito é consumir produtos e/ou serviços oferecidos pela 

empresa, se aproximando, portanto, do conceito de arquitetura-mercadoria já discutido 

anteriormente, que é resultante de um processo de valorização da imagem da empresa e do 

capital. Ao se assemelhar a um parque temático, o Ville Real Hotel também se aproxima do 

conceito de arquitetura-espetáculo, em que ocorre uma teatralização de atividades em um 

roteiro global produzido através de um discurso único, ao mesmo tempo em que se torna uma 

arquitetura de contemplação, se afastando da participação ativa de seus usuários. Dessa forma, 

a experiência de volta ao passado e de vivenciar o século XVIII se conecta ao problema da 

arquitetura como produto e do consumo dirigido abordado pela Internacional Situacionista, em 

que a relação entre os usuários e a arquitetura se condiciona aos interesses privados. É 

importante ressaltar que, embora exista esses aspectos desfavoráveis, a imponência do Ville 

Real Hotel traz visibilidade ao distrito de Santo Antônio do Leite, atraindo turistas, 

movimentando a economia local e gerando empregos.  

Simultaneamente, a relação entre Mina Du Veloso e seus visitantes se distancia dos 

ideais capitalistas e se aproxima de ideais sociais e culturais, ao abordar assuntos como 

movimento negro, diversidade cultural e étnica, religiões africanas, história da mineração do 
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ouro e até mesmo o geoturismo. Os valores cobrados para participação nos passeios são 

despendidos para manutenção da mina e salário dos guias, de maneira que os ambientes na mina 

e nos passeios geoturísticos propiciam experiências participativas e singulares, se afastando da 

predeterminação e do consumismo e, consequentemente, do espetáculo. As rodas de conversa, 

palestras, intervenções e passeios realizados em conjunto com a comunidade de Ouro Preto 

provocam reflexões e debates sobre inúmeros assuntos, além de proporcionar conhecimento de 

diferentes temas aos participantes, se configurando, portanto, como turístico-pedagógico. Ao 

mesmo tempo, as ações realizadas em conjunto com outros projetos para a comunidade, 

sobretudo a comunidade residente na região do Veloso, proporcionam uma ativa participação 

dessas pessoas, bem como um sentimento de inclusão e pertencimento ao espaço que ocupam, 

realçando a ideia de PALLASMAA (2011) de que a arquitetura deve reforçar nossa sensação 

de realidade e identidade pessoal. 

 Os empreendimentos estudados se distanciam consideravelmente em relação ao 

significado das experiências oferecidas por eles, ao possibilitar diferentes resultados com 

diferentes estratégias de marketing e venda. O Ville Real Hotel, ao propor determinadas 

sensações e experiências, não leva em consideração as múltiplas individualidades dos seus 

usuários, se tornando uma experiência turistificada que reafirma padrões de empreendimentos 

alinhados ao capitalismo e que se tornam cada vez mais abundantes na atualidade. A Mina Du 

Veloso é símbolo de identidade dentro da vida urbana de Ouro Preto, ao se distanciar do 

interesse privado e se alinhar às causas sociais, culturais e ambientais, ao mesmo tempo em que 

reestabelece relações singulares entre o usuário, a arquitetura e a natureza. As visitas, passeios 

e eventos em geral são ofertados considerando as inúmeras subjetividades dos usuários e se 

afastando da exploração capitalista, proporcionando conhecimento real acerca dos 

acontecimentos em Ouro Preto e região, bem como da atualidade. Dessa forma, a Mina Du 

Veloso traz para a comunidade possibilidades de empoderamento, qualidade de informações e 

uma vivência aprofundada, e, embora proporcione experiências conduzidas, estas se conectam 

ao sentido crítico e consciente das pessoas, proporcionando, então, uma participação de maneira 

intensa e contemporânea, sem se relacionar tão profundamente ao passado. 

Tendo em vista esses fatos, o presente trabalho apresentou estratégias de venda e 

marketing em relação às experiências arquitetônicas que são utilizadas por empreendimentos 

na atualidade e o seu consequente consumo, que são influenciados pelo conceito da arquitetura 

que fora produzida no modernismo, fazendo um estudo de caso na cidade de Ouro Preto, sem, 

entretanto, realizar juízo de valor. É de suma importância manter a análise crítica acerca das 
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experiências arquitetônicas no cotidiano de Ouro Preto, a fim de evitar uma suposta alienação 

por parte de turistas e moradores e, consequentemente, possibilitar a participação no meio em 

que se inserem. Desse modo, poderá haver uma consciência acerca do consumo manipulado e 

dirigido segundo interesses capitalistas e acerca da oferta da arquitetura como um produto – 

quando existirem – e os usuários poderão ter decisões racionais sobre suas experiências e 

vivências na cidade. 
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