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RESUMO 

Este trabalho investiga, inicialmente, o espaço urbano ouro-pretano e as dicotomias que 

permeiam a sua história e o seu território, ao longo dos anos, particularmente: o 

Patrimônio institucionalizado e o vivenciado; as diferenças entre a área central (núcleo 

histórico) e os bairros periféricos; os distintos atores sociais e suas dinâmicas; a paisagem 

idealizada e a real e, por fim, a cultura de massas e a cultura popular. Após o estudo e a 

caracterização dessas ambivalências foram elencadas duas para serem aprofundadas e 

aplicadas no estudo de caso, são elas as diferenças entre a área central e uma área 

periférica e a cultura de massas e a cultura popular, neste caso a ênfase é concedida à 

cultura popular. O estudo de caso é o bairro Morro São Sebastião, escolhido por ser muito 

representativo em relação às dicotomias apontadas. Além disso, cabe salientar que Ouro 

Preto “nasceu” da ocupação dos morros da Serra de Ouro Preto e não a partir do Centro. 

Assim, em relação ao objeto de pesquisa, a análise urbana nos permite compreender a 

formação da cultura popular desse local e como ela foi influenciada pelas nuances 

territoriais. A seguir são apresentados alguns aspectos que podem exemplificar esse fato. 

O bairro, diferentemente, dos outros da Serra de Ouro Preto, foi ocupado tardiamente, o 

que contribui para que a área permanecesse, por um tempo, “isolada” do restante da 

cidade, assim foram criadas dinâmicas e hábitos próprios. Os primeiros moradores vieram 

de pequenos distritos e mantiveram seus antigos costumes, em especial aqueles 

vinculados as relações de proximidade com seus vizinhos, que são de suma importância 

para a materialização das festividades, caracterizadas pela comensalidade, ato de partilhar 

e sociabilizar através da alimentação. Além disso, nota-se que a organização comunitária 

foi responsável por articular a “luta”, pela maior parte, das melhorias urbanas no bairro, 

assim mais uma vez a cultura se faz presente. Ademais, o Morro São Sebastião faz parte 

do Ecomuseu da Serra de Ouro Preto, projeto que busca resgatar e celebrar a cultura 

popular, esse conceito é fundamentado em três pilares: o espaço vivido (território), a 

sociedade e o patrimônio, mais uma vez a cultura se afeiçoa ao território. E por fim, 

fazendo uma alusão a Santos (2012) no bairro a cultura e a territorialidade se mostram 

como sinônimos.  

Palavras-chave: Ouro Preto; Morro São Sebastião; espaço; territorialidades; patrimônio; 

cultura popular. 

 



 

 

 
 
 

ABSTRACT 

This work investigates, initially, the Ouro Preto-urban space and the dichotomies that 

permeate its history and its territory, over the years, particularly: institutionalized and 

experienced Heritage; the differences between the central area (historic center) and the 

peripheral neighborhoods; the different social actors and their dynamics; the idealized 

and the real landscape and, finally, mass culture and popular culture. After the study and 

the characterization of these ambivalences, two were listed to be deepened and applied in 

the case study, they are the differences between the central area and a peripheral area and 

mass culture and popular culture, in this case the emphasis is given to popular culture. 

The case study is the Morro São Sebastião neighborhood, chosen because it is very 

representative in relation to the dichotomies mentioned. In addition, it should be noted 

that Ouro Preto “was born” from the occupation of the hills of Serra de Ouro Preto and 

not from the Center. Thus, in relation to the object of research, urban analysis allowed us 

to understand the formation of popular culture in that place and how it was influenced by 

territorials nuances. The following are some aspects that can exemplify this fact. The 

neighborhood, unlike the others in the Serra de Ouro Preto, was occupied late, which 

contributes to what area remains, for a time, "isolated" from the rest of the city, thus 

creating its own dynamics and habits. The first residents came from small districts and 

maintained their rural customs, especially those linked to close relations with their 

neighbors, which are of paramount importance for the materialization of the festivities, 

characterized by commensality, the act of sharing and socializing through food. In 

addition, it is noted that the community organization was responsible for articulating the 

“struggle”, for the most part, of urban improvements in the neighborhood, so once again 

culture is present. Furthermore, Morro São Sebastião is part of the Serra de Ouro Preto 

Ecomuseum, a project that seeks to rescue and celebrate popular culture, this concept is 

based on three pillars: the lived space (territory), society and heritage, once again culture 

is fond of the territory. Finally, making an allusion to Santos (2012) in the neighborhood, 

culture and territoriality are synonymous. 

Keywords: Ouro Preto; Morro São Sebastião; space; territorialities; patrimony; popular 

culture. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cidade de Ouro Preto, consolidada em um grande vale e margeada por duas 

grandes serras - a Serra de Ouro Preto e a Serra do Itacolomi (Figuras 1, 2 e 3), possui 

um cenário ímpar e importância inegável para a história nacional. Em 1980, foi 

reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, sendo a primeira 

cidade do Brasil a receber o título.  

Figura 1: Localização do Sítio de Ouro Preto. 

 

 
Fonte: Google Earth 

 

Figura 2: Delimitação da Serra de Ouro Preto, locada na porção norte e Figura 3: Serra do Itacolomi, 

locada na porção sul. 

 

   
Fontes: Acervo da autora e Site Trekking na montanha. 

 

Antes mesmo da sua formação, já habitava o imaginário de aventureiros, que 

sonhavam enriquecer com os metais preciosos entremeados em seus morros e riachos. “O 

pico do Itacolomi e a grota do Tripuí - que se localizam em serras opostas - eram os dois 

principais marcos referenciais dos caminhos às terras do ouro preto” (PEREIRA,2011, 

p.63). Segundo Bandeira (2015) as primeiras expedições não conseguiram avistar o tão 

afamado pico e chegar a Vila Rica. A bandeira que obteve sucesso nessa empreitada foi 

a de Antônio Dias de Oliveira. Assim, após esse episódio, por volta do século XVII, a 
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região recebeu um contingente considerável de pessoas, após notícias de suas riquezas se 

espalharem. E, ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX, passou por inúmeros episódios de 

caráter urbano, social, artístico, político e econômico, que contribuíram e são 

importantíssimos para a história da antiga Vila Rica que, notadamente, em meio a 

tortuosas e ímpares ladeiras, carrega um grande acervo arquitetônico e artístico. Em suma, 

acontecimentos e personagens famigerados é o que não faltam em sua narrativa. No 

entanto, o objeto de estudo deste trabalho é justamente explanações pouco abordadas 

quando se explora ou apresenta a história da famosa Ouro Preto. 

O estudo e a caracterização da formação da cidade, desde os seus primórdios, bem 

como da sucessão dos espaços construídos ao longo dos anos, foi de suma importância 

para o entendimento das suas atuais dinâmicas urbanas, sociais e culturais. Como afirmam 

Carlos (2007, p. 11) 1 e Villaschi (2014, p.201) 2: 

A cidade, enquanto construção humana, é um produto histórico-social e nesta 

dimensão aparece como trabalho materializado, acumulado ao longo do 

processo histórico de uma série de gerações. Expressão e significação da vida 

humana, obra e produto, processo histórico cumulativo, a cidade contém e 

revela ações passadas, ao mesmo tempo em que o futuro, que se constrói nas 

tramas do presente – o que nos coloca diante da impossibilidade de pensar a 

cidade separada da sociedade e do momento histórico analisado.  

 

A forma das ruas é reveladora da cultura que as produziu, das relações sociais 

predominantes, do regime político e da ideologia vigente. 

 

Os espaços citadinos mineiros se conformaram como “urbanos de nascença” e 

representaram um distinto tipo de ocupação na colônia portuguesa, em que o lócus da 

produção deixa de ser rural para ser urbano, isso porque tem-se a extração mineral no 

interior da urbe. Essa atividade motivou um contingente populacional considerável a se 

deslocar para o território ouro-pretano e representou um novo tipo de arrecadação para a 

Coroa, que não tardou a estabelecer um controle mais efetivo sobre a terra que, 

posteriormente, iria se tornar o centro econômico e político da Capitania de Minas Gerais.  

Assim, a antiga Vila Rica foi consolidada e se manteve até os dias atuais, sob o 

olhar atento de duas instituições. Na época colonial, o Estado e a Igreja dominavam as 

questões político-administrativas, a ordem social e a estruturação da malha urbana. 

 
1 CARLOS, Ana Fani Alessandri. O Espaço Urbano: novos escritos sobre a cidade. São Paulo: FFLCH, 

2007, p.11. 

 
2 VILLASCHI, João Nazário Simões. Hermenêutica do patrimônio e apropriação do território em 

Ouro Preto-MG. 201. 294 p. Tese (Doutorado em Geografia) – Programa de Pós-graduação em Geografia 

Humana, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.  
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Atualmente, ambas se mantêm, a primeira na figura da instituição preservacionista e da 

municipalidade e a segunda norteando os costumes das pessoas. Sendo assim, a população 

que se fixou na urbe, em todos os momentos da história, se viu observada/vigiada e teve 

seu espaço explorado, materialmente e simbolicamente. Primeiro, pela extração mineral, 

efervescente nas primeiras décadas do século XVIII, que se findou no fim do século XIX. 

Posteriormente, já em meados do século XX, pela indústria de alumínio, responsável pela 

recuperação econômica do município e por empregar por anos uma intensa mão-de-obra 

que foi diminuindo exponencialmente e, contemporaneamente, pela “indústria” turística 

que se ancora no valor de troca da cidade.  

Além disso, pode-se dizer que a história de Ouro Preto, fazendo uma alusão à 

citação de Maricato (2011)3, assume de forma ambígua rupturas e continuidades. 

Primeiro, sofreu, em dois períodos, com esvaziamento populacional significativo: um 

entre a segunda metade do século XVIII e meados do XIX, com o declínio da mineração 

e outro, no fim do século XIX, esse mais considerável, após a transferência da capital 

para Belo Horizonte. Esse último episódio corresponde à ruptura com a cidade colonial e 

tudo que ela representava, isto é, um espaço “arcaico” que não condizia com os novos 

ideais republicanos. Nas décadas iniciais do século XX, com a sua política nacionalista e 

o incipiente Movimento Moderno Brasileiro, trouxeram para cidade um grupo de 

intelectuais e artistas que, após conhecê-la, consideraram-na símbolo legítimo da 

manifestação cultural brasileira. E, assim, retoma-se o colonial que, novamente, passa a 

ter valor, e a antiga Vila Rica volta a ser objeto de interesse. Outra continuidade, já 

apontada, é o percurso das instituições que atuam na urbe desde a sua formação.  

Este trabalho começa com uma breve caracterização da patrimonialização 

(Capítulo 1), necessária para entender como esse processo, ao longo dos anos, incidiu 

sobre o cotidiano dos moradores, materialmente e simbolicamente. Busca-se observar 

quais narrativas participam da história oficial pois, a criação de um símbolo nacional, da 

qual Ouro Preto participou, se dá através de uma construção de unicidade e coesão em 

relação a tradição e cultura como elementos da identidade. No entanto, no caso da cidade, 

um território com tanta multiplicidade, isso só acontece porque certos aspectos são 

suprimidos. 

(...) privilegiam-se certos aspectos em detrimento de outros, iluminam-se certos 

momentos da história, enquanto outros permanecem na obscuridade. No que se 

refere às chamadas cidades históricas, estas são submetidas ao mesmo processo: 

 
3 MARICATO, Ermínia. Brasil, cidades: Alternativas para a crise urbana. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2011. 
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muitas vezes, para se criar um símbolo nacional, apagam-se as marcas da história 

local, que foram se sedimentando através dos anos (CASTRIOTA, 2009, p. 15)4. 

 

A área patrimonializada recebe visitas diariamente e, progressivamente, vem se 

tornando um espaço voltado para consumo, que é mercantilizado sob o slogan “Onde 

todo dia é histórico”. De fato, em todo o seu caminho, por distintos períodos, Ouro Preto 

foi e continua sendo repleta de histórias. Para além da narrativa oficial, têm-se a história 

de pessoas que trabalham diariamente para manter sua família; de uma população que 

luta por moradia digna e vive à mercê de uma política clientelista e omissa; de culturas 

“esquecidas” e mantidas a duras penas, mas orgulhosamente, por seus herdeiros; de 

artistas, músicos e filósofos que percorrem as ladeiras aquecendo o coração do ouro-

pretano; de jovens buscando seu lugar no mundo, seja estudando ou trabalhando e de 

distritos que existem, mas nem sempre lembrados pela municipalidade. Em síntese, a 

história de um povo que segue lutando para manter seu território e a sua identidade.  

Após o percurso pelo processo de patriamonialização, destacando as contradições 

que ele implica, são apresentados estudos sobre o processo urbanização do município 

(Capítulo 2). Percebe-se que, atualmente, há dois exemplos representativos da 

coexistência de rupturas e continuidades: Um deles se refere às intensas desigualdades 

socioespaciais que aludem à antiga sociedade colonial, com a sua estratificação social. O 

outro exemplar é o planejamento urbano, em que a prefeitura nunca assumiu sua 

responsabilidade perante a questão, mesmo que o município tenha acompanhado o 

processo de discussão e desenvolvimento do assunto no âmbito nacional. Deste modo, o 

tema é uma narrativa de continuidade da conjuntura de aparências e omissão do executivo 

somada às abruptas rupturas entre uma gestão municipal e outra, o que inviabiliza a 

construção de uma trajetória coerente de regulação do solo. 

 A ocupação desordenada do território sem um aparato regulatório integrado 

formou uma cidade dividida entre legal, representada pelo seu sítio tombado, famoso por 

seus casarios históricos, museus e ruas centenárias, que recebem bastante atenção do 

poder municipal e a ilegal, constituída por suas áreas periféricas, carentes de 

infraestrutura e com muitas áreas improprias para a ocupação. Enquanto a parte histórica 

e seu entorno são regulados pelo órgão preservacionista, pragmático em sua atuação, em 

 

4 CASTRIOTA, Leonardo Barci. Patrimônio Cultural: conceitos, políticas, instrumentos. São Paulo: 

Annablume; Belo Horizonte: IEDS, 2009, p.15. 
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outros locais, como as adjacências da UFOP, o uso do solo é ‘norteado’ pela especulação 

imobiliária. 

Em vista disso, os temas supracitados convergem para a discussão sobre o espaço, 

a paisagem atual e as distintas territorialidades presentes na urbe (Capítulo 3), em 

especial, a dinâmica dos moradores ouro-pretanos. 

A partir daí, pretende-se investigar traços da cultura popular em um dos bairros 

da cidade, o Morro São Sebastião (Capítulos 4 e 5). Busca-se entender como os fatores 

sociais, econômicos e, principalmente, urbanos conformam a cidade que temos hoje, 

dotada de tantas dinâmicas diferenciadas e relações dicotômicas. Sendo assim, propõe-se 

entender a relação do ouro-pretano com o espaço que ele habita, neste caso, através da 

vivência dos moradores sebastianenses. Essa investigação se faz com foco na apropriação 

do espaço, em sentido amplo, realizada através das manifestações culturais e na 

urbanização desse território. 

O Morro São Sebastião é um dos antigos arraiais responsáveis pela formação de 

Vila Rica, sendo um bairro localizado na Serra de Ouro Preto, região norte do distrito-

sede que possui, majoritariamente, os assentamentos precários da cidade. No entanto, é 

também um dos eixos de expansão recente do município e ao longo dos anos também tem 

sido ocupado por uma população de maior poder aquisitivo, em especial na sua parte mais 

elevada. 

Segundo o Mapa de zoneamento e o Plano Diretor do Município de Ouro Preto 

(2006) se configura como Zona de Adensamento Restrito (ZAR):  

ZAR - são áreas de ocupação e uso da terra delimitados por: ausência ou 

deficiência da infraestrutura de drenagem, de abastecimento de água ou de 

esgotamento sanitário; precariedade ou saturação de articulação viária externa 

ou interna; condições topográficas, hidrográficas e geológicas desfavoráveis; 

interferência sobre patrimônio cultural ou natural (PREFEITURA DE OURO 

PRETO, 2006, p.352).  

 

Apesar dessa delimitação vêm sendo ocupado, no seu entorno, por um 

“condomínio fechado” e, no seu perímetro, por casas com um padrão mais nobre, em que 

a vista privilegiada e a proximidade com a natureza são usadas pelo mercado imobiliário 

para valorizar a área. 

 O Parque Natural Municipal das Andorinhas, locado nas proximidades do bairro, 

é uma zona de preservação estabelecida para resguardar as nascentes que conformam a 

Cachoeira das Andorinhas e parte do Rio das Velhas, bem como seu rico acervo de fauna, 

flora e outros elementos naturais. Por sua beleza paisagística, inúmeras cachoeiras, 
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mirantes e trilhas recebe distintos visitantes, de moradores locais a turistas, que 

desfrutam, constantemente, da estrutura oferecida pelo parque. 

Outro espaço presente na área que é ocupado por diferentes sujeitos, que buscam 

um ambiente tranquilo para se divertir, é o famoso Bar da Nida, que conjuga música, 

cultura e história. O local é conhecido pelas noites de forró e jazz e as rodas de samba aos 

domingos, além das feiras itinerantes de artesanato e comidas típicas. No bairro, há 

também o Grupo Tropeiros da Serra de Ouro Preto, formado por descendentes de 

Tropeiros que buscam manter vivas as tradições desse antigo ofício. Tem-se ainda as 

festividades populares que são muito características do bairro e compõe a vivência dos 

moradores cotidianamente. Além disso, existe o Ecomuseu da Serra de Ouro Preto, que 

consiste em um projeto de resgate e valorização da cultura popular da Serra de Ouro Preto, 

trazendo um novo olhar para o patrimônio ouro-pretano. 

Em termos gerais, ao fazer uma caminhada pelo bairro, é perceptível seu ar pacato, 

bem diferente do centro histórico; ele possui uma pequena escola, uma praça e a singela 

Capela de São Sebastião, tombada pelo IPHAN. Em síntese, a escolha do local como 

objeto de estudo se deu pelas multiterritorialidades presentes no espaço, que apresenta 

distintos tipos de ocupação, em termos de padrão construtivo; está fora da área 

patrimonializada, se configurando como uma área periférica com uma urbanização 

desordenada; é habitada e apropriada por diferentes sujeitos; é um dos primeiros arraiais 

da antiga Vila Rica e hoje se apresenta como eixo de expansão e além disso possui um 

grupo que busca manter uma tradição presente desde os primórdios da cidade, mas que 

nem sempre é lembrada na narrativa oficial, o Grupo Tropeiros da Serra de Ouro Preto. 

A motivação para essa pesquisa parte da inquietude de que Ouro Preto, com tantas 

histórias, aspectos culturais distintos e pessoas diferenciadas, seja enquadrada e 

apresentada apenas a partir de uma única narrativa que, muitas vezes, é descolada do 

cotidiano da cidade.  

A urbe tem sim seus lindos casarões históricos, ladeiras íngremes e surpreendentes 

Igrejas Barrocas. Mas existem também outros patrimônios: as inúmeras Festividades e 

Grupos de Manifestações Populares, como a Festa da Goiaba de São Bartolomeu, as 

Cavalhadas de Amarantina, o Congado, os Tropeiros da Serra de Ouro Preto, os grupos 

de Capoeira, os blocos carnavalescos; as celebrações sagradas, de diferentes religiões, e 

os vários artistas e artesãos: pintores, escultores, bordadeiras e costureiras.  
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Há os distintos agentes sociais: os moradores locais, com suas histórias e 

territorialidades; os estudantes universitários, que veem morar na cidade e criam suas 

próprias narrativas e os turistas que, ocasionalmente, experienciam um pouco desse 

espaço tão múltiplo.  

Além disso, há também os territórios e atividades que, fazem parte do cotidiano e 

nos permitem nos sentirmos ouro-pretanos: passar uma tarde despretensiosa no Bar do 

Glacio; assistir um jogo de futebol no Campo da Barra; manifestar nossa religiosidade, 

em nosso respectivo espaço sagrado; ir passear em uma das inúmeras cachoeiras da 

cidade; fazer trilhas no Parque Municipal das Andorinhas; se emocionar com um concerto 

da Orquestra Ouro Preto, em um dos Largos da cidade; passar a noite no Bar Barroco e 

acabar conhecendo pessoas bem diferentes e ir ao Centro Histórico para pagar contas ou 

fazer compras em comércios populares.  

Ser ouro-pretano é também ter muitas vivências e histórias para contar! 

 

1.2. Objetivos e justificativa 

 

Essa pesquisa tem, como objetivo geral, investigar o encontro de duas narrativas 

no território ouro-pretano: uma história oficial, referente ao Conjunto Arquitetônico e 

Urbanístico e outra “não-oficial”, que diz respeito às manifestações populares que se 

materializam no cotidiano dos moradores. Coloca-se ênfase nos territórios onde se 

conformaram, se consolidam, se transformam e se reproduzem aspectos da cultura 

popular ouro-pretana, em especial na área de estudo, o Morro São Sebastião, em que a 

comunidade busca valorizar sua história, suas tradições, as pessoas que que ajudaram a 

construir a narrativa local, os saberes e fazeres. Entendendo que a importância do 

patrimônio também está no significado que ele tem para os sujeitos que se apropriam dele. 

Tal investigação se justifica, em especial, pela assimetria na relação entre o papel 

desses espaços e culturas para os ouro-pretanos e sua conformação na maioria das 

narrativas (e mesmo ações do poder público) que se reproduzem sobre a cidade, seu 

território, sua cultura, seu patrimônio. A antiga Vila Rica recebeu diferentes pessoas que 

deixaram as suas marcas nesse território.  As expressões dessas etnias se misturaram e 

hoje conformam as manifestações da cultura popular que, apesar de ser um rico 

patrimônio da cidade, nem sempre é lembrado na narrativa oficial ou relatado para os 

moradores e visitantes. Na maior parte das vezes, a ênfase é concedida para discursos que 

suprimem os acontecimentos ligados a essas territorialidades. Até mesmo dentro da 
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própria academia isso é recorrente, como aponta Villaschi (2014, p. 155): “A história da 

cidade é fraca e parcialmente contemplada nos currículos escolares, o que mantém a 

comunidade ouro-pretana alijada de sua memória histórica”. Em contrapartida, o 

Conjunto Arquitetônico e Urbanístico, formado pelos casarões históricos, igrejas barrocas 

e antigas ladeiras, recebe demasiada atenção por ser o objeto escolhido para representar 

o símbolo legítimo da cultura nacional. 

Assim, em que pesem as limitações de se tratar de um Trabalho Final de Graduação, os 

objetivos específicos da pesquisa se definem como: 

- Levantar e discutir o conceito de patrimônio aplicado ao contexto da cidade. Isto é, como 

a sua patrimonialização influencia na relação de pertencimento dos moradores; 

 - Suscitar a discussão sobre as dicotomias de se habitar e apropriar uma cidade que é 

patrimônio mundial da humanidade, focando no contexto ouro-pretano;  

- Investigar e discutir a dinâmica atual de patrimonialização tendo em vista as 

desigualdades socioterritoriais presentes na cidade;  

- Identificar na cultura popular do bairro Morro São Sebastião resquícios de diferentes 

tradições, presentes desde os primórdios de Vila Rica; 

- Entender como são as relações sociais, culturais e urbanas do bairro, além de investigar 

como elas se relacionam ao contexto da cidade de Ouro Preto; 

 

1.2. Aspectos Metodológicas  

 

A metodologia desta pesquisa consistiu, primeiramente, em uma revisão 

bibliográfica das temáticas relacionadas à cidade de Ouro Preto, tais como a formação do 

espaço urbano, a trajetória de patrimonialização, a caracterização do processo de 

urbanização, a investigação dos mecanismos de gestão urbana criados para o munícipio, 

a exploração da cultura popular ouro-pretana e o estudo dos conceitos de espaço, território 

e paisagem. 

 A partir desse percurso chegou-se ao tema central: o Morro São Sebastião, 

escolhido por ser muito representativo na questão das multerritorialidades e apresentar 

forte relação com as dicotomias elencadas para o aprofundamento do estudo, a saber: a 

dicotomia entre o núcleo central e um bairro periférico da cidade, que será analisada 

através de estudos urbanísticos e a dicotomia entre a cultura popular e a cultura de massas, 

com a ênfase da pesquisa nas manifestações populares.  
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Dessa forma, o caminho percorrido até as considerações finais consistiu na revisão 

bibliográfica dos estudos referentes a área do Morro São Sebastião; observação do 

calendário festivo da região; interações com atores sociais que vivenciam o espaço, por 

meio de plataformas digitais e a solicitação de dados através das Secretarias Municipais 

da cidade. Cabe apontar que boa parte das informações solicitadas não foram recebidas e 

o atual cenário de pandemia impossibilitou um contato mais direto, assim como ocorreu 

no quesito interação com os agentes sociais do bairro.  

Ademais, uma grande referência para o trabalho foi o autor Milton Santos, com 

sua leitura do espaço urbano brasileiro permeada por uma abordagem de questões sociais, 

culturais e políticas. Por fim, a complementação dos apontamentos se deu através da 

vivência da autora, enquanto ouro-pretana e pesquisadora da Graduação de Arquitetura e 

Urbanismo. 
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2.0. PATRIMÔNIO 

2.1. Processo de patrimonialização  

 

As práticas de patrimônio no Brasil se iniciaram por parte do Estado, mais 

especificamente na Era Vargas, iniciada após a chamada Revolução de 1930. Conforme 

assinalado por Silva e Carvalho (2016) 5 a política nacionalista desse período buscava a 

formação de uma identidade nacional brasileira, recorrendo-se a aspectos da cultura 

popular, tais como o rádio, o futebol e o samba. O intuito era criar um sentimento de 

pertencimento em relação ao país, suscitando assim uma ideia de nação.   

Segundo Massucate (2007)6 buscava-se a integração nacional para substituir a 

realidade fragmentada dos estados brasileiros, dominados pela lógica latifundiária e 

oligárquica. “A ideia de nação era a base para a formação de um Brasil unificado, forte e 

competitivo frente à concorrência internacional. Cada membro da nação deveria trabalhar 

em prol de um único Brasil e não mais das oligarquias regionais” (MASSUCATE, 2007, 

p. 2). De acordo com a autora, esse tipo de política contribuiu para a centralização do 

poder nas mãos do Estado, entretanto, por contornos mais brandos e sem autoritarismo, 

uma vez que ele oferecia proteção aos cidadãos que, em troca, deveriam trabalhar pelo 

país.  

A construção de um imaginário de integração nacional implica na colocação de 

certos elementos conforme reitera os autores Silva e Carvalho (2016)7. 

Cabe lembrar que as identidades nacionais são criadas e imaginadas: o país ou 

a nação era/é mestiça, formado por diferentes tradições ou identidades que 

haviam sofrido diferentes rupturas: indígenas perderam grande parte de suas 

tradições/identidades; povos escravizados durante mais de 300 anos, diferentes 

grupos étnicos de migrantes também buscavam suas novas identidades; os 

vários grupos imigrantes revelam e reforçam a necessidade de associar bens e 

tradições ao brasileiro que se criava no imaginário popular (ALMEIDA, 2017, 

p. 15)8. 

 
5 SILVA, Kelen Katia Prates; CARVALHO, Carlos Eduardo Souza de. A construção da identidade nacional 

durante a Era Vargas: os políticos, os intelectuais e o futebol. Revista Outras Fronteiras, Cuiabá, MT, v. 

3, ed. 1, 2016. 

 
6 MASSUCATE, Yvonne Archanjo. O papel do IPHAN na construção da brasilidade. Juiz de Fora, 

MG, 2010. 

 
7 “O movimento de construção da identidade nacional passa pela criação de símbolos, algo que 

comprove/fortaleça a existência de um Estado. Uma nação deve apresentar um conjunto de elementos 

simbólicos e materiais” (SILVA E CARVALO, 2016, p.249). 

 
8ALMEIDA, Leonardo Augusto. Políticas Patrimoniais no Brasil: Um estudo sobre o conselho 

deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Ubá – Minas Gerais. Orientador: Profa. Priscila 

Dorella. 2017. Dissertação (Mestre em Ciências) - Programa de Pós-graduação em Patrimônio Cultural, 

Paisagens e Cidadania, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 2017. 
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Assim a política nacionalista, aliada à elite intelectual, se lançou sobre a criação 

de tradições9 para a construção de um referencial identitário para o Brasil. Um dos 

principais parceiros do Estado na formação de uma identidade tipicamente brasileira foi 

o movimento artístico e intelectual modernista. Nesse processo, alguns elementos da 

história e da cultura foram reforçados, outros usurpados e outros foram apagados. 

Com a realização da Semana de Arte Moderna (1922) o modernismo passa a ser 

mais difundido e isso desencadeia uma série de mudanças na arte do país. Em sua primeira 

fase, conhecida como heroica (1922-1930), um grupo de pensadores e artistas buscava 

romper com o academicismo e construir uma forma de pensar puramente brasileira. 

Apesar de se inspirarem nas vanguardas europeias (movimentos de ruptura com a arte 

tradicional) adotaram aspectos próprios, pois havia um desejo ávido de se tornarem 

autônomos intelectualmente.  

O processo investigativo das raízes tradicionais se depara com as cidades 

coloniais, produtos de uma época de efervescência econômica, artística e arquitetônica, 

motivada pelo Ciclo de Ouro.  E assim, antes mesmo do evento, por volta de 1920, 

escritores modernistas “redescobrem” a cidade de Ouro Preto, que com seus marcantes 

traços do Barroco mineiro se torna símbolo legítimo da identidade nacional, como afirma 

Castriota (2009)10. 

Cabe apontar que o processo de patrimonialização da cidade já havia sido iniciado 

anteriormente por diligência municipal do prefeito João Veloso. Em 1931, é publicado o 

Decreto n° 13, que regulamenta as novas construções e a alteração da antigas, sempre 

levando em consideração o estilo colonial, para evitar qualquer tipo de descaracterização. 

Em sequência, como resultado da junção das políticas do Estado Novo e do Movimento 

moderno tem-se a elevação de Ouro Preto a Monumento Nacional, por decreto 

presidencial, em 1933. Segundo Ferreira (2016, p. 22): “Pode-se dizer que a cidade foi 

lugar das experimentações e berço das políticas de preservação patrimonial no Brasil.”  

 
9 Hobsbawm destacava que, “a invenção de tradições é essencialmente um processo de formalização e 

ritualização, caracterizado por referir-se ao passado, mesmo que apenas pela imposição da repetição”.  

Dessa forma, utilizam-se elementos antigos para a criação de novas tradições inventadas com finalidades 

bastante originais, uma vez que toda sociedade possui, em seu passado, um conjunto de práticas e 

comunicações simbólicas. (HOBSBAWM, Eric. e Ranger, Terence. A invenção das tradições. RJ: Paz e 

Terra, 1990, p.12) . 

 
10 CASTRIOTA, Leonardo Barci. Patrimônio Cultural: conceitos, políticas, instrumentos. São Paulo: 

Annablume; Belo Horizonte: IEDS, 2009. 
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É na fase de consolidação do movimento moderno que ocorre a criação do Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)11 criado pela Lei nº 378, de 13 de 

janeiro de 1937 do Ministério da Educação e da Saúde Pública do governo Vargas. 

Segundo Simão (2014) logo após a criação do órgão, em 1938, Ouro Preto foi a primeira 

cidade mineira a ser tombada, inscrita no Livro do Tombo das Belas Artes. 

A primeira fase de atuação do SPHAN se inicia após a regulamentação de suas 

atividades pelo Decreto lei n° 25 regido por Rodrigo Franco Melo de Andrade, fundador 

e diretor do órgão por trinta anos. Sua gestão é marcada pela seleção de patrimônios 

brasileiros, em especial aqueles relacionados ao barroco mineiro. Massucate (2007) 

assinala que pode parecer ambíguo o ato de preservar exemplares de uma arte de origem 

europeia, principalmente, em um momento de valorização da identidade nacional. 

Entretanto, pela dificuldade de se importar técnicas e materiais, o barroco mineiro 

possui singularidades e se configura como uma releitura, o que justificaria a ação 

empreendida pela instituição. 

Villaschi (2014, p. 94) aponta que: 

Naquele momento, prevalecia a visão monumental e excecional de patrimônio, 

selecionado a partir de valores - sobretudo estético - estilísticos-atribuídos por 

experts aos objetos em si, independente do seu reconhecimento ou legitimação 

social.  

 

Sendo assim, a política inicial preservacionista do país contribuiu para a criação 

de uma versão para a história oficial, arquitetônica, cultural e social, tudo isso ancorado 

na criação de uma identidade puramente nacional.  

Castriota (2009) caracteriza essa construção como uma dialética do lembrar - esquecer, 

isto é, para se ter unicidade é preciso dar privilégio a determinados aspectos. Em Ouro 

Preto, isso pode ser representado pelo mecanismo de demolição ou alteração de edifícios 

 
11 Posteriormente, em 1970, o órgão passou a ser nomeado de IPHAN, de acordo com Massucate (2007), 

sua função era fiscalizar e proteger o conjunto de bens móveis e imóveis do país apontados como 

exemplares da história e com imensurável valor arqueológico, bibliográfico e artístico. Segundo Canani 

(2005) o projeto original do SPHAN, criado por Mário de Andrade, em 1936, possuía uma abordagem 

antropológica dos conceitos de cultura e patrimônio e buscou englobar distintos contextos da produção 

artística e cultural brasileira. Conforme assinalado pela autora “a atuação de Mário de Andrade é 

caracterizada pela duplicidade de propósitos: de um lado a renovação inspirada pela modernização, e de 

outro a permanência, ligada ao resgate das tradições” (Canani, 2005, p. 170). Entretanto, a organização não 

adotou todas as propostas do intelectual, se concentrando na seleção de bens móveis que nem sempre eram 

representativos para a coletividade. (CANANI, Aline Sapiezinskas Krás Borges. Herança, sacralidade e 

poder: Sobre as diferentes categorias do patrimônio Histórico e Cultural no Brasil. Horizontes 

Antropológicos, Porto Alegre, ed. 23, p. 163-175, 2005). 
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com estilística eclética em busca da uniformização da paisagem em um único estilo: o 

colonial. Como exemplo, temos duas edificações no Largo da Cinema (Praça Reinaldo 

Alves de Brito): o prédio do atual Ministério Público e o Cine Vila Rica, antigo Liceu de 

Artes e Ofícios, ambos sofreram alterações para se encaixar no modelo escolhido. Outro 

exemplo, este mais extremo, é a derrubada do Mercado Municipal, antigo Mercado dos 

Tropeiros, em 1946, sob justificativa de dar mais visibilidade à Igreja de São Francisco 

de Assis. No entanto, esse era neoclássico, estilo importado e considerado “sem valor” 

por se destoar do entorno.  

Ademais, o IPHAN buscou dar maior visibilidade às construções monumentais de 

cunho religioso e estatal, muitas delas localizadas no centro. Enquanto outros registros 

históricos foram “esquecidos”, como os exemplares de arquitetura vernacular, presentes 

tanto em distritos quantos nos morros, nos quais se originaram os primeiros arraiais 

mineradores, como evidencia Villaschi (2014). 

            Décadas mais tarde, já no contexto de outros debates nacionais e internacionais 

sobre cultura e patrimônio, a atuação do diretor Aloísio Magalhães, entre 1979 e 1982, 

foi na direção contrária à primeira gestão. Como afirma Ferreira (2016) ele buscou adotar 

a perspectiva antropológica de Mário de Andrade. Acreditava que os moradores deveriam 

ser inseridos no processo de preservação, pois eram os melhores guardiões do patrimônio. 

“A principal herança desse período foi a introdução, na Constituição Federal de 1988, de 

um conceito mais amplo de patrimônio, que inclui os bens de natureza material e 

imaterial” (FERREIRA, 2016, p. 30). 

          Em seu estudo, empreendido em 2016, a autora traz um panorama sobre a atual 

estrutura do IPHAN, em especial, sobre o escritório da Sub-regional localizado em Ouro 

Preto. Segundo ela, apesar da ampliação do conceito de preservação, as ações ainda 

seguem privilegiando os bens materiais, isto é, os investimentos na área de cultura, de 

forma geral, são destinados às ações de restauração dos bens arquitetônicos. Em entrevista 

feita com o diretor da instituição, ele afirma que isso ocorre pela insuficiência de recursos: 

humanos, materiais e de infraestrutura. Assim, na maior parte das vezes, as atividades da 

organização são voltadas para a fiscalização do conjunto tombado em detrimento do 

acervo imaterial e das relações com o entorno e seus moradores. Ademais, as ações mais 

inclusivas para a comunidade são recentes e seguem a passos mais tímidos.  

Em síntese, o processo de patrimonialização é marcado por práticas verticais e 

homogeneizadoras que suprimem aspectos da história local. Indubitavelmente, deve-se 
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levar em consideração o contexto da época em que ocorreram tais procedimentos, para se 

tecer discussões ou críticas. No entanto, mesmo que ele já tenha sido consolidado, todo o 

seu desenrolar e políticas empreendidas reverberam nas conjunturas atuais, em especial 

no olhar da população sobre esse patrimônio institucionalizado.  

 

2.2. Patrimônio vivenciado 

 

O processo de patrimonialização global12, definido e apontado por Costa (2011)13 

permeia diferentes cidades ao longo do globo e se manifesta no cenário barroco ouro-

pretano. A população é cada vez mais afastada do patrimônio material da cidade e este 

passa a ser mercadoria da indústria turística, em que os espaços, cada vez mais, são 

orientados para o consumo. A valoração se limita ao próprio item patrimonializado e a 

narrativa hegemônica e grandiosa atrelada a ele.  

Observa-se que na cidade as ações vinculadas ao patrimônio se manifestam sobre 

duas óticas distintas: a primeira é ligada a uma perspectiva exógena de patrimonialização 

em que as tradições ora inventadas são convertidas em estratégias de marketing urbano14. 

O segundo panorama, com caráter mais antropológico, é relativo a uma noção endógena 

que abrange a identidade local e a cultura popular. 

No caso do município, é notável a sobreposição dessa patrimonialização exógena 

à dinâmica cultural local, o cotidiano é atravessado, material e simbolicamente, por esse 

entrelaçamento entre cultura de mercado e cultura popular. 

Vinãs (2005 apud SIMÃO, 2016 15) demonstra que o patrimônio muitas vezes não 

está relacionado ao objeto em si, mas sim às pessoas e aos significados que elas atribuem 

a ele. Essa será a noção de patrimônio adotada neste trabalho. Sendo assim, serão 

 
12“Patrimonialização global, que definimos como sendo o brusco movimento universal de espetacularização 

e banalização pela cenarização progressiva dos lugares promovido pela dialética Estado-mercado sobre as 

técnicas, da ciência e da informação; em síntese, é um processo de ressignificação dos lugares em escala 

planetária” (COSTA, 2011, p. 31). 

 
13 COSTA, Everaldo Batista da. Totalidade urbana e totalidade-mundo. As cidades coloniais barrocas 

face à patrimonialização global. 2011. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 

14 “Ouro Preto, cidade patrimônio é uma perífrase, figura de linguagem na qual uma expressão designa um 

ser através de características, atributos ou fato que o tenha celebrizado” (FERREIRA, 2016, p. 11). 

 
15 SIMÃO, Maria Cristina Rocha. Diferentes olhares sobre a preservação das cidades: entre dissensos e 

os diálogos com o patrimônio. Orientador: Profa. Dra. Rosângela Lunardelli Cavallazzi. 2016. 266 p. Tese 

de doutorado (Programa de pós-graduação em Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 
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apresentadas algumas considerações acerca de como os ouro-pretanos se apropriam dos 

espaços que os cercam. 

Nota-se, baseado na análise das entrevistas de Simão (2016), que os moradores 

têm sim um sentimento de admiração pela urbe e suas singularidades. Entretanto, o que 

se observa é que há um descontentamento pelas áreas do município serem tratadas de 

formas diferentes. Enquanto o centro histórico é privilegiado, seus bairros são marcados 

pelo descaso e omissão do governo municipal, que pouco ou nada faz para prover 

ambientes de qualidade em áreas longínquas ao núcleo tombado. 

A autora aponta ainda a dicotomia entre o patrimônio vivido e o 

institucionalizado. No caso do primeiro, seria a relação subjetiva com o lugar vivenciado, 

em que há uma clara afeição, e se revela em diferentes esferas: questões cotidianas, 

lembranças, relações familiares e até mesmo a importância para o cenário nacional. O 

vínculo com o patrimônio cultural muitas vezes se torna mais potente quando associado 

aos ritos ou manifestações religiosas, em que distintos moradores se apropriam dos 

espaços públicos. O segundo refere-se à forma de preservação, empreendida pelos órgãos 

IPHAN e PMOP, em que há apontamentos de que as normas são impositivas, excludentes 

e diferenciadas para cada ator envolvido, reforçando ainda mais as intensas desigualdades 

que caracterizam a urbe.   

Apesar de os moradores demonstrarem afeto pela paisagem histórica, Villaschi 

(2014), assinala que ainda há um distanciamento desse patrimônio, isso se manifesta 

claramente nas estatísticas de visitação dos museus, que demonstram que, mesmo com 

entrada gratuita aos domingos para residentes e com inúmeras programações culturais, 

não há adesão da população. Isso também se reverbera em outros tipos de atrações 

culturais que ocorrem na cidade: cinema, festivais, teatros, galerias, entre outros.  

Segundo relatos dos moradores, nas entrevistas de Villaschi (2014), Simão (2016) 

e Poletto (2019)16, tais programações são destinadas ao público turista e não buscam 

acolher o morador. Esses fatos demonstram que esses atores não se identificam ou não 

tem uma relação de pertencimento em se apropriar dos espaços centrais, bem como das 

atividades culturais vinculadas a ele. 

 

16 POLETTO, Ângela Silvestrin. Espetáculo e participação no cotidiano da cidade: Ouro Preto/MG 

como estudo de caso. 80 p. Trabalho Final de Graduação (Graduação em Arquitetura e Urbanismo), Escola 

de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. 



27 

 

 
 
 

A princípio, pode-se argumentar que não há tentativas claras de não abranger a 

comunidade local, alegando que a programação cultural é diversificada e, na maior parte 

das vezes, gratuita. No entanto, baseado no estudo de Poletto (2019), no qual ela analisa 

e executa a sistematização, por cerca de um ano, das atividades culturais divulgadas no 

site da Prefeitura, pode-se afirmar que há uma primazia em divulgações no período de 

férias, normalmente em julho e dezembro, enquanto, no restante do ano, há pouquíssima 

difusão de eventos. Ademais, apesar de mencionar outros locais da cidade, é notório que 

aqueles referentes ao perímetro tombado são privilegiados, em termos de publicações.  

A autora demonstra também que existe sim uma população que busca vivenciar 

os espaços centrais, no entanto, isso é manifestado cotidianamente, ao realizar práticas 

esportivas, assistir jogos futebolísticos e frequentar bares populares.  

Contudo, em todos os estudos supracitados, observa-se que os habitantes locais 

buscam se apropriar dos locais mais próximos às suas casas, nos quais são produtores e 

detentores do espaço urbano. Em suma, aqueles em que possam exercer e manter suas 

tradições populares, em contraponto à falta de identificação com o centro histórico. Esse 

processo também é destacado por Catriota (2009, p.151-152). 

(...) Como, na tentativa de se homogeneizar o conjunto urbano e adequá-lo a 

uma imagem idealizada, procedeu-se a um apagamento sistemático da história 

local e à perda de sua memorabilidade, pode-se notar hoje uma falta de 

identificação entre a população e o cenário barroco criado, que é percebido 

como espaço para o turista. Para manter sua cultura e tradições, o habitante 

local desenvolve uma estratégia de ‘ensimesmamento’, fechando-se cada vez 

mais em seu próprio grupo. 

 

Outra situação que pode ser vista como um distanciamento em relação ao núcleo 

tombado é a expressão presente no dialeto popular dos moradores das áreas periféricas 

que ao precisar se deslocar até o centro afirmam que ‘vão a Ouro Preto’, ou seja, 

entendendo que a cidade ‘em si’ se limita à área patrimonializada.  

Cabe salientar que a natureza conflituosa entre o discurso/atuação do órgão 

preservacionista e o olhar dos moradores sobre o patrimônio não é algo recente. Segundo 

Ribeiro (2009, p.152)17: 

Há sete décadas há conflitos em relação à forma dada a este patrimônio, há sete 

décadas não se consegue manter este patrimônio da maneira como o discurso 

iphaniano o desejava, e ainda há quem afirme que isto é uma questão de 

educação, de convencimento, ao invés de se admitir que este patrimônio muitas 

vezes não serve de representação legítima de uma unidade populacional, posto 

 
17 RIBEIRO, Cláudio Rezende. Ouro Preto, ou a produção do espaço cordial. 2009, p.152. 214 p. Tese 

(Doutorado em Urbanismo) – Programa de Pós-graduação em Urbanismo, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. 
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que este todo que se quer uma nação não pode ser construído sem 

representações conflituosas e heterogêneas, a não ser através de um mando 

autoritário.  

 

A forma dada a este patrimônio, desde a gênese dos processos preservacionistas 

no país, se ancorou na construção de uma narrativa hegemônica, pouco democrática e, 

por vezes, ilusória. A memória associada à cidade alude a um passado glorioso e 

efervescente, em especial nas primeiras décadas do século XVIII. Entretanto, de acordo 

com Ribeiro (2009) Vila Rica se formou em meio a uma extrema desigualdade social e 

pobreza. O autoritarismo da Coroa ora imperava na manutenção da ordem ora no controle 

da produção aurífera. O autor ainda faz um paralelo aos dias atuais em que “as autoridades 

de hoje ajudam a manter o controle de uma população que sempre se viu de frente com a 

opressão em todos os momentos de sua história” (RIBEIRO, 2009, p. 150). 

Um exemplo bem representativo dessa ‘história oficial’ atrelada à cidade são seus 

próprios circuitos museais que, segundo Filho (2010)18,trazem indicações importantes 

acerca da população e das imagens concedidas ao patrimônio ouro-pretano. O autor 

destaca que grande parte da população, desde os seus primórdios, são negros, pardos e 

mulheres, perfil que se manteve ao longo dos anos. No entanto, é notável que as 

representações históricas e patrimoniais da urbe pouco remetem ao povo africano e afro-

brasileiro “como co-participe da historicidade local ao longo dos tempos até os dias 

atuais” (FILHO, 2010, p. 207) e quando o fazem, no cenário museal, sintetiza-se e 

concede privilégio ao passado escravocrata, reportando-se à categoria sofrimento. As 

exposições relativas a esse pretérito possuem elementos isolados, que não trazem 

qualquer reflexão sobre como as ações relativas à escravidão influenciaram nas dinâmicas 

atuais da cidade ou do próprio país em que a população afro-brasileira sofre com 

processos de exclusão.  

A dor, ao ser musealizada, parece querer dizer duas coisas. A primeira delas é 

que não se pode negar a fatalidade histórica e social da escravidão. Um fato 

que não se pode colocar debaixo do tapete da história da cidade e do país. Ela 

está presente o tempo todo na fenotípica da população, no pelourinho da cidade 

(Praça Tiradentes), nas festas das irmandades de Pretos, nos arquivos dos 

museus e mesmo que indiretamente pelo fato do Aleijadinho ter tido uma mãe 

escrava (FILHO, 2010, p. 208). 

 

 
18 FILHO, Manuel Ferreira Lima. Espelhos Patrimoniais em Ouro Preto: museus e passado afro-brasileiro. 

TOMO - Revista do Núcleo de Pós - Graduação e pesquisa em Ciências Sociais Universidade Federal de 

Sergipe, [s. l.], ano jan./jun.2010, ed. 16, 2010. 
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Assim a memória afro-brasileira, que se entrelaça à memória ouro-pretana, é 

representada com contornos negativos. Uma negação à própria população, visto que 

“Ouro Preto é a segunda cidade brasileira cuja população se autodenomina negra e parda” 

(FILHO, 2010, p. 205). Sincronicamente, os moradores repelem esse patrimônio e a 

narrativa atrelada a ele, pois como afirma Santos (2012)19 “Quando o homem se defronta 

com um espaço que não ajudou a criar, cuja história desconhece, cuja memória lhe é 

estranha, esse lugar é a sede de uma vigorosa alienação.” 

 

2.3. Educação patrimonial 

 

A Educação Patrimonial é um instrumento que busca aproximar a comunidade da 

cultura e do patrimônio cultural presentes em seus respectivos territórios, colocando as 

pessoas como guardiãs desses acervos. Segundo a Coordenação de Educação Patrimonial 

CEDUC, IPHAN (2014, p.11)20: 

a Educação Patrimonial constitui-se de todos os processos educativos formais 

e não formais que têm como foco o Patrimônio Cultural, apropriado 

socialmente como recurso para a compreensão sócio-histórica das referências 

culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para seu 

reconhecimento, sua valorização e preservação. Considera ainda que os 

processos educativos devem primar pela construção coletiva e democrática do 

conhecimento, por meio do diálogo permanente entre os agentes culturais e 

sociais e pela participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras das 

referências culturais, onde convivem diversas noções de Patrimônio Cultural. 

 

Na cidade de Ouro preto, existe um programa de Educação Patrimonial que atua 

há alguns anos, em diferentes bairros, e tem um percurso consolidado e dotado de 

diferentes metodologias. O objetivo das atividades é estreitar as relações dos moradores, 

em especial as crianças, com o patrimônio cultural, tanto o tangível quanto o intangível, 

além de instigar o sentimento de pertencimento em relação a cidade. É perceptível que 

este tipo de iniciativa é de suma importância no contexto ouro-pretano, uma vez que se 

nota um distanciamento dos moradores locais em relação ao patrimônio da área central.  

Dessa forma, o programa auxilia as crianças, a desde cedo, se sentirem parte da cidade e 

responsáveis por manter viva a cultura e o patrimônio. 

 

 
19 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: EdUSP, 2012, p.81. 

 
20 DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO E FOMENTO - DAF, Coordenação de Educação Patrimonial 

- CEDUC, IPHAN (org.). Educação patrimonial: histórico, conceitos e processos. 2014. 
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2.3.1. Projeto Sentidos Urbanos  

 

O projeto "Sentidos Urbanos: patrimônio e cidadania" surgiu de uma parceria 

entre a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e o Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico (IPHAN). Atualmente o programa tem 11 anos de atuação, sua proposta é 

trabalhar a relação das pessoas com a cidade, incentivando assim um sentimento de 

pertencimento com o espaço urbano. Para tal são trabalhados conceitos como memória, 

identidade e patrimônio. Como ferramentas complementares para aplicação das ações, 

são utilizados o teatro, a música, os recursos fotográficos e audiovisuais, jogos teatrais 

etc. Trata-se de um programa de educação patrimonial, em que boa parte das atividades 

são destinadas ao público infantil e jovem, visto que são aplicadas em escolas da cidade. 

Salienta-se que o projeto trabalha com uma visão ampliada do patrimônio cultural, na 

qual tem-se o patrimônio tangível, edificado e o intangível, representado por uma gama 

de referências culturais, as quais são variadas e dependem dos significados que os sujeitos 

atribuem a elas. 

Uma das primeiras ações do projeto foram os Roteiros Sensoriais, em que são 

feitos passeios incomuns pelo centro histórico, em busca instigar os participantes a terem 

um novo olhar para a cidade e seus detalhes. Durante o percurso é incentivado o uso dos 

cinco sentidos da percepção corporal (visão, audição, tato, paladar e olfato).  

Outra atividade é a "Caracóis: nossas moradas", que busca trabalhar a relação do 

indivíduo com os espaços que ele vivencia cotidianamente, como casa, escola, bairro, 

cidade e até mesmo a camada do "eu," ou seja, o que compõe o próprio sujeito. 

Já a ação denominada “Circuito Expositivo Casa da Baronesa” consiste em uma 

visita guiada, na sede do IPHAN, pelo personagem Binho, que tem 308 anos, e sabe tudo 

sobre a cidade. Além disso, há outros personagens como os Caracóis cantores, a fantasma 

Maria das Dores, que conta inúmeras lendas para as crianças e o Arqueólogo Maluco, 

um exímio investigador. O fechamento da atividade é a descoberta do maior de tesouro 

de Ouro Preto. Durante a atividade as crianças ficam entusiasmadas em desvendar esse 

mistério, ao final, descobrem que o tão esperado tesouro são elas e suas histórias, ou seja, 

a maior riqueza da cidade são as pessoas que a vivenciam e cuidam para que ela se 

mantenha. Essa conclusão é materializada por meio de uma exposição de amuletos 

cedidos pelas crianças na atividade “Caracóis: nossas moradas" quando se trabalha a 

camada do "eu." 
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Durante conversa com um dos integrantes da equipe, o Matheus Bernardes, ele 

relatou sobre umas das oficinas do "Entre Lados Há Cidade" em que ele pode perceber 

que algumas crianças tinham um distanciamento muito grande, seja com o bairro que 

habitam ou com a escola que frequentam. Assim, nas atividades, o projeto busca 

incentivar esses jovens a observar seus espaços por outras óticas, entendendo que elas são 

guardiãs desses locais. Outra situação, muito significativa, foi uma das atividades em que 

as crianças tiveram muita dificuldade de compreender a amplitude do conceito de 

patrimônio, normalmente, associada apenas ao patrimônio edificado. Ao serem 

questionadas sobre quais eram os patrimônios do bairro elas afirmaram, veementemente, 

que o único patrimônio do bairro era a igreja. 

Por fim, uma das oficinas da ação “Tecendo Memórias” foi aplicada na Educação 

de Jovens e Adultos (EJA). A proposta era a criação de uma cartografia colaborativa e 

com viés afetivo, na qual as pessoas deveriam apontar no mapa de Ouro Preto quais eram 

os lugares com que mais se identificavam na cidade. Entretanto, o grupo teve uma grande 

inibição em concretizar o exercício, pois não tinham uma relação de pertencimento com 

a cidade. Assim a atividade precisou ser reformulada para uma cartografia de sonhos, em 

que as pessoas relataram seus maiores desejos para a Ouro Preto. 
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3.0. PROCESSO DE URBANIZAÇÃO 

3.1. Apontamentos sobre urbanização brasileira  

 

A urbanização brasileira perpassa diferentes períodos: segundo Delson (1997)21, 

até o final do século XVI, a colonização portuguesa se concentrou, de forma geral, na 

ocupação das zonas litorâneas. “As primeiras aglomerações urbanas em território 

brasileiro foram cidades portuárias, por onde se escoava produtos extraídos daqui para a 

Europa” (POZZO, 2007, p.8)22. 

 De acordo com Holanda (1984)23, referindo-se à época do desenvolvimento dos 

engenhos, o campo era o local de maior permanência do proprietário rural, enquanto sua 

moradia urbana era pouco utilizada, exceto em épocas de festejos e solenidades.  

Pozzo (2007) aponta ainda que as áreas urbanas das vilas menores, fundadas por 

donatários, tinham uma população esporádica, geralmente pouquíssimos habitantes: 

escravos, 3 ou 4 funcionários e pequenos comércios e oficinas. Em vilas maiores, tinha-

se um caráter mais estável e um número maior de pessoas. 

Ainda no século XVI, conforme assinala Delson (1997), têm início as expedições 

interioranas pelos bandeirantes em busca de metais preciosos, no entanto, apenas no 

século XVII é que ocorrem descobertas mais significativas. É então que se inicia um novo 

tipo de ocupação, em razão da extração mineradora, com a formação de centros 

interioranos, que vão conduzir o processo de urbanização do século XVIII. Esses núcleos 

urbanos foram de suma importância para o controle político, administrativo e fiscal da 

Coroa sobre a terra e o que era retirado dela. Uma vez que a população, anteriormente, 

vivia esparsa pelo território, o que dificultava este domínio.   

 
21 DELSON, Roberta Marx. Novas vilas para o Brasil-colônia: planejamento espacial e social no século 

XVIII. Trad. Fernando de Vasconcelos Pinto. Brasília, 1997. 

 
22 POZZO, Renata Rogowski. Notas sobre a morfologia urbana das cidades coloniais hispânicas e 

portuguesas na América Latina. Artigo extraído de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a 

Universidade do Estado de Santa Catarina para obtenção do título de Bacharel em Geografia, no ano de 

2007, intitulado Cidades da América Latina: as diversidades entre Florianópolis – Brasil e Bogotá – 

Colômbia.  

 
23 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: J. Olympo, 1984. 



33 

 

 
 
 

No caso da antiga Vila Rica, também desbravada no século XVII pela corrida do 

ouro, a ocupação se iniciou com pequenos arraiais, localizados nos envoltórios das minas 

que, posteriormente, pela junção deles, tornou-se vila. Segundo Cifelli (2005, p.117) 24: 

Se transformou, no decorrer do século XVIII, no principal centro econômico 

da colônia, deslocando o eixo de povoamento e exploração do nordeste 

açucareiro para a zona da mineração, que assistiu a um surto de 

desenvolvimento urbano até então sem precedentes no Brasil colonial.  

 

Junqueira Schettino (2012) 25 destaca que, na transição do século XIX para o 

século XX, o Brasil passou por inúmeras transformações políticas, sociais e econômicas. 

Tais como a Proclamação da República (1889), abolição da escravatura (1888); 

imigração; início do adensamento urbano; ciclo do café; estrada de ferro e 

industrialização. Desse modo, todos esses eventos vão influenciar diretamente em uma 

ocupação mais efetiva do meio urbano.  

Como aponta Santos (1993)26, o Brasil é um país essencialmente agrícola por 

séculos em que sob dinâmicas próprias, cada região se desenvolvia individualmente, 

sendo que as grandes extensões do território dificultavam qualquer tipo de comunicação. 

No entanto, isso tende a mudar com a instalação das estradas de ferro que, posteriormente, 

são interligadas. 

Esse período de mudanças também é caracterizado pelas denominadas reformas 

urbanas. Um exemplo é o Rio de Janeiro, em que o crescimento populacional leva ao 

adensamento urbano e, com o agravamento do problema habitacional, há o aparecimento 

de epidemias. Este se configurou como um dos argumentos para a reurbanização, 

empreendida pelo prefeito Pereira Passos, inspirado na reforma de Paris, liderada por 

Haussmann. Sob a tríplice Melhoramento, Embelezamento e Higienização busca-se a 

transformação da nova capital em um espaço moderno e representativo do modo de vida 

capitalista, a denominada belle époque carioca. A cidade era habitada por uma elite em 

ascensão que ansiava por se diferenciar da antiga aristocracia. As reformas levaram à 

derrubada de inúmeros cortiços do centro e à expulsão da população mais pobre para os 

 
24 CIFELLI Gabrielle. Turismo, Patrimônio e Novas Territorialidades em Ouro Preto- MG. 

Dissertação do Instituto de Geociências. Campinas – SP, agosto de 2005, p. 117.  

25 JUNQUEIRA SCHETTINO, Patrícia Thomé. A mulher e a casa. Estudo sobre a relação entre as 

transformações da arquitetura residencial e a evolução do papel feminino na sociedade carioca no final do 

século XIX e início do século XX. Belo Horizonte, 2012. Tese (doutorado em arquitetura e urbanismo) 

UFMG. 

26 SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. São Paulo, SP: Hucitec, 1993. 
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morros que circundavam a capital, o que deu origem às primeiras favelas cariocas. Assim 

o caráter excludente e elitista da reforma acarretou uma profunda segregação 

socioespacial. Esse tipo de ação também ocorreu em outras localidades, como aponta 

Maricato (2011, p.17)27. 

Cabe salientar que nesse período o país era formalmente uma República, no 

entanto, era dominado pelas oligarquias, responsáveis por articular a presença de um líder 

oligarca na Presidência da República. Ademais, essa época era caracterizada pelo 

coronelismo e clientelismo e perdurou até 1930, se findando em decorrência do início da 

Era Vargas.  

A partir de 1930, tem-se uma organização mais efetiva da industrialização 

brasileira empreendida pelo poder público que, assim como ansiava por um nacionalismo 

exacerbado no quesito cultural, almejava o fortalecimento do mercado interno. Além 

disso, o Estado fomenta o processo de urbanização ao destinar recursos para a 

infraestrutura do meio urbano visando o desenvolvimento industrial. Em termos sociais, 

tem-se ainda o fortalecimento da burguesia industrial na proeminência política, contudo 

não há ruptura com os objetivos das oligarquias. A década de 195028 é marcada por 

inúmeras transformações socioeconômicas no país, caracterizadas por mudanças na 

indústria, que adota a produção de bens duráveis e de produção. Além disso, ocorreram 

também mudanças significativas na paisagem urbana e no modo de vida da população. 

Segundo Santos (1993)29, logo após a Segunda Guerra Mundial, observa-se um 

avanço no processo de urbanização decorrente do crescimento demográfico, que se 

configura como o decaimento das taxas de mortalidade e o aumento das taxas de 

natalidade. Isso ocorre em consequência aos avanços sanitários, melhoria relativa na 

qualidade de vida e até da própria urbanização. Maricato (2011, p.19) também destaca 

essas mudanças: 

Com a massificação do consumo dos bens modernos, especialmente os 

eletroeletrônicos, e também do automóvel, mudaram radicalmente o modo de 

 
27 Realizavam-se obras de saneamento básico para a eliminação das epidemias, ao mesmo tempo em que 

se promovia o embelezamento paisagístico e eram implantadas as bases legais para um mercado imobiliário 

de corte capitalista. A população excluída desse processo era expulsa para os morros e franjas da cidade. 

Manaus, Belém, Porto Alegre, Curitiba, Santos, Recife, São Paulo e especialmente o Rio de Janeiro são 

cidades que passaram por mudanças que conjugaram saneamento ambiental, embelezamento e segregação 

territorial, nesse período.  

 
28 Em Ouro Preto, na metade do século XX, o processo mais consolidado da industrialização na cidade 

propiciou o início da sua recuperação econômica, após um período de decadência que sucedeu com a 

transferência da capital para Belo Horizonte. 

 
29 SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. São Paulo, SP: Hucitec, 1993. 
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vida, os valores, a cultura e o conjunto do ambiente construído. Da ocupação 

do solo urbano até o interior da moradia, a transformação foi profunda, o que 

não significa que tenha sido homogeneamente moderna. Ao contrário, os bens 

modernos passaram a integrar um cenário onde a pré-modernidade sempre foi 

muito marcante, especialmente na moradia ou no padrão de urbanização dos 

bairros da periferia. 

 

O processo de urbanização brasileiro atinge contornos mais expressivos em 

meados de século XX, com a industrialização fomentada pelos governos de caráter 

desenvolvimentista de Getúlio Vargas e, posteriormente, Juscelino Kubitschek. Esse 

processo se associa ao fluxo migratório campo-cidade, em virtude da desterritorialização 

de uma população essencialmente rural, que busca na cidade melhores condições de vida. 

No campo se observa uma intensa concentração fundiária, esse trabalhador é separado 

dos meios de produção e consequentemente precisa vender sua força de trabalho no meio 

urbano. Tem-se ainda o progresso no campo das ciências, denominado por Santos (1993) 

de meio técnico-científico-informacional, que corroborou para a construção e 

melhoramento dos espaços; integração do território, via ligação férrea e condições 

técnicas que propiciaram a substituição das importações.  Evidencia-se que essa 

modernização também acompanhou o ambiente rural, onde o produtor mais afortunado 

consegue adquirir melhores sementes, defensivos e maquinário. 

O desenvolvimento acelerado do meio urbano brasileiro é marcado por uma lógica 

excludente e desordenada, na qual privilegiam-se investimentos em áreas centrais, 

enquanto as periféricas são relegadas ao abandono. E aquele trabalhador, que outrora 

buscava melhores condições no meio citadino, precisa criar e desenvolver o seu próprio 

espaço, que se localiza em franjas urbanas. A cidade, cada vez mais, se adequa a uma 

lógica especulativa, empreendida pelo próprio Estado, através da distribuição dos seus 

investimentos e da conivência com o setor imobiliário de reter os espaços vazios centrais, 

aguardando as valorizações futuras que ocorrerão com os investimentos públicos. É esse 

o estopim para o denominado processo de favelização, ocupação de áreas de risco, 

carentes de infraestrutura básica (abastecimento de água, coleta de esgoto, iluminação 

pública, pavimentação) e produzidos por autoconstrução. 

O processo de migração campo-cidade, em decorrência da industrialização, 

também ocorreu na cidade de Ouro Preto e acabou consolidando os bairros de periferia. 
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Muitos desses locais eram impróprios para a ocupação, que ocorreu sem controle ou 

qualquer tipo de planejamento. Segundo Costa (2011)30 esse processo: 

redundou em ocupações e assentamentos precários, de riscos geológicos, além 

de serem, em sua maioria, áreas com restrito acesso aos serviços urbanos de 

água, esgoto, transporte, com difícil acesso aos bens e serviços. 

 

A política habitacional, criada pelo regime militar em 196431, com o SFH (Sistema 

de Financiamento Habitacional e o BNH (Banco Nacional de Habitação), favoreceu a 

classe média e alta no acesso à propriedade urbana na área central, aumentando a 

verticalização das cidades, que até então era incipiente. Enquanto a população mais pobre 

é preterida para conjuntos habitacionais de baixa qualidade arquitetônica e urbanística, 

em locais cada vez mais distantes do centro urbano.  

No Brasil, o capitalismo possuía (e possui) feições selvagens representadas por 

vários processos que têm no Estado a peça-chave de sua organicidade, pois o 

Estado é o provedor dos insumos básicos à expansão industrial, é ele que, 

através do investimento em infraestrutura, financia em longo prazo a expansão 

capitalista. Na sua ação, ele também tem como encargo financiar a reprodução 

da força de trabalho, fornecendo o mínimo, o básico, de meios de consumo 

coletivo. É claro que um grande quantitativo de investimentos é direcionado e 

inflacionado na dinâmica acumulativa em detrimento das necessidades da 

força de trabalho, a espoliação urbana é a peça-chave e a saída para essa 

situação excludente 32. 

 

Maricato (2000)33 aponta que no país, em 1990, a desigualdade social se 

aprofundou; o desemprego cresceu, as políticas sociais diminuíram e houve um aumento 

exponencial no número de favelas, a produção do espaço urbano acontece então longe de 

qualquer aparato regulatório. Mesmo que, em 1970, o planejamento urbano tenha 

ganhado notoriedade no país, tanto na política quanto na academia.  

 
30 COSTA, Everaldo Batista. Totalidade urbana e totalidade-mundo. As cidades coloniais barrocas 

face à patrimonialização global. 2011, p.334. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 

 
31 A primeira política habitacional federal institucionalizada e reconhecida no Brasil foi criada por Vargas, 

com a Fundação da Casa Popular. No entanto, apesar de inaugurar algumas características centrais em 

relação à política habitacional no Brasil, como populismo e distanciamento entre discurso e prática, sua 

produção foi incipiente, especialmente comparada àquela realizada pelo BNH, bem como seus impactos 

nas dinâmicas socioterritoriais urbanas no país. 

 
32 GUIMARÃES, Leandro da Silva. O modelo de urbanização brasileiro: notas gerais. GeoTextos: 

Alternativas para a crise urbana, Rio de Janeiro, RJ, v. 12, ed. 1, p. 13-35, 2016, p. 23). 

 
33 MARICATO, Ermínia. As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias. In: ARANTES, O. et. Al. A 

cidade do pensamento único. Desmanchando consensos. Petropólis: Vozes, 2000. 
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Assim, a imagem das nossas cidades brasileiras no século XXI é o retrato da 

desigualdade. Como afirma Rolnik (2002)34, um fato corriqueiro entre elas é que, 

independentemente do tamanho, história, região ou economia, há uma discrepância 

enorme entre duas áreas: “uma cidade dividida entre a porção legal, rica e com 

infraestrutura e a ilegal, pobre e precária, a população que está em situação desfavorável 

acaba tendo muito pouco acesso a oportunidades de trabalho, cultura ou lazer” 

(ROLNIK,2002, p. 54). 

Atualmente, em Ouro Preto, é clara a separação do espaço urbano, de um lado o 

centro histórico favorecido com a melhor infraestrutura e de outro as áreas periféricas, 

desamparadas.   

Dessa forma, podemos observar claramente o que Santos (2012) assinala: o valor 

do indivíduo, enquanto consumidor, produtor e principalmente cidadão, depende do lugar 

em que ele está inserido. “Enquanto um lugar vem a ser condição de sua pobreza, um 

outro lugar poderia, no mesmo momento histórico, facilitar o acesso àqueles bens e 

serviços que lhe são teoricamente devidos, mas que, de fato, lhe faltam.” (SANTOS, 

2012, p. 107). 

 

3.2.1. Apanhado das dinâmicas atuais da cidade: Urbanas 

 

Salgado (2010)35 afirma que para se compreender a malha urbana da cidade de 

Ouro Preto podemos utilizar dois elementos básicos: em primeiro lugar, as vias 

estruturantes (Figura 4), isto é, os condutos responsáveis por organizar essa trama, tendo 

em vista os fluxos de deslocamento.  

 

 

 

 

 

 
34 ROLNIK, R. É possível política urbana contra a exclusão?  Serviço Social e Sociedade, São Paulo - 

Editora Cortez, v. 72, p. 53-61, 2002. Referências adicionais: Brasil/Português; Meio de divulgação: 

Impresso; ISSN/ISBN: 01016628. 

35 SALGADO, Marina. Ouro Preto: Paisagem em transformação. Orientador: Prof. ª Stael de Alvarenga 

Pereira Costa. 2010. Dissertação (Mestre em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável) - 

Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Arquitetura, Belo Horizonte, MG, 2010. 
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Figura 4: Mapa Síntese de estrutura urbana. Elaborado por Roberta Duarte Magalhães com base em Ouro 

Preto, 2006b. 

 

 

Fonte: SALGADO, 2010. 

 

Em segundo lugar, do ponto de vista morfológico, a divisão do espaço em tecidos 

urbanos (Figura 5), nos quais as localidades com características congruentes são reunidas 

em um mesmo grupo. 
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Figura 5: Mapa dos tecidos urbanos. Elaborado por Roberta Duarte Magalhães com base em Ouro Preto, 

2006b. 

 

 

Fonte: SALGADO, 2010. 

 

Em relação às vias, podemos citar as duas principais que atravessam a urbe a 

primeira é o chamado “caminho tronco36,” responsável, anteriormente, por articular e 

juntar os antigos arraiais mineradores, visto que que transpassa todo o núcleo histórico. 

No entanto, apesar de ser estruturante da malha, normalmente é usado apenas como um 

acesso aos bairros que atravessa. O fluxo mais constante fica a cargo da via paralela que 

o substitui, a continuação da BR 356 (Rua Padre Rolim). A segunda é a Rodovia dos 

Inconfidentes (BR- 356) responsável pela ligação entre Belo Horizonte e Mariana, 

implantada na porção Sul da cidade, onde se encontram as ocupações recentes. Esta é 

 
36 Termo adotado pelo autor Sylvio de Vasoncellos (1956) para denominar o eixo que atravessa o núcleo 

histórico e interliga alguns dos antigos arraiais mineradores da antiga Vila Rica. 
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dividida em duas, uma vez que temos o intermédio do Ribeirão do Funil e da Linha 

Férrea.  

Segundo Salgado (2010, p. 114) o processo de ocupação do Distrito Sede 

culminou na divisão da malha urbana em quatro zonas diferenciadas que agrupam seus 

diferentes bairros: o setor A, se refere ao centro histórico tombado pelo IPHAN; o setor 

B, as ocupações de encosta locadas na porção norte; o setor C, representado, 

principalmente, pelas ocupações do vetor sul e o setor D compreende aos bairros do 

extremo sul da cidade.  

No setor A, tem se os seguintes bairros: Cabeças, Nossa Senhora de Lourdes, 

Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Pilar, Centro, Antônio Dias, Barra, Nossa 

Senhora das Dores, além de parte dos bairros São Francisco, Alto da Cruz e Padre Faria. 

Esse é caracterizado pelo traçado irregular, dotado de ruas tortuosas, quarteirões e becos. 

Em relação aos lotes, grande parte são estreitos e alongados, formato característico do 

século XVIII (Figura 6). 

Figura 6: Diagrama de características do Setor A (Tecido 1). 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de SALGADO, 2010. 
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Em relação a esses locais Costa (2011) faz algumas considerações, estão entre os 

menos populosos do município: Cabeças, Centro e Barra. E entre os mais adensados: 

Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora do Pilar e Padre 

Faria, esse último, mesmo sendo representativo para a história da cidade, não tem boas 

condições de infraestrutura e moradia, com edificações diversas, do “estilo patrimônio37” 

a construções mais novas de padrão mais baixo. Já o Alto da Cruz passa atualmente por 

um processo de valorização, uma vez que abriga um comércio expressivo que atende o 

seu entorno imediato.  

 Além disso, em relação ao bairro São Francisco, ele pontua que é uma ocupação 

recente e com inúmeros problemas de infraestrutura urbana, se constituindo como uma 

área extremamente precária, em especial na parte mais alta, popularmente conhecida 

como “Morro do Piolho.” Moutinho (2014) 38 reitera que, por ser localizado em uma 

região muito próxima do centro histórico, a cerca de 1km da rodoviária, sua utilização 

tem aumentado consideravelmente, visto que seus moradores possuem menor poder 

aquisitivo e não conseguem arcar com o transporte público. 

Por fim, ainda sobre esse setor, Bueno (2019, p. 122)39 assinala que na cidade 

houve “uma desenfreada ocupação no fundo de quadra, o que desconfigura os 

remanescentes do traçado urbano colonial, com seus lotes estreitos, compridos, com áreas 

verdes na parte posterior do terreno”. Um exemplo bem representativo desses quintais, 

anteriormente, era o bairro Antônio Dias.  

 
37 Segundo Villaschi (2014, p.93) “a denominação para o simulacro de feições barrocas, com vistas ao 

controle e manutenção da mesma estética construtiva do período colonial em Minas Gerais, sobretudo as 

fachadas do casario, em defesa da uniformidade do conjunto. 

 

Calil (2018, p.35) destaca a questão da ocupação em áreas de risco no município: “Em algumas encostas 

de Ouro Preto, os próprios moradores modificam o terreno, realizando cortes impróprios nos taludes, com 

um consequente despejo aleatório ou clandestino do material mobilizado, e algumas vezes construindo 

muros de arrimo insuficientes para conter os movimentos de terra. Além disso, há também os casos de 

ocupação de antigas áreas de mineração, extremamente vulneráveis. Esta utilização inapropriada do meio 

físico, aliada às práticas inadequadas de construção colocam em risco os elementos construídos e, 

sobretudo, as pessoas que ali residem”. 

 
38 MOUTINHO, Zaira. Lugar e percepção dos riscos socioambientais em Ouro Preto – MG. Dissertação 

(Mestrado em Geografia) - Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Geografia - Universidade de 

Brasília. Brasília, p.108.2014. 

 
39 BUENO, Fernanda Alves de Brito. A paisagem de Ouro Preto como espacialização no tempo: A 

experiência e a vivência do Morro da Queimada. Orientador: Prof. D. Sc. André Guilherme Dornelles 

Dangelo. 2019. Tese (Doutora em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-graduação em Arquitetura 

e Urbanismo, Escola de Arquitetura, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 2019, p. 

122. 
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O setor B é composto pelos bairros São Cristóvão, Morro São Sebastião, Morro 

da Queimada, Morro São João, Morro Santana, Taquaral, Nossa Senhora da Piedade, 

Santa Cruz, Vila Aparecida e parte dos bairros Alto da Cruz, São Francisco e Padre Faria. 

Essa área é caracterizada pelo traçado irregular, topografia com alta declividade, variando 

de 30% a 47%, terrenos com formato quadrado a alongado e pelo seu adensamento 

expressivo.  

É nessa zona, nos territórios próximos à Serra de Ouro Preto, onde se encontram, 

majoritariamente, os assentamentos precários da cidade, em locais elencados por Sobreira 

e Fonseca (2001)40 como ocupações de antigos locais de lavras de ouro; terrenos com 

fortes declividades, zonas de passagens de águas pluviais, implantação de cortes e taludes 

ousados, botas foras, causando a interrupção de canais de drenagem e a progressiva 

remoção da vegetação. Ou seja, áreas afetadas por ações antrópicas predatórias que 

culminam em terrenos alterados fisicamente e instáveis geologicamente. Nessas 

ocupações, as edificações são simples, provenientes de autoconstrução e muitas vezes 

implantadas em áreas de risco geológico (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 SOBREIRA, F. G. e FONSECA, M. A. Impactos físicos e sociais de antigas atividades de mineração 

em Ouro Preto, Brasil. Geotecnia, 2001, p.5-28. 
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Figura 7: Diagrama de características do Setor B (Tecido 2). 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de SALGADO, 2010. 

 

 Em termos de infraestrutura urbana, é uma área carente, com poucos 

equipamentos urbanos, e em alguns bairros, como São Francisco e Taquaral, eles 

simplesmente não existem. O transporte público é ineficiente, sendo que a topografia 

acentuada e o traçado irregular dificultam esse serviço.  

De acordo Costa (2011): 

todos os bairros da faixa norte da cidade de Ouro Preto estão localizados em 

uma longitudinal e ampla área de risco, classificada pela própria Prefeitura de 

Ouro Preto, no Mapa de Risco do Distrito Sede, como “Risco 3 - recomenda-

se não construir (COSTA, 2011, p. 356). 

 

Os bairros menos adensados do município possuem melhores condições se 

comparado aos de maior adensamento, normalmente, os mais populosos são os mais 

carentes em vários aspectos, da habitação à urbanização.  

Ainda segundo o autor, entre tantas contradições, a população dessas zonas 

precárias é a que mais depende do centro: materialmente e simbolicamente e, no entanto, 

é a que menos tem poder de mobilidade e de acessos urbanos. Nesse sentido, Ouro Preto 

demonstra outro aspecto que Santos salienta em relação à urbanização brasileira, na 
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cidade, há cidadãos mais móveis que outros, “para os seus moradores menos móveis, a 

cidade é impalpável” (SANTOS, 2012, p. 27). Em outros termos, é muito mais difícil se 

locomover para se apropriar dos distintos espaços da urbe. 

O setor C é formado pelos bairros Vila dos Engenheiros, Lagoa, Morro do 

Cruzeiro, Vila Itacolomy, circunscritos na porção Sul e Jardim Alvorada e Vila São José, 

locados a noroeste. A ocupação dessa área foi influenciada por dois grandes 

equipamentos, a UFOP e Alcan. Observa-se uma maior regularização dos lotes, e apesar 

de apresentar áreas com declividade alta de até 30%, são expressivos os espaços com 

baixa declividade, ou seja, com menos de 5% (Figura 8).  

 

Figura 8: Diagrama de características do Setor C (Tecido 3). 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de SALGADO, 2010. 

 

Essas áreas possuem tipologias contemporâneas, além disso, tem-se a presença de 

edifícios multifamiliares no invólucro imediato das instituições de ensino (UFOP e 

IFMG). Assim como, a presença de edificações de padrão mais elevado, como por 

exemplo na Vila dos Engenheiros. Se comparado ao setor B, é uma área bem abastecida 

em termos de infraestrutura urbana, equipamentos e rotas de transporte. 
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Conforme assinala Costa (2011) os bairros Jardim Alvorada e Lagoa tem se 

tornado, nos últimos anos, moradia de uma classe média alta, são eles professores 

universitários, altos funcionários da antiga Alcan, profissionais liberais de alta renda, 

funcionários públicos do poder legislativo, executivo, judiciário, entre outros. No bairro 

Lagoa há uma discrepância enorme entre algumas áreas. Enquanto a parte de cima, 

próxima a Avenida Juscelino Kubitschek, onde se localizam inúmeros comércios e 

serviços, tem edificações de um padrão mais alto, as partes posteriores têm construções 

mais simples e grande deficiência de infraestrutura urbana. 

 A Vila dos Engenheiros, desde a sua conformação inicial, já recebia uma classe 

de poder aquisitivo mais alto. E segundo Costa (2011) é um exemplo representativo do 

planejamento político-hegemônico do município: mesmo com topografia favorável e 

boas condições de infraestrutura a área é definida como Zona de Adensamento Restrito 

(ZAR). No caso do Jardim Alvorada, possível eixo de expansão da classe média e alta e 

área com crescente pressão imobiliária, sua classificação é Zona de Adensamento (ZA).  

Por fim, o setor D abarca os bairros Saramenha de Cima, Lagoa, Tavares, Novo 

Horizonte e Nossa Senhora do Carmo, localizados em partes diferentes do território, 

como demonstra a Figura 5. Sua ocupação se deu pelos mesmos motivos do setor C. São 

áreas com um traçado mais orgânico e rede viária deficiente, com ruas que não se 

encontram ou são sem saída. O adensamento na área é médio e ela têm grande potencial 

de expansão, sua declividade varia de 5% a 30%. No geral, apresenta poucos 

equipamentos urbanos e o acesso, por meio de transporte público, se dá por apenas uma 

rota para cada localidade (Figura 9). 
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Figura 9: Diagrama de características do Setor D (Tecido 4). 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de SALGADO, 2010. 

 

O bairro Saramenha recentemente recebeu um novo equipamento urbano a 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, que foi transferida. Esse fato pode 

acabar influenciando ainda mais o eixo de expansão para a área. Além disso, a antiga 

Alcan, também localizada nesse espaço opera, atualmente, com uma capacidade reduzida 

e assim a extensa porção destinada, anteriormente, ao seu distrito industrial se conforma 

como um ‘vazio’ urbano e pode ser no futuro um terreno bem valorizado, por ser uma das 

poucas zonas planificadas do município.  

Segundo Salgado (2010) a ocupação do setor C e a do setor D foram 

desencadeadas pela instalação de dois equipamentos principais: a ALCAN e a UFOP, 

localizados no vetor sul da cidade (Figura 10), ambos implantados em meados do século 

XX.  
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Figura 10: Diagrama sobre equipamentos responsáveis pelo impulsionamento da ocupação do Setor C e 

D (Tecido 5). 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de SALGADO, 2010. 

 

Em termos de centralidade, pode se dizer que na cidade existem duas: a primeira 

é o Centro histórico, materializado pela Praça Tiradentes e seu entorno, local que 

concentram distintas atividades: comercial, cultural, administrativa e turística. Possui 

alguns equipamentos específicos, tais como agências bancárias, cartórios de registros, 

Câmara Municipal, Prefeitura, entre outros. Se configura como o cartão postal da urbe e 

recebe a máxima atenção, em termos de infraestrutura urbana, e é atendido por diferentes 

rotas do transporte público, uma vez que a maioria passa pela Praça Tiradentes.  

A segunda se conforma como a Região da Bauxita41, junção dos bairros Vila 

Itacolomy e Morro do Cruzeiro, onde está implantada a Universidade Federal de Ouro 

Preto, equipamento que influenciou novas ocupações na porção Sul da cidade. Nesse 

espaço, há uma diversidade de comércios e serviços, além de outros instrumentos urbanos 

importantes como o Hospital Regional, a delegacia de polícia e o campus do Instituto 

Federal de Minas Gerais. Assim como o Centro, também é bem atendido em termos de 

transporte público, já que é perpassado por diferentes rotas de ônibus e pelos táxis 

lotações. Em termos práticos, pode se dizer que para região acolhe confortavelmente as 

demandas diárias da população que, muitas vezes, opta por sanar suas demandas nesse 

 
41 “Esse novo centro potencializa a reprodução do capital imobiliário, ao mesmo tempo em que ameniza 

sua pressão sobre o território patrimonializado e, em certa medida resguarda áreas centrais de mais 

adensamentos de usos, funções e fluxos, já nos seus limites de funcionalidade” (VILLASCHI, 2014, p. 81). 
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local, ao invés de se encaminhar ao centro histórico, exceto quando há a necessidade de 

funções específicas que ele não abarca. Villaschi (2014) aponta que está área, 

inicialmente, destinada a prestar apoio para a indústria implantada no bairro Saramenha 

hoje se caracteriza como um espaço com grande especulação imobiliária. Esse processo 

é reforçado pela concentração de equipamentos importantes e serviços diversificados que 

a área possui.  

Em suma, o processo de ordenamento territorial da cidade, empreendido a partir 

do século XX, mais especificamente após a década de 1950, foi influenciado por três 

fatores, como afirma Costa (2011). São eles a industrialização em torno da mineração de 

alumínio, o turismo e a expansão da Universidade Federal de Ouro Preto.  

O processo de industrialização acarretou um grande fluxo migratório das áreas 

rurais para o distrito sede, processo efervescente de 1950 a 1980. Essa população buscava 

melhores condições de vida e se instalou inicialmente no entorno imediato da fábrica, 

representado pelos bairros Saramenha e Morro do Cruzeiro, seguido do núcleo histórico, 

que sofreu um processo de expansão, já que ainda continha áreas que poderiam ser 

ocupadas. Além disso, tem-se o adensamento do vetor Norte representado pelos bairros 

Morro São Cristóvão, Morro da Queimada, Morro Santana, Morro São João. Na 

sequência, tem-se a ocupação de outras áreas. De acordo com Costa (2011), em meados 

da década de 1970, o turismo e as atividades educacionais se igualavam em importância 

na cidade. Mesmo que, em termos de economia, não fosse comparável à atividade 

industrial, elas acabaram interferindo em aspectos como nos costumes da população, no 

ambiente construído urbano e na implantação de novos equipamentos e serviços urbanos. 

O autor destaca que a ocupação dos morros no invólucro do centro se deu por uma 

população de baixa renda, que não conseguia adquirir as terras de preço elevado do núcleo 

tombado e pela saturação do mesmo pela instalação de pessoas com renda mais elevada. 

Costa (2011) caracteriza tais bairros como periferia42, entendendo que esse conceito se 

estabelece a partir de relações na formação e na dinâmica de territórios: “dialética centro-

periferia e atributos de localização, acessibilidade e mobilidade que conformam o valor 

 

42 No caso de Ouro Preto, a consolidação dos bairros de periferia está diretamente vinculada ao dinamismo 

da indústria após a década de 1950 e da leva de migrantes que procuravam por melhores condições de vida 

na cidade, além da valorização da terra urbana (e do símbolo patrimonial) da área central da cidade. A 

industrialização, enquanto processo catalizador dos fundamentos desiguais da sociedade, pelos seus 

conteúdos políticos econômicos, promove a uma urbanização que se reflete na segregação (COSTA, 2011, 

p. 327). 
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da terra urbana e do patrimônio cultural” (COSTA, 2011, p. 335). Dessa forma, trata-se 

de uma definição ligada à congruência de duas conceituações: (i) a geográfica - locais 

afastados do centro e pouco urbanizados e a (ii) sociológica - espaços em que a força de 

trabalho se reproduz em condições precárias de habitação.  

Em síntese, o que se observa na cidade é, que quanto mais próximo do núcleo 

histórico tombado, melhores são as condições do espaço. Em termos de infraestrutura 

urbana, possui fácil acesso, ao ser suprido por distintas linhas de transporte, recebe 

atenção em serviços básicos como coleta de lixo e abastecimento de água, dispõe dos 

mais diversos tipos de serviços e comércios, equipamentos urbanos variados e espaços de 

lazer muito bem cuidados.  

Enquanto isso, as áreas periféricas são afetadas por diferentes problemas: áreas de 

risco geológico, serviços básicos ineficientes, carência de locais de lazer, entre outras 

situações de caráter desigual. O posicionamento do poder público municipal frente a essa 

situação é se concentrar ao máximo no cartão postal da cidade, isto é, o Centro, e renegar 

as zonas adjacentes ao abandono e à própria sorte. Mesmo que muitas dessas regiões 

sofram com adensamento preocupante e risco à vida da população, pelos movimentos de 

massa, resultantes da ocupação de um território instável. Como apontam Pinheiro, 

Sobreira e Lana (2003)43. 

O descaso e a omissão dos órgãos fiscalizadores responsáveis, aliados à falta 

de conscientização dos moradores, fazem com que o problema de risco 

geotécnico em Ouro Preto só aumente, já que, ao levar água e energia elétrica 

aos locais, criam-se condições para a ocupação de áreas de risco. O que se tem 

observado, infelizmente, é que o problema de ocupação em áreas de risco só é 

discutido por todos (políticos, órgãos públicos responsáveis, população, 

imprensa), (...). Após os períodos de grandes precipitações chuvosas, a 

população volta a ocupar as áreas de risco, os órgãos fiscalizadores relaxam a 

fiscalização e os demais cuidam de outros interesses, só voltando a 

preocupação com o problema quando as chuvas retornam (PINHEIRO et al., 

2003, p.174). 

3.2.2. Apanhado das dinâmicas atuais da cidade: Sociais 

 

À primeira vista, conhecer Ouro Preto é se debruçar sobre seu rico conjunto 

arquitetônico, artístico e urbanístico. É conhecer o recinto histórico dos casarios coloniais, 

das igrejas barrocas, das ruas e becos tortuosos, frutos da ocupação de um sítio a princípio 

 
43 PINHEIRO, Antônio Luiz; SOBREIRA, Frederico Garcia; LANA, Milene Sabino. Influência da 

expansão urbana nos movimentos em encostas na cidade de Ouro Preto, MG. REM: R. Esc. Minas, Ouro 

Preto, MG, v. 56, ed. 3, p. 169-174, 2003. 
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improvável. Atrai diversas pessoas em busca de apreciar e vivenciar “a cidade que parou 

no tempo”. No entanto, não é bem assim, o que se observa, atualmente, é um espaço que 

cresceu, se modificou e hoje é repleto de especificidades e dinâmicas diferenciadas que o 

tornam objeto de estudo de distintas disciplinas.  

Dessa forma, discutir esse local sem considerar seus singulares atores sociais é 

quase impossível. Cada um deles habita e vivencia uma urbe, apesar de ela ser uma só. O 

primeiro grupo é composto pelos moradores locais. No distrito sede, a maior parte mora 

nos arredores do centro histórico. Para esses a primazia está no valor de uso. Muitas vezes, 

apesar de ter consciência da importância patrimonial do espaço, não compreendem as 

dinâmicas de preservação, que os relega a transgressores da política empreendida pelo 

Estado, na qual o morador não é o ‘guardião’ do acervo. 

A dinâmica atual segregatória afasta esses atores sociais da região central e estes, 

consequentemente “se fecham” em seus respectivos bairros, onde, ao menos, são e se 

percebem produtores do seu espaço e da sua história.   

Outro agente social é o turista atraído pelo imaginário do ambiente que vivenciou 

uma época de efervescência e riqueza, se tornou palco de tantos eventos históricos, foi 

habitado por ‘heróis’ nacionais e se configurava, anteriormente, como um sítio pouco 

atrativo em termos ocupação, no entanto acabou se tornando um dos centros da vida 

colonial.  

Geralmente, esse visitante se concentra na área central, que gradativamente foi 

sendo refuncionalizada para abrigar comércios e serviços de cunho turístico, tais como 

hotéis, pousadas, cafeterias, bares e restaurantes gourmetizados, lojas de artesanatos e 

lembranças. O valor de troca se torna preponderante e a própria cidade, mercadoria, 

vendida e reproduzida pelo marketing turístico como um cenário imutável, negando as 

particularidades de um local dotado de intensas desigualdades socioterritoriais e 

problemas ambientais. Além disso, há uma homogeneização cultural, em que a história 

local e a memorabilidade dos moradores locais é suprimida pela narrativa afamada do 

símbolo nacional.  

As poucas residências que existem no centro são habitadas por moradores que 

apresentam um poder aquisitivo mais elevado, tendo em vista também que a própria 

manutenção de um casarão histórico é onerosa. Há ainda as repúblicas federais estudantis, 

propriedade da universidade, mas conservadas pelos próprios discentes. Esses se 

configuram como outro grupo que experimenta a cidade. Formado por distintas pessoas 
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que se deslocam do seu território de origem para se instruir nas instituições de ensino, em 

especial a UFOP. Normalmente, além do centro esses sujeitos arrendam habitações na 

região da Bauxita, outra centralidade de Ouro Preto.  

A população com menor poder aquisitivo se localiza nos morros, em áreas muitas 

vezes de risco geológico, sendo que esse mesmo agrupamento se configura como a força 

motriz para a “indústria” turística, trabalhando em hotéis, cafés e restaurantes da zona 

central. Em contrapartida, em algumas dessas áreas, há também uma crescente ocupação 

por pessoas com maior poder aquisitivo. Essa apropriação concerne aos terrenos do vetor 

noroeste, mais especificamente do bairro Morro São Sebastião, local com vistas 

privilegiadas para a cidade e suas serras, incorporando o espaço natural como mercadoria 

e ‘chamariz’ para esses condomínios fechados.  “A parte mais elevada do bairro vem 

sendo apropriada por uma nova elite de Ouro Preto, ligada à indústria e ao turismo” 

(COSTA, 2011, p. 365). 

Segundo Oliveira (2010)44 essa é uma das áreas com tendência de expansão 

urbana com condições topográficas favoráveis ao adensamento, contudo há algumas 

ressalvas. A área é dividida em duas porções: uma mais adequada e outra com declives 

acentuados e topografia irregular, na qual é preciso um acompanhamento técnico 

meticuloso para a implantação de habitações. 

Em conclusão, observa-se que, de certa forma, o processo de urbanização da 

cidade de Ouro Preto acompanhou as características gerais do processo de urbanização 

brasileiro, em que o desenvolvimento industrial suscitou na ocupação das cidades e na 

formação de áreas periféricas, geográficas e sociais. Salienta-se a produção, de alguns 

desses espaços, ocorreu sob uma lógica capitalista, o que desencadeou territórios 

fragmentados, desiguais e problemáticos.  

 

3.3. Breve percurso sobre a gestão urbana no município 

 

  Em meados do século XX, Ouro Preto começou a apresentar contornos de 

recuperação econômica, resultado da recente instalação industrial na cidade, assim se 

inicia um novo processo de urbanização e adensamento. Assim como ocorreu em 

 
44 OLIVEIRA, Leandro Duque de. Ocupação urbana de Ouro Preto de 1950 a 2004 e atuais tendências. 

Dissertação (Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Evolução Crustal e Recursos Naturais do 

Departamento de Geologia da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto). Contribuições às 

ciências da Terra. Ouro Preto, vol. 67, 2010. 151p.  
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diferentes partes do território nacional, quando um grande contingente populacional se 

deslocou para as áreas urbanas. Também é nessa época que o desafio de manter 

conservado o rico conjunto urbanístico e arquitetônico do município se torna maior diante 

do processo de crescimento.  

A partir desse período, em meados da década de 1960, o planejamento urbano se 

institucionaliza no Brasil.  Trata-se como aponta Teixeira (2015)45 de uma história 

recente e, a rigor pouquíssimos municípios implementaram ações efetivas na área. 

Contudo, no caso de Ouro Preto, as particularidades históricas contribuíram para a cidade, 

de certa forma, acompanhar a evolução dos mecanismos de planejamento no país, sendo 

agraciada com diferentes estudos, que serão elencados a seguir.  

Primeiramente, vale salientar que, em 1937, o SPHAN iniciou suas atividades no 

município, com o objetivo de preservar seu conjunto histórico. Época em que o discurso 

de homogeneização do acervo edificado era vigente no órgão, assim o denominado “estilo 

patrimônio” foi praticado demasiadamente, com a modificação de algumas edificações 

para que se adequassem ao estilo colonial. Assim era nítido o empenho em eliminar 

exemplares ecléticos e neocoloniais. 

O plano Viana Martins foi elaborado pelo arquiteto e consultor da UNESCO 

Alfredo Evangelista Viana de Lima, entre 1968 e 1970, e se constitui como o primeiro 

Plano de Desenvolvimento Municipal de Ouro Preto. Ele apresentava a situação atual da 

cidade e trazia apontamentos, em especial, sobre a preservação e breves considerações 

sobre a possível expansão da malha urbana, indicando algumas alterações no sistema 

viário, esse último com preposições tímidas por falta de dados. Suas indicações 

transitavam nas seguintes áreas: paisagismo, restauração e estrutura urbana.  

Afirmava, como apresentado por Teixeira (2015), que era muito importante que 

se tomassem medidas urgentes para evitar o desmantelamento do rico acervo patrimonial 

da cidade, que estava sob ameaça devido a processos como (a) a industrialização na parte 

Sul da cidade; (b) expansão da UFOP, com a recente instalação da Escola de Minas no 

Morro do Cruzeiro; (c) a questão da habitação; (d) o trânsito, o estacionamento 

inadequado de veículos no sítio histórico, entre outras questões.  

 
45  TEIXEIRA, Ricardo dos Santos. Uma conjuntura de aparências: A não construção de um sistema 

municipal de planejamento urbano em Ouro Preto. Orientador: Profa. Dra. Fernanda Borges de Moraes. 

2015. Tese (Doutor em Arquitetura e Urbanismo) - Doutorado em Arquitetura e Urbanismo da Escola de 

Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 2015. 
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Pode-se dizer que algumas indicações favoreciam uma progressiva cenarização 

da urbe ao propor intervenções em edificações para que se mantivesse o simulacro da 

cidade colonial: a refuncionalização de algumas edificações para hotelaria; a demolição 

do bairro Vila Aparecida por descaracterizar a paisagem, e apontar sobre a criação de um 

museu e de um teatro na Barra e Lajes, respectivamente, sem ao menos estudar os 

condicionantes e dinâmicas locais desses espaços.  

Salienta-se que, mesmo tendo sido ratificado, ele não foi colocado em prática, 

ainda que algumas de suas propostas acabaram sendo consolidadas de forma espontânea. 

Segundo Teixeira (2015, p. 67) “apesar do empenho da DPHAN a Prefeitura Municipal 

não tinha interesse - embora tivesse a obrigação em gerir o uso e a ocupação do solo.” 

Entre 1973 e 1975, foi desenvolvido o Plano de Conservação, Valorização e 

Desenvolvimento de Ouro Preto e Mariana, desenvolvido entre 1973 e 1975, pela 

Fundação João Pinheiro, com equipe multidisciplinar. De acordo com Teixeira (2015), 

era o resultado da articulação de três instâncias: Governo Federal, na figura do IPHAN; 

pelo governo estadual, representado pelo IEPHA e prefeituras municipais de Ouro Preto 

e Mariana. Entretanto, a iniciativa não partiu de nenhuma delas, mas sim do Centro de 

Desenvolvimento Urbano da Fundação João Pinheiro, ao se deparar com a apresentação 

do plano de Viana Lima para o Governo estadual. 

A partir de depoimentos dos membros da equipe, Teixeira (2015) afirma que esse 

plano nasceu do anterior, entretanto, buscava-se uma abordagem mais completa, visto 

que, para eles o antecedente se limitava à preservação. O projeto abarcava então todos os 

fenômenos complexos de um espaço urbano: fatores sociais, físicos, econômicos e 

administrativos. Além da possível expansão dessa malha ao longo dos anos, mesmo que 

para o grupo o ideal era que isso não ocorresse. Trazia-se uma questão distinta do 

antecedente: a ligação entre as duas cidades. Ambas em sua gênese eram muito parecidas, 

além de compartilharem dinâmicas rotineiras da população, em que o serviço de uma 

supria a outra e vice-versa. Apontava-se que a expansão de Ouro Preto seria solucionada 

pelo bairro Passagem de Mariana, intermédio entre as duas localidades, e pelas regiões 

do bairro Saramenha. 

O plano acabou não sendo concretizado. Segundo Teixeira (2015), não havia 

qualquer tipo de aliança entre o IPHAN e o Governo Municipal, consequentemente, as 

ações de planejamento eram praticamente nulas. Assim havia a carência de estrutura 



54 

 

 
 
 

administrativa e financeira para consolidar as ações na época. Contudo, algumas 

propostas acabaram sendo efetivadas de forma isolada e espontânea ao longo dos anos.  

Nenhum desses planos incluiu abarcou qualquer tipo de participação popular, nem 

mesmo os técnicos municipais que outrora iriam geri-los, realçando mais uma vez o 

carácter vertical das práticas empreendidas na cidade, em que a população é posta à 

margem do seu próprio espaço.  

Costa (2011) aponta que a década de 1970 é marcada pelas primeiras políticas 

urbanas de maior relevância em Ouro Preto, referentes à proteção do patrimônio e à 

regularização do crescimento da cidade. Época em que três atividades principais traziam 

um contingente considerável de pessoas para a cidade: a industrialização, o turismo e a 

educação.  

Nos anos seguintes, ainda não há qualquer tipo de orientação sobre o uso do solo 

urbano, assim as áreas desordenadas e sem planejamento só aumentam. Enquanto isso, o 

poder municipal se mantém inerte e essa função fica a cargo do IPHAN, que se concentra 

na área histórica.   

Posteriormente, com a Constituição Federal de 1988, as discussões acerca do 

planejamento urbano são retomadas no município, visto que é concedido ao governo 

municipal a autonomia para lidar com as questões de política urbana. Ademais, é 

assinalado o uso do plano diretor como instrumento para a gestão desses territórios. 

Assim, em 1996, surge a primeira versão do Plano Diretor de Ouro Preto, 

produzido por uma equipe formada dentro da própria prefeitura. Além disso, criada 

também uma instância consultiva, o Grupo de Assessoramento Técnico - GAT, formada 

por representantes da: Prefeitura Municipal, do IPHAN, do IEPHA, da UFOP e do 

Instituto Estadual de Florestas - IEF-MG. Ao trazer diferentes instituições os olhares são 

voltados para distintas questões: administrativas, urbanas, patrimoniais e ambientais. O 

projeto definia o zoneamento da cidade; mapeamentos sobre dados do meio físico e 

diretrizes básicas sobre inúmeras questões. Mesmo com a aprovação formal e vários 

estudos empreendidos para a sua concepção, ele não foi implementado. E o poder 

executivo, mais uma vez, não cumpre a sua função de gerir o uso do solo. 

Este plano já passou por três revisões consolidadas: 2006, 2010 e 2012 e uma 

ainda em andamento, iniciada em 2020. A primeira revisão desencadeou na criação da 

Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano - SMPDU, que 

representou um avanço para a questão do planejamento no município, uma vez que a 
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prefeitura finalmente assumiu sua responsabilidade e algumas ações começaram a se 

consolidar. No entanto, acabou extinta por um dos prefeitos, após 7 anos de atuação, e 

suas funções divididas entre duas Secretárias, a de Cultura e a de Obras. Além disso, 

também em 2006 foi aprovado a Lei de Uso e Ocupação do Solo.  

Teixeira (2015) aponta que o principal problema sobre a questão da regulação 

urbana sempre foi a falta de um sistema municipal de planejamento consolidado e bem 

estruturado, que assumisse a sua responsabilidade “em real funcionamento e com 

garantias efetivas de continuidade de seus trabalhos, mesmo em situações de alternância 

de poder” (TEIXEIRA, 2015, p. 237). O autor salienta ainda que, apesar dos vários 

planos, produzidos em diferentes épocas, o município não vivenciou ações ou sequer um 

percurso concreto na área de planejamento. 

Enquanto isso, ao longo dos anos, as áreas de assentamentos precários têm 

aumentado consideravelmente. 

Todavia, mesmo figurando como exemplar expressivo na produção artística e 

arquitetônica brasileira, Ouro Preto também se mostra um retrato dos 

problemas urbanos vivenciados por quaisquer outros municípios de mesmo 

porte, tais como: falta de planejamento urbano sistemático; déficit 

habitacional; ocupação desordenada de encostas e áreas de risco; falta de água; 

esgotamento sanitário inadequado ou inexistente; infraestrutura de serviços 

escassa e ou sobrecarregada; escassez ou mau aproveitamento de 

equipamentos urbanos e comunitários; mão de obra desqualificada; turismo 

predatório e trânsito caótico (TEIXEIRA, 2015, p. 26). 
 

A visão de Maricato (2000) confirma a conclusão de Teixeira (2015) de que não 

é por carência de Planos ou leis urbanísticas que as cidades brasileiras têm problemas, 

nem mesmo pela ausência de qualidade destes, mas sim pelo fato de os governos 

municipais defenderem interesses de um grupo seleto em detrimento da maioria. Na 

mesma linha, Rolnik (2002) contribui para entender o porquê dessa ineficiência dos 

governos municipais em se omitir perante a situação caótica das cidades que eles próprios 

são responsáveis. 

Do ponto de vista político é até desejável que isso ocorra: à medida que toda a 

expansão da cidade de menor renda se dá de uma forma ilegal, irregular, isso 

torna essa população muito mais vulnerável a barganhas eleitorais, clientelistas 

e fisiológicas, pois assim ocorre a troca da chegada de infra-estrutura aos 

bairros por votos para este ou aquele candidato. É claro que, quanto mais se 

perpetuar a precariedade, maiores as oportunidades de realização dessa 

barganha por parte dos políticos (ROLNIK, 2002, p. 5). 
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4.0. ESPAÇO, TERRITORIALIDADES E APROPRIAÇÃO 

 

Segundo Santos (1996)46 o espaço é definido como o resultado da configuração 

territorial, a materialidade, com as relações sociais, a vida. Para ele são um par 

indissociável e provisório, ou seja, sempre em construção.  O espaço de Ouro Preto, em 

todas as suas épocas, foi e continua sendo um produto e ao mesmo tempo produtor de 

relações sociais segregadoras e conflitantes. Salienta-se, a seguir, algumas características 

de diferentes períodos da história da cidade que exemplificam muito bem esse aspecto. 

No período colonial, Pereira (2011)47 aponta que a população mineira era formada 

pelos paulistas, africanos e portugueses e que não havia índios na região. Entretanto, 

Villaschi (2014) assinala que nos arredores de Vila Rica existiam grupos indígenas, que 

tentavam proteger suas terras da ampliação da atividade mineradora. Ao longo do século 

XVIII, os bandeirantes circularam por Minas Gerais para capturar índios, se apossar de 

terras e à procura de metais preciosos. Por volta de 1760, com a decadência da mineração, 

começaram a se embrenhar para as matas, onde esses grupos nativos viviam longe dos 

centros auríferos e das fazendas de gado. Salienta ainda que “as relações entre colonos e 

indígenas se mantiveram conflituosas, escravagistas e exterminadoras” (VILLASCHI, 

2014, p. 53).  

Já a população africana foi trazida à força pelos portugueses para trabalharem nas 

regiões de extração mineral, incluindo Vila Rica, por possuírem grandes conhecimentos 

acerca da atividade, que já era realizada em suas nações de origem, como apontado por 

Ferreira (2017)48.  Estes foram desterritorializados, escravizados e submetidos a situações 

de sofrimento.  

Segundo Pereira (2011), quando um povoado mineiro ascendia à categoria de vila, 

se iniciava a instalação das autoridades administrativas no local, como foi o caso de Ouro 

Preto. Além disso, esse processo acabava dando início a uma sociedade estratificada, com 

 
46 SANTOS, M. A natureza do espaço – Técnica e tempo. Razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 1996. 

 
47 PEREIRA, Larissa de Souza. Ouro Preto e a estética do labirinto. Orientador: Profa. Dra. Jane Victal 

Ferreira. 2010. 101 p. Dissertação (mestrado) (Programa de pós-graduação em Urbanismo) - Mestrado em 

Urbanismo do Centro de Ciências exatas, ambientais e de Tecnologias, Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas, Campinas, 2011. 

 
48 FERREIRA, Eduardo Evangelista. Patrimônio mineiro na Serra do Veloso em Ouro Preto-MG: 

registro, análise e proposição de circuitos geoturísticos interpretativos. Orientador: Prof. Dr. Frederico 

Garcia Sobreira. 2015. Dissertação (Mestre em Ciências Naturais) - Programa de Pós-Graduação em 

Evolução Crustal e Recursos Naturais do Departamento de Geologia da Escola de Minas da Universidade 

Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG, 2017. 
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as seguintes classes: a política, na figura dos brancos, principalmente proprietários de 

minas; a dos produtores, donos de terras e de muitos escravos; a média, representada por 

comerciantes, artífices, bancários, tabeliões, professores e dentistas; os homens livres, 

considerados “vadios” por não possuírem ofícios e viverem nas ruas cantando e tocando 

instrumentos e, por fim, os escravizados, trabalhadores das minas.  

Em outro período, meados do século XX, a ascensão da atividade industrial na 

cidade culmina em uma intensa migração das áreas rurais para a área urbana do distrito 

sede. Essas pessoas buscavam compor a mão de obra industrial e, ao longo dos anos, se 

instalaram nas zonas mais periféricas ao centro e nos morros circundantes. Muitos locais 

eram remanescentes de atividades mineradoras, ou seja, terrenos já instáveis que se 

tornaram ainda mais perigosos.  

Contemporaneamente, a cidade ainda é palco de uma segregação socioespacial, 

em que o Centro Histórico, agora mercantilizado pela atividade turística, abarca uma 

população de maior poder aquisitivo e é um local muito bem cuidado se comparado às 

zonas periféricas. Enquanto isso, as áreas de risco, ocupadas pela população mais pobre, 

continuam se adensando ano após ano e a municipalidade, omissa, não implementa 

nenhum tipo de plano para solucionar problemas habitacionais e urbanos. “Ainda se vive 

uma conjuntura de aparências em que os planos diretores mascaram a total falta de 

planejamento urbano e de uma gestão urbana eficaz e democrática” (TEIXEIRA, 2015, 

p.244). Além disso, é observado que dois locais do município estão passando por um 

processo de gentrificação, ainda em curso. O primeiro é o núcleo tombado, pela 

progressiva cenarização do patrimônio e a refuncionalização dos seus imóveis que, 

anteriormente, também abrigavam comércios populares, hoje são quase ausentes. E o 

segundo é o entorno das instituições de ensino da cidade, no caso a Região da Bauxita, 

junção dos bairros Vila Itacolomy e Morro do Cruzeiro, pela crescente especulação 

imobiliária.  

Os espaços pretéritos e os contemporâneos são mesclados e, sincronicamente, 

colididos na paisagem ouro-pretana, que se conforma como uma síntese das dicotômicas 

relações sociais existentes na cidade ao longo dos anos.  

Assim outra concepção que orienta o estudo do espaço é a paisagem Santos (1988, 

p. 23) destaca que 

A paisagem não se cria de uma só vez, mas por acréscimos, substituições; a 

lógica pela qual se fez um objeto no passado era a lógica da produção daquele 

momento. Uma paisagem é uma escrita sobre a outra, é um conjunto de objetos 

que têm idades diferentes, é uma herança de muitos diferentes momentos. 
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Segundo o autor, cada porção da paisagem é uma fração do espaço, sendo 

materializada como aquilo que vemos e percebemos por meio dos nossos sentidos.  

Antes do Ciclo do Ouro, a paisagem de Vila Rica era natural, isto é, sem qualquer 

intervenção humana. Um sítio que, se não fosse por sua riqueza mineral, não teria sido 

buscado e ocupado com tanto afinco. Com o início da atividade mineradora, sucessivas 

alterações foram empreendidas e acabaram alterando o meio físico. Segundo Ferreira 

(2017) eram praticados dois métodos para a exploração das jazidas auríferas: o primeiro 

era denominado de Mineração de cascalho, realizada no leito dos rios e córregos, em que 

o ouro era retirado dos depósitos de aluvião e o segundo era a Mineração de morro, em 

que o metal era obtido por meio da rocha matriz, nos veios e filões, técnica executada a 

céu aberto e/ou de modo subterrâneo. Esse último, de acordo com Oliveira (2019)49, 

devido ao caráter invasivo, acabou suscitando na instabilidade dos terrenos e crescente 

descaracterização física da Serra de Ouro Preto.  

Além disso, o urbanismo praticado na cidade trouxe também alterações, entretanto 

não foi tão agressivo quanto às extrações minerais, pois buscou acompanhar o relevo. 

Quando os pequenos núcleos esparsos evoluíram e formaram o centro urbano, com 

inúmeras construções edificadas, a própria paisagem revelava os poderes vigentes na 

época, em que templos suntuosos eram instalados nos topos de morro e ganhavam 

destaque, assim como a Praça Cívica, locada em um ponto proeminente, o Morro de Santa 

Quitéria. (BUENO, 2019).  

Bueno (2019) reitera que essa paisagem seguiu imutável no século XVIII, XIX e 

início do XX e, que por volta da década de 1950, começa a passar por transformações 

pela (re)ocupação da Serra de Ouro Preto, agora por habitações. Esse processo de 

urbanização contribuiu ainda mais para torná-la frágil. Netto (2014)50 aponta ainda que 

essas ocupações em encostas impactam e desencadeiam fragilidades em três campos: o 

ambiental, o funcional e o estético.  

 
49 OLIVEIRA, Julia Gabriela Fonseca de. Ambiências no Patrimônio Habitado: Estudo de caso nos 

mundéus do bairro São Cristóvão. Orientador: Rodrigo da Cunha Nogueira. 2019. Trabalho Final de 

Graduação (Bacharel Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG, 

2019. 

 
50 NETTO, Maria Manoela Gimmler. A Paisagem de Ouro Preto. Orientador: Staël de Alvarenga Pereira 

Costa. 2014. Dissertação (Mestre em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável) - Escola de 

Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, 2014. 
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Outro ponto importante assinalado por Bueno (2019) é a dicotomia entre a 

paisagem imaginada, cenarizada, e a real. A primeira desde o início do século XX, com 

a institucionalização dos movimentos preservacionistas, é objeto de interesse. A cidade é 

colocada como um elemento artístico e suas construções mais imponentes são 

selecionadas para representar a identidade da cultura brasileira. Atualmente, ela é usada 

para compor os inúmeros sites e panfletos turísticos que fazem o possível para esconder 

a imagem real da urbe.  

No contexto da cidade de Ouro Preto, as projeções idealizadas promovem a 

marginalização espacial e social em um modelo de gestão estético conservador, 

como se a paisagem verdadeira e viva pudesse ser embalsamada e musealizada 

(BUENO, 2019, p. 135). 

 

É preciso encontrar um equilíbrio entre preservar a paisagem histórica ouro-

pretana, que tanto instiga os visitantes e, simultaneamente, tornar a cidade um lugar de 

cidadãos plenos e não apenas de usuários. Pois como afirma Santos (1996, p. 69) 

“paisagem é história congelada, mas participa da história viva”.  

Além de “espaço” e “paisagem” outro conceito-chave para refletir sobre as 

dicotomias ouro-pretanas é o território. Pelo seu caráter polissêmico o território, pode ser 

visto sobre diferentes perspectivas, como aponta Haesbaert (2004, p.40)51, que constatou 

três esferas básicas: a política, a cultural e a econômica.  

A política (referida às relações espaço-poder em geral) ou jurídico-política 

(relativa também a todas as relações espaço-poder institucionalizadas): a mais 

difundida, onde o território é visto como um espaço delimitado e controlado, 

através do qual se exerce um determinado poder, na maioria das vezes - mas 

não exclusivamente - relacionado ao poder político do Estado. Cultural (muitas 

vezes culturalista) ou simbólico-cultural: prioriza a dimensão simbólica e mais 

subjetiva, em que o território é visto, sobretudo, como o produto da 

apropriação/valorização simbólica de um grupo em relação ao seu espaço 

vivido. Econômica (muitas vezes economicista): menos difundida, enfatiza a 

dimensão espacial das relações econômicas, o território como fonte de recursos 

e/ou incorporado no embate entre classes sociais e na relação capital-trabalho, 

como produto da divisão “territorial” do trabalho, por exemplo. 

 .  

Para o autor as três estão relacionadas e integradas, o que confere dinamismo ao 

território, assim só podem ser separadas para fins de análise. Segundo ele, independente 

da vertente analisada, o termo sempre vai remeter à noção de poder, seja no sentido de 

dominação (jurídico-política) ou na essência simbólica, enquanto apropriação.  

Neste trabalho, será adotada a acepção sob um viés cultural, em que os sujeitos 

conferem ao território de vivência uma carga afetiva, relacionando-o a algo seguro para 

 
51HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do fim dos territórios à multiterritorialidade. 

RJ: Bertrand, 2004. 
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se expressar. Na perspectiva de Santos (1996) seria o território usado “o chão mais a 

identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território 

é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do 

exercício da vida” (SANTOS, 1996, p 10).  

No caso da população ouro-pretana, esses territórios seriam seus bairros de origem 

e o entorno imediato, onde esses moradores se sentem mais à vontade para usufruir e 

manifestar sua identidade. Para ilustrar essa constatação, serão apresentados a seguir 

trechos do artigo “A Ouro Preto que não está no retrato: contando a cidade e capturando 

cenários sob a perspectiva dos seus moradores” em que o autor pede a diferentes pessoas 

para traduzir, por meio da fotografia, qual é “a sua Ouro Preto.” 

 O primeiro relato é o de Pedro, estudante e morador do bairro Morro Santana, sua 

fotografia mostra a Rua Pinheiros Altos, que não se assemelha em nada ao centro 

histórico.  

“Claro que a minha Ouro Preto é a minha quebrada, né? (risos)”, justifica Pedro 

quando o questionamos sobre a escolha em tirar a foto naquele lugar. Ele 

continua, “não, mas agora sério, escolhi tirar essa foto pois ela me remete uma 

sensação de quando viajo e chego, o lugar que faz eu sentir: nossa, tô em Ouro 

Preto. É isso, aqui que minha vida acontece, meu namorado mora, minha 

família...”. É desta forma, alinhando afetividade e vivência familiar que Pedro 

escolhe a Ouro Preto da sua foto, mas é ainda também um cenário que lhe é 

cotidiano e, por isso, lhe pertence (REZENDE-ESTEVÃO et al., 2020, p. 7)52. 

 

O segundo é da Ana Gabriela, recepcionista e moradora do bairro Saramenha, ela 

também apresenta uma imagem do seu bairro. 

Ao ser questionada sobre o motivo dessa foto, ela revela: “olha, eu tava 

pensativa, porque não é só uma imagem que me lembra Ouro Preto, mais essa 

aqui é muito mais forte pra mim, a vista de parte do meu bairro, aqui estão as 

pessoas que trabalham e movimentam a cidade, tipo nos bairros né?”. (...) “são 

os trabalhadores dos restaurantes, das lojas, do museu, que deixam a cidade 

bonita para os turistas, que consomem também, essa é a Ouro Preto de verdade, 

uma parte dela né, pois têm outros bairros!” (REZENDE-ESTEVÃO et al., 

2020, p. 9). 

 

Se, por um lado, existe um sentimento de desterritorialização em relação à área 

central, como assinalou Villaschi (2014), é no local de moradia que a territorialização se 

dá plenamente. É ali, mesmo com as inúmeras dificuldades por habitar um espaço 

deficiente, que o morador se sente parte de algo. É onde ele expressa sua coletividade ao 

organizar uma reunião da associação de moradores, sua religiosidade ao participar da 

 
52 STEVÃO-REZENDE, Yuri Alexandre; AZEVEDO, Leonardo Francisco de. A Ouro Preto que não está 

no retrato: contando a cidade e capturando cenários sob a perspectiva dos seus moradores. Revista do 

núcleo de antropologia urbana da USP, São Paulo, SP, 2020. 
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celebração religiosa e sua sociabilidade em vivenciar o espaço público, seja o futebol do 

fim de semana, as tradicionais festas populares ou cotidianamente.  

O conteúdo do território é denominado territorialidade, fruto das “relações sociais 

cotidianas que dão sentido, valor e função aos objetos espaciais” (FUINI)53. 

Considerando que um mesmo território pode ser dotado de diferentes territorialidades, de 

acordo com seu uso, tem-se então o conceito de multiterritorialidades, em que diferentes 

grupos sobrepõem suas dinâmicas em distintos intervalos de tempo (FUINI, 2012). 

Em Ouro Preto, temos inúmeros exemplos disso, um que ocorre desde a época 

colonial é a utilização dos espaços públicos de forma sagrada e profana. No processo de 

instalação dos templos, exigia-se a construção dos adros, locais com espaço suficiente 

para receber apenas manifestações de cunho religioso. Entretanto, pela carência de 

lugares aplainados, eles também acabaram sendo utilizados para a função comercial. 

Estendendo-se aos dias atuais, ainda há uma forte tradição religiosa que permeia, 

esporadicamente, as ladeiras, com procissões da Semana Santa, as Folias de Reis e outras 

manifestações sagradas. Já em outras épocas, as festividades profanas se manifestam, tais 

como o Carnaval, a Festa do Doze do público estudantil e as comemorações do 

aniversário da cidade. 

Em termos mais cotidianos, como já exposto anteriormente, ocorrem no centro 

histórico as distintas dinâmicas dos diferentes sujeitos (moradores, turistas e estudantes) 

que vivenciam a urbe. 

Na perspectiva de Santos (2012, p. 81), assim como cidadania e cultura estão 

relacionadas, “a cultura e territorialidade são, de certo modo, sinônimos”. 

A cultura, forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o universo, é 

uma herança, mas também um reaprendizado das relações profundas entre o 

homem e o seu meio, um resultado obtido por intermédio do próprio processo 

de viver. Incluindo o processo produtivo e as práticas sociais, a cultura é o que 

nos dá a consciência, de pertencer a um grupo, do qual é o cimento (SANTOS, 

2012, p. 81-82). 

 

          O autor se refere à cultura popular, aquela que revela a identidade de um povo e 

consiste em um conjunto de tradições sociais e culturais, que foram herdadas dos seus 

antepassados, delineiam os modos de ser do presente e corroboram para as aspirações 

futuras. Isto é, algo genuíno, íntegro e autêntico (Santos, 2000)54. 

 
53 FUINI, Lucas. L. Territórios e territorialidades da música: Explorando a letra musical como relato de 

cotidianos e lugares. Anais do II Seminário Internacional sobre Microterritorialidadesnas Cidades, Unesp, 

Presidente Prudente, 2012, p.23. 

54 SANTOS, Milton. Da cultura à indústria cultural. +brasil 500 d. C. p.3. março, 2000. 
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Para outro autor, Santos (1996)55, ainda não há uma conceituação clara e aceita 

por todos os estudiosos do que seja cultura, então ele propõe que ela seja vista sob duas 

dimensões básicas: “A primeira concepção de cultura remete a todos os aspectos de uma 

realidade social; a segunda refere-se mais especificamente ao conhecimento, às ideias e 

crenças de um povo” (Santos, 1996, p. 23). 

Já a cultura de massas, fruto das sociedades industriais, é indiferente à ecologia 

social e contribui para a uniformização das pessoas, ao ditar hábitos, estilos de vida e 

padrões de consumo. Nesse caso, o indivíduo deixa de ser cidadão para se tornar um 

consumidor mais que perfeito, em que a glorificação desse consumo traz uma satisfação 

parcial e o impulsiona cada vez mais para uma vida alienada, na qual ele é imparcial ao 

seu meio e apenas o ato de adquirir o satisfaz (Santos, 2012). 

Na sociedade contemporânea, essa lógica do consumismo abarca até mesmo as 

cidades, em especial as históricas, assim, seus contornos patrimoniais e culturais são 

vistos como objetos mercantis. Dessa forma, elas são tratadas, modificadas e 

refuncionalizadas para atender aos interesses do mercado global e, principalmente, aos 

agentes hegemônicos. 

Nesse intermédio, os atores locais têm sua vida modificada e sujeita a esses 

espaços globalizados, em que o discurso mercadológico suprime as particularidades 

locais. No caso de Ouro Preto, vende-se uma ‘viagem no tempo’, em que é possível 

vivenciar uma típica e ‘uniforme’ cidade colonial, lar de heróis nacionais. E assim a 

cultura ouro-pretana parece findar em construções suntuosas e personalidades históricas.  

No entanto, a realidade é outra, as manifestações culturais populares são 

riquíssimas e diversificadas. Mantê-las vivas é como manter um foco de resistência 

perante essa lógica homogeneizante capitalista.  

Em seus primórdios, o caráter cosmopolita de Vila Rica conferiu uma mistura de 

tradições e saberes. Por volta do século XVIII, distintos grupos étnicos vivenciavam a 

cidade, eram portugueses de diversas regiões de Portugal, negros africanos 

principalmente da Guiné, da Angola, do Congo e de Moçambique, paulistas e os 

chamados nativos ameríndios.  

Cada grupo, vivendo suas dores e mazelas, com expectativas e projetos de vida, 

buscando, na corrida do ouro, realizar seus sonhos. As dificuldades do dia a 

dia provocaram disputas e ódios, mas também encontros e misturas. (...) Do 

caldeamento das etnias surgiram manifestações culturais singulares que 

 
 
55 SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura. 16. ed. rev. São Paulo, SP: Brasiliense, 1996. 
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atravessaram os séculos e chegam aos nossos dias atuais (PALAZZI et al, 

2014, p. 7)56. 

 

O calendário de festas da cidade perpassa distintas vertentes: religiosa, popular, 

folclórica e cívica. As comemorações religiosas são as mais corriqueiras, dedicadas a 

diferentes padroeiros e padroeiras e seguem rituais preparados, fervorosamente, pelos 

membros das inúmeras paróquias. Essa forte tradição católica se manifesta desde a época 

colonial, em que a igreja era umas das instituições mais fortes e influenciava hábitos 

culturais, sociais e morais. 

Em relação às celebrações profanas, o Carnaval é uma das mais populares e 

tradicionais da cidade. Envolve blocos caricatos, escolas de samba, shows musicais e 

foliões de diferentes partes do país.  

O município possui ainda diversos grupos de manifestações populares distribuídas 

ao longo dos seus distritos. Alguns se dedicam a manter viva a tradição das danças típicas, 

tais como a Dança de São Gonçalo de Amarantina, trazida pelos colonizadores 

portugueses e realizada em louvor a São Gonçalo. Na época colonial, era feita para pagar 

promessas e celebrar a fertilidade das safras; a Dança do Pau de Fitas de Glaura que possui 

duas versões para a sua origem, a primeira ligada aos portugueses e a segunda é que era 

realizada por escravos e foi ensinada a fazendeiros do local. Ela também é dedicada à São 

Gonçalo e pede-se fertilidade e produtividade para a terra e a Dança do garimpeiro, de 

Rodrigo Silva, que é a única em todo Brasil e refere-se ao ofício de garimpar, passado de 

geração a geração no distrito.  

Outra manifestação é a Folia de Reis que encena a viagem dos três Reis Magos a 

Belém para o nascimento do menino Jesus. Essa festa é realizada nos distritos Santo 

Antônio do Salto, Santa Rita, nos povoados de Mata dos Palmitos, Maciel e Moreira e 

Santo Antônio do Leite e também ocorre no bairro Padre Faria. Em Amarantina é 

realizada a Folia de São Gonçalo e em Lavras Novas e São Bartolomeu a Folia do Divino 

Espírito Santo.  

Existem ainda as Guardas de Congado, que remetem ao reinado e à corte de Chico 

Rei e surgiram na Igreja de Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia do Alto da Cruz. 

Cada congado realiza uma festa em sua comunidade e possui rituais próprios. Essa 

celebração é de origem africana e se misturou à religiosidade cristã.  

 
56 COMISSÃO OUROPRETANA DE FOLCLORE (org.). Manifestações da Cultura Popular de Ouro 

Preto. 1. ed. Ouro Preto, MG: [s. n.], 2014. 
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Além dessas, há outras manifestações com distintas particularidades, são elas os 

Grupos de Pastorinhas, a Cavalhada de Amarantina, a Charola do Senhor dos Passos de 

Santo Antônio do Salto, a Folia do Boi de Manta Buzará de Santo Antônio do Leite, o 

Império do Divino Espírito Santo e a Capoeira.  

Outras tradições da cidade, segundo categorizado no livro “Manifestações da 

Cultura Popular de Ouro Preto”, são os denominados “Saberes e fazeres”, conjunto de 

ofícios, práticas artísticas e produções artesanais passadas por meio das gerações. Alguns 

exemplos são a Fabricação Artesanal de Santos, Anjos e Oratórios; o Artesanato em Pedra 

Sabão; a Arte da Cantaria; a Arte de Tocar Sinos; a Arte da Benzeção; o Ofício de Zelador 

da Igreja, entre outras. “O processo de produção provoca uma identidade que remete à 

comunidade e às suas singularidades” (PALAZZI, 2014, p. 57). 

Segundo Santos (2014)57, desde o surgimento de Vila Rica a música foi algo 

presente, o que culminou em organizações musicais responsáveis pela criação de diversas 

bandas, algumas são as mais antigas de Minas Gerais. Atualmente, além das 

apresentações em diferentes eventos, elas têm um importante papel social ao gerenciar 

escolinhas que oferecem aulas gratuitas para crianças e jovens. 

Os eventos festivos de Ouro Preto são acompanhados de muita dança, música e 

comidas típicas. A culinária é o resultado de uma fusão de sabores que deram origem a 

pratos especiais e deliciosos. “O modo de alimentar português sofreu influência dos 

produtos e hábitos indígenas, africanos e também das possibilidades que a flora oferecia. 

A mistura dos produtos provoca sabores especiais que agradam a todos” (PALAZZI, 

2014, p. 83). 

É impossível falar da cultura ouro-pretana sem mencionar alguns dos personagens 

mais icônicos e populares que, ao longo dos anos, passearam pelas ladeiras, conquistando 

a população. O músico e escultor Bené da Flauta percorria as ruas da cidade tocando sua 

flauta de bambu, feita por ele mesmo, e filosofando sobre a vida. Alguns de seus versos 

ficaram guardados na memória dos moradores, como este descrito aqui: “Anteontem eu 

andava pra lá de feliz. Ontem, mais feliz que anteontem. E hoje, ainda mais do que ontem. 

Quem vai crescendo em felicidade assim, não está no caminho das bem aventuranças?” 

(BENÉ DA FLAUTA apud PALAZZI, 2014, p. 103). 

 
57 COMISSÃO OUROPRETANA DE FOLCLORE (org.). Manifestações da Cultura Popular de Ouro 

Preto. 1. ed. Ouro Preto, MG: [s. n.], 2014. 
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A Sinhá Olímpia era uma senhorinha simpática que vivia perambulando nos 

arredores da Igreja do Pilar ou pelo Centro contando suas histórias sobre os velhos 

tempos, em que frequentava bailes da corte e deixava os rapazes apaixonados. “Ela 

aparentava um estilo “hippie” de viver e ver o mundo, preocupando se com um dia de 

cada vez” (PALAZZI, 2014, p. 105). 

E, por fim, em uma cidade tão antiga como Ouro Preto o que não faltam são causos 

e lendas que colorem o imaginário popular. As histórias são contadas pelos moradores 

mais antigos para as crianças, jovens e adultos, em cada região são narradas de formas 

diferentes. Têm-se a famosa Procissão das Almas, a Lenda do Cavaleiro sem Cabeça, a 

Assombração do Quinze de novembro e muitas outras. 
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5.0. MORRO SÃO SEBASTIÃO 

5.1. Histórico do bairro 

 

De acordo com o Inventário do Morro São Sebastião (2009)58 o bairro é um 

reflexo das primeiras bandeiras, que chegaram a Vila Rica em busca de metais preciosos, 

nesse caso, as expedições de Antônio Dias e do Padre João de Faria Fialho. O primeiro 

local ocupado pelos aventureiros foi o Morro São João, onde foi erguida a Capela de São 

João. A partir desse primeiro arraial, surgiram as novas ocupações ao longo da Serra de 

Ouro Preto, entre elas a do Morro São Sebastião. Ao longo do século XVIII, a ocupação 

na Serra cresceu devido às inúmeras minas de ouro que foram sendo escavadas. Ela se 

tornou a principal zona de mineração de Vila Rica, possuindo residências, comércios, 

templos religiosos, minas e caminhos que se ligavam a locais próximos, como Mariana e 

Sabará. 

 Em 1720, a região foi incendiada, a mando do Conde de Assumar, entretanto, a 

extração mineral na região continuou efervescente até meados do século XVIII, mas 

especificamente 1760, quando demonstrou os primeiros sinais da crise na produção 

aurífera. Assim, por volta de século XIX, a recessão aumenta consideravelmente e a 

população da cidade diminui drasticamente. O processo de esvaziamento foi reforçado 

com a transferência da capital para Belo Horizonte. Dessa forma, tanto na Serra quanto 

em outros locais, o cenário era caracterizado pelo abandono e pela baixa ocupação.  

Esse panorama começou a se modificar por volta da metade do século XX, com a 

expansão da indústria na cidade, com um intenso êxodo rural para o distrito sede, em que 

boa parte desses novos moradores passaram a ocupar a região da Serra de Ouro Preto. 

Essa ocupação desordenada culminou no desmonte e até mesmo no aproveitamento das 

estruturas de mineração para a construção do alicerce das habitações.  

O intenso crescimento da cidade perdurou até 1980/1990 e trouxe novas 

preocupações acerca da salvaguarda do seu patrimônio edificado, tendo em vista o seu 

desenvolvimento urbano descontrolado. Nessa época, foi notada a necessidade da 

implementação de mecanismos de planejamento urbano e a criação de políticas de 

preservação patrimonial. “Os morros da serra, a exemplo o Morro da Queimada, não eram 

classificados como “Área histórica” e sua ocupação era “indesejável” na medida em que 

 
58 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO. Inventário de Proteção de Acervo Cultural, Morro 

São Sebastião – Ouro Preto – MG. Volume Único. Janeiro, 2009. 
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interferia na contemplação da paisagem da região central” (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE OURO PRETO, 2009). 

Segundo Alves (2018)59, apenas em 2001, ocorreu uma audiência pública na 

Câmara Municipal de Ouro Preto em que foi discutida a situação da Cachoeira das 

Andorinhas e das ruínas do Parque do Morro da Queimada, fato que contribuiu para 

interromper as ocupações irregulares e culminou em ações concretas para os temas 

supracitados. Essas ações levaram à valorização da área e à atração de novos moradores.  

A figura 11, a seguir, apresenta, esquematicamente, um histórico das principais 

ações de desenvolvimento urbano e preservação de patrimônio implementadas pelo Poder 

Público no bairro. 

 

 

  

 
59 ALVES, Janis. Urbanização e modificação na paisagem do bairro Morro São Sebastião, Ouro Preto 

- MG: Um estudo dos anos 1990 a 2015. Monografia (Licenciada em Geografia) – Instituto Federal de 

Minas Gerais, Campus Ouro Preto – MG. Ouro Preto, p. 59, 2018. 
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Figura 11: Linha do tempo das melhorias urbanas e ambientais implementadas no Morro São Sebastião. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base na pesquisa de ALVES, 2018. 
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É notório que as ações de desenvolvimento do bairro são relativamente recentes 

e, atualmente, ainda necessitam de manutenções. Diferentemente do centro histórico, em 

que os reparos acontecem mais rapidamente, se comparado às regiões periféricas. Como 

observa Santos (2012, p. 134):  

(...) o território é causa de maior desigualdade entre firmas, instituições e 

sobretudo entre os homens. Em lugar de se tornar o desejado instrumento de 

igualdade individual e de fortalecimento da cidadania, o território manterá o 

seu papel atualmente perverso, não apenas alojando, mas na verdade criando 

cidadãos desiguais, não apenas pelo seu lugar na produção, mas também em 

função do lugar onde vivem. 
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5.2. Diagnóstico urbano 

 

O objeto de estudo desta pesquisa é o bairro Morro São Sebastião, entretanto, a 

área de investigação foi estendida, com parte do território do Morro São João e do 

Condomínio Campo Grande Vila Rica, para complementar alguns pontos da análise, visto 

que alguns aspectos do entorno trazem reflexões pertinentes ao tema central.60 

O Morro São Sebastião está localizado na porção Norte do munícipio de Ouro 

Preto, próximo à Serra de Ouro Preto (Mapa 1). Ele é um dos bairros com maior altitude 

na cidade, com aproximadamente 1400 m (Mapa 2). Em relação, a declividade, a parte 

superior, próximo as vias centrais do bairro, apresenta uma inclinação média entre 15 e 

30%, já a parte das vias inferiores apresenta uma inclinação mais alta, variando entre 30 

e 45% e 45 a 100%.61  

Cabe salientar que para a mobilidade urbana confortável de todos os tipos de 

deslocamentos, seja de pedestres ou veículos, a declividade adequada é de 5%. Entre 5,01 

e 10% é considerada relativamente confortável em pequenas extensões; entre 10,01 e 20 

% os pedestres já caminham com dificuldade; entre 20,01 e 30% as vias se tornam 

desconfortáveis, entretanto essa classe é aceita pela atual LPUOS de Ouro Preto. Dentre 

30,01 e 47% o parcelamento é recomendado apenas por intermédio de laudo geotécnico 

e a partir de 47% não é parcelável sob nenhuma hipótese. Sendo assim, em termos de 

mobilidade urbana, pode-se dizer que, de modo geral, o bairro apresenta percentuais de 

declividade que dificultam o deslocamento pelo seu entorno, principalmente, a circulação 

de pedestres. 

Em relação ao relevo do bairro (Mapa 3), em sua parte inferior, ele é do tipo 

montanhoso e escarpado e na parte superior ondulado e forte ondulado.  

No que diz respeito ao Morro São João, perímetro que compõe nossa área de 

estudo, (Mapa 2) ele foi um dos primeiros arraiais da cidade e apresenta resquícios dos 

 
60 Cabe destacar que, por um lado, a ampliação da área de estudo para além dos limites oficiais do Morro 

São Sebastião contribuiu para uma avaliação urbanística mais integrada, uma vez que diversos elementos 

são definidos na relação com o entorno imediato. Por outro lado, não se trata de áreas homogêneas entre si 

e há particularidades significativas que, em uma pesquisa mais detalhada, provavelmente levaram à 

necessidade do restabelecimento de recortes territoriais de análise mais restritos.  

 
61 Os locais com maior declive são as antigas porções de mineração do século XVIII.  “O fragmento norte 

da área coincide com o topo da Serra de Ouro Preto, enquanto o fragmento sul corresponde às encostas da 

serra” (OLIVEIRA, 2010, p. 137). 
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processos minerários, de modo geral, sua declividade no trecho estudado é bem 

acentuada, variando entre 15 e 100%.  
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A ocupação do bairro Morro São Sebastião se iniciou por volta do século XVIII. 

Entretanto por ser um local de difícil acesso, a apropriação mais expressiva ocorreu 

posteriormente. De acordo com Oliveira (2010), em 1950, ainda se apresentava 

pontualmente; entre 1969 e 1978 apresentou um crescimento relevante. No entanto, foi 

apenas a partir de 1980 que se intensificou. A população, primeiramente, se concentrou 

nos pontos de menor inclinação e nas proximidades da Capela de São Sebastião, datada 

de 1708-1720. A via com declividade mais acentuada do bairro, a Ladeira João de Paiva, 

recebeu obras de melhoria por volta de 1985. Segundo Oliveira (2010), entre 1986 e 2004, 

ocorreu um pequeno adensamento da cidade que contribuiu para a expansão em direção 

a Serra Ouro Preto. Por volta de 2004, é notória uma dissipação das habitações para outras 

porções. Em vista disso, ele foi um dos bairros que acolheu essa nova população. A 

ocupação na porção sul do bairro torna-se preocupante, uma vez que são áreas de alta 

declividade e, consequentemente, não são indicadas para o parcelamento.  

No tocante, às classes de risco, no geral, o Morro São Sebastião apresenta risco 

médio (Mapa 4), caracterizado da seguinte forma:   

Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes e o nível de 

intervenção no setor são de médio potencial para desenvolvimento de 

processos de escorregamentos, solapamentos e inundações. Observa-se a 

presença de algumas evidências de instabilidade (encostas e margens de 

drenagens), porém incipientes. Processo de instabilização em estágio inicial de 

desenvolvimento, sendo os registros de eventos nos últimos anos mais comuns. 

Mantidas as condições existentes, são médias as possibilidades de ocorrência 

de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no 

período de 1 ano) (FONTES, 2011, p. 29) 62. 

 

Segundo Fontes (2011, p.13) o risco pode ser definido como a “possibilidade de 

se ter consequências prejudiciais ou danosas em função de perigos naturais ou induzidos 

pelo homem”. Já os escorregamentos se configuram como “movimentos rápidos, de 

duração relativamente curta, de massas de terreno, geralmente bem definidas quanto ao 

seu volume, cujo centro de gravidade se desloca para baixo e para fora do talude. 

(Guidicini et al,1984 apud. Fontes, 2011). O Mapa 4, a seguir, caracteriza a área em 

termos de risco geológico e escorregamento. 

 

 

 
62 FONTES, Michel. Contribuição para o desenvolvimento da metodologia de análise, gestão e 

controle de riscos geotécnicos para a área urbana da cidade de Ouro Preto. Dissertação (Mestrado em 

Geotecnia) – Programa de Pós-graduação em Geotecnia da Escola de Minas – Universidade Federal de 

Ouro Preto. Ouro Preto, p. 188, 2011, p. 29. 
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Relacionando-se os conceitos supracitados ao mapa de risco geológico e 

escorregamentos, nota-se que a área de estudo sofreu, entre 1979 e 1989, a ocorrência de 

alguns escorregamentos nas proximidades da Ladeira João de Paiva, parte mais inclinada 

do bairro e local acometido por processos minerários no século XVIII. Além disso, a data 

desses processos geológicos coincide com a intensificação da ocupação da área, induzida 

pelo processo migratório campo-cidade, que ocorreu em Ouro Preto durante o processo 

de desenvolvimento industrial. Durante esse período, a maior parte da população de baixa 

renda ocupou os morros da cidade, processo caracterizado pela inserção das edificações 

em áreas de risco, autoconstrução e falta de ordenamento territorial.  Para essas pessoas 

esses locais eram os mais acessíveis, em termos econômicos, já que as terras do centro 

tinham um preço elevado e passaram a ser ocupadas por uma população de maior poder 

aquisitivo.  

Possivelmente, as ações antrópicas indutoras desses processos de escorregamento 

foram a eliminação da cobertura vegetal, o aterro construído sem controle, os cortes 

estabilizantes e a ocupação sobre minas a céu aberto, episódios que foram se sucedendo 

ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX.  

Observa-se claramente o processo de segregação socioterritorial que afeta a 

cidade em que por uma combinação de ações políticas, econômicas e mercadológicas os 

moradores mais pobres são relegados a áreas com condições precárias. Esse processo 

reverbera no processo de urbanização brasileiro, como aponta Maricato (2000), em que, 

mesmo possuindo inúmeros planos e leis, o processo de planejamento urbano não 

acompanhou o crescimento da população e o seu estabelecimento nas cidades. Assim, 

essa população migrante é excluída da terra urbanizada ou de moradias formais.  “Seja 

no campo ou na cidade, a propriedade da terra continua a ser um nó na sociedade 

brasileira” (MARICATO,2000, p. 1). Esse processo é perceptível no zoneamento urbano 

da cidade (Mapa 5). 

 

  



Pedra do Jacaré e vista do Parque Municipal da Cachoeira das Andorinhas
Fonte: Site Jornal Voz Ativa e Parque Municipal das Andorinhas
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Percebe-se, a partir do Mapa de Zoneamento Urbano (Mapa 5), que o local é 

majoritariamente, ZAR 2 - Zona de Adensamento Restrito II. São áreas que podem ser 

adensadas mediante cautela, uma vez que se deve evitar a sobrecarga dos sistemas de 

infraestrutura, que já apresentam deficiências, além disso é preciso se atentar às condições 

topográficas, normalmente, inadequadas em algumas porções.  

Entretanto, como foi apontado na pesquisa de Costa (2011) e pode ser reafirmado 

a partir dos mapas desse diagnóstico, bem como observado in loco, há uma certa 

discrepância entre essa classificação do zoneamento e a situação real do bairro.  É 

evidente que a região possui sim algumas limitações para novas ocupações: na porção 

sul, principalmente, pela declividade acentuada e vulnerabilidade dos terrenos e na porção 

norte por se configurar como Zona de proteção ambiental - ZPAM 1.  

No entanto, no centro do bairro, nas porções já urbanizadas, ainda há área para ser 

ocupada. Além disso, nota-se que, diferentemente, de outros bairros da Serra de Ouro 

Preto, o bairro não apresenta precariedade excessiva. Isso pode ser comprovado pelo fato 

de que a região, atualmente, se configura como um dos eixos de expansão da cidade e se 

observa a apropriação pela classe média e alta. No Mapa de Padrão Construtivo (Mapa 

6), é possível observar que as construções no São Sebastião são, predominantemente, de 

um padrão médio. Ademais, no entorno há o Condomínio Campo Grande Vila Rica 

destinado a construções de padrão mais alto.  
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Esses novos moradores são atraídos pela alta qualidade ambiental da região, que 

favorece a proximidade com a natureza e a ocupação de zonas menos adensadas.  

Dessa forma, o próprio instrumento político, neste caso o Zoneamento Municipal, 

favorece que os locais ocupados pelas classes de maior poder aquisitivo sejam menos 

adensados.  

Em outras palavras, pode-se dizer que, com exceção de alguns bolsões atípicos, 

o espaço urbano é diferentemente ocupado em função das classes em que se 

divide a sociedade urbana. O fenômeno é antigo, mas, na medida em que a 

aglomeração evolui, aparece cada vez mais nítido. A princípio se podia falar 

de uma certa espontaneidade, entendendo-se por essa palavra o simples jogo 

dos fatores de mercado. Nos últimos decênios, porém, o jogo dos fatores do 

mercado é ajudado por decisões de ordem pública, incluindo o planejamento, 

as operações de renovação urbana e de remoção de favelas, cortiços e outros 

tipos de habitação subnormal (SANTOS, 2012, p. 110). 

 

Cabe ressaltar que os bairros vizinhos Morro São João, Morro da Queimada e 

Morro Santana, como assinalado por Alves (2018), tiveram um intenso crescimento 

desordenado que ocorreu na mesma época, o que contribui para que os limites dessas 

localidades sejam quase imperceptíveis atualmente.  No caso do Morro São Sebastião, 

por ser um local de difícil acesso, a ocupação ocorreu tardiamente.  

Outro ponto interessante, que pode ser observado no “Mapa do setor turístico e 

imobiliário” (Mapa 7), é que o setor do turismo, assim como o setor imobiliário, também 

se beneficia da estética paisagística da região para atrair as pessoas. 

 

  



DIAGNÓSTICO URBANO

SETOR TURÍSTICO 
E IMOBILÍARIO

BASE CARTOGRÁFICA: MAPA 
CADASTRAL VERSÃO 5.0 - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO 
PRETO 2014

Autoria: Ana Carolina Chagas

Escala: 1:10.000

Arruamento 
Estradas de terra
Perímetro urbano
Perímetro tombado pelo IPHAN

Fotos dos anúncios das 
acomodações 

RUA R
IO

 D
OCE

Mirante do Alto 
da Girândola

Rua Conselheiro 
Quintiliano  

P. N. S. da 
Saúde

Campo São Sebastião

Bar da Nida

Capela de São 
João e Casa 

Paroquial
Bar do Baú

Vila Relicário

La Aldea 
Zen

Sede do Parque M.
da Cachoeira das 

Andorinhas

Entrada Vila 
Relicário

Templo 
Pico dos Raios

Eco-Chalé e 
Eco-Bangalô Do 

Astronauta

Condomínio Campo 
Grande Vila Rica

Capela de São 
Sebastião

Casa 
Paroquial

R$ 211,00

R$ 206,00

R$ 616,00

Gudhu - Chalé 
Aconchego

Quarto casal 

Corine - Aconchego das 
Andorinhas House

R$ 206,50 R$ 496,50

R$ 673,00

R$ 206,00

Compartilhado

R$ 313 - R$ 504,00

Casa

Hostel 

Quarto 

Região da Bauxita (Morro do Cruzeiro e Vila Itacolomi)
Venda de casa - Setor imobiliário

Padrão médio alto (2 a 4 quartos, 2 a 3 pavimentos, 
2 banheiros, garagem, sala, cozinha e área de lazer)

R$ 520.000,00 - 550.000,00 R$ 600.000,00 - 650.000,00

Perfil do imóvel Morro São Sebastião

Centro

Casa de temporada

Pousada padrão alto

R$ 35,00 - 75,00

R$ 80,00 -136,00

R$ 155,00 - 369,00

R$ 569 - R$1442,00

Pousada padrão médio

Acomodações - Setor turístico 

Eco - Chalé do Astronauta

Eco - Bangalô do Astronauta

Corine - Aconchego das Andorinhas 
House

R$ 616,00

R$ 673,00

R$ 496,50

Morro São Sebastião/Morro São João

R$ 206,50

Vila Relicário R$ 448,00

Quarto casal R$ 211,00

Chalé La Aldea Zen

Gudhu - Chalé Aconchego

R$ 206,00

Vila Relicário - Eventos
Aluguel do espaço

A partir de R$10.800 até R$34.600

MORRO
SÃO SEBASTIÃO

PARQUE MUNICIPAL DA CACHOEIRA
DAS ANDORINHAS

SÃO JOÃO
MORRO

CAMPO GRANDE DE VILA RICA

PAIVA

DE

JOÃO

RUA

DO

PINHEIRO

RUA

DO

FUNDÃO

RUA RIO ITABIRA

R. RIO VERDE

RUA

NEGRO

RUA

RIO
ACIMA

RUA 20
DE

JANEIRO

RUA RIO DAS VELHAS

RUA RIO PIRACICABA

RUA RIO PIRACICABA

RUA RIO DAS VELHAS

RUA RIO DAS VELHAS

RUA RIO PIRACICABA

RUA

RUA RIO DE JANEIRO

RUA RIO PIRACICABA

TR
AV

ES
SA

 D
O F

UN
DÃ

O

RUA
RIO

DE
PEDRA

RUA

DAS

CA
MA

RI
NH

AS

AG
NA

RI
PI 

OI
R 

AU
R

RUA RIO BRANCO

RUA  RIO  DAS  VELHAS

 RUA RIO DE PEDRA

RU
A 

DO
 C

ÓR
RE

GO

RU
A R

IO
 PI

RA
NG

A

TR
AV

ES
SA

 RA
IM

UN
DO

 VI
CE

NT
E

AN
TE

RI
NO

RUA ITABIRA

TR
AV

ES
SA

 

PAIVA

DE
JOÃO

RUA

RUA 
RIO

VERDE

TV. OLHO D'ÁGUA

R. RIO VERDE

R. R
IO VERDE

RIO

RUA

PARANAIBA

RIO

RU
A 

DO
 C

ÓR
RE

GO

RUA  RIO  DAS  VELHAS

RUA RIO DE JANEIRO

RUA RIO GRANDE

RUA  RIO  DAS  VELHAS

R
U

A 24 D
E JU

N
H

O

AVENIDA DAS ANDORINHAS

TRAVESSA AREIA BRANCA

PRAÇA SÃO JOÃO DO OURO FINO 

PRAÇA GUARACIABA

AVENIDA DAS ANDORINHAS

RUA SANTA M
ARTA

RUA SANTA MARTA

D
A

SER
R

A
BR

ÍG
ID

A

RU
A 

A

RUA A
RUA F

RUA F

R
U

A E

R
U

A B

RUA B

RUA A

QUINTILHANO

CONSELHEIRO

RUA 15 DE AGOSTO

RUA 15
 D

E AGOSTO

RUA 
15

 D
E 

AG
OST

O

RUA 
15

 D
E 

AG
OST

O



83 

 

 
 
 

 Esse fato pode ser demonstrado por meio da linguagem e fotografias utilizadas 

nos anúncios das acomodações, que são descritas como parte de uma experiência única 

de contato com a natureza, por meio de cachoeiras, trilhas e da contemplação das belas 

paisagens.  

Um empreendimento de destaque na área é a Vila Relicário que, além de 

hospedagem, também oferece um espaço para a realização de eventos, geralmente, 

caracterizados pela ostensividade. O local se constitui como o simulacro de uma vida 

colonial, apesar do conjunto arquitetônico e urbanístico aparentar antiguidade ele é 

relativamente novo.  

Nota-se que, em geral, os valores das estalagens são altos e análogos aos do Centro 

Histórico, tanto o aluguel de apenas um quarto quanto de uma casa de temporada.  

E o direito aos espaços públicos, típicos da vida urbana tradicional? Hoje, os 

espaços públicos (praias, montanhas, calçadas etc.) foram impunemente 

privatizados. Temos de comprar o ar puro, os bosques, os planos de água, 

enquanto se criam espaços privados publicizados, como os playgrounds ou, 

ainda mais sintomático, os condomínios fechados que a gente rica justifica 

como necessários à sua proteção. O lazer na cidade torna-se igualmente o lazer 

pago, inserindo a população no mundo do consumo. Quem não pode pagar 

pelo estádio, pela piscina, pela montanha e o ar puro, pela água, fica excluído 

do gozo desses bens, que deveriam ser públicos, porque essenciais (SANTOS, 

2012, p. 64). 

 

No que se refere à venda de edificações (Tabela apresentada no Mapa 7), a 

situação é a mesma, ao se comparar o valor de duas habitações, com o mesmo perfil: uma 

no Morro São Sebastião e outra na Região da Bauxita (junção dos bairros Vila Itacolomi 

e Morro do Cruzeiro), que se estabelece como uma centralidade de Ouro Preto, com 

inúmeros comércios e serviços, além de ser caracterizada pela de grande especulação 

decorrente da boa infraestrutura urbana. É possível constatar que os preços são bem 

semelhantes. Sendo assim, pode se dizer que a área de estudo passa por um processo de 

especulação imobiliária. 

Todavia, a área de pesquisa possui apenas alguns equipamentos que são 

responsáveis por atender os moradores locais (Mapa 8): o Posto de Saúde; a Escola 

Municipal São Sebastião; a Creche São Sebastião; a Quadra Poliesportiva e aqueles 

presentes dentro do Parque Municipal da Cachoeira das Andorinhas, sendo que esses 

últimos atendem outros moradores da cidade e turistas. Além disso, há poucos comércios, 

dessa forma o bairro é, majoritariamente, residencial (Mapa 9). Os lotes dessas 

edificações têm uma característica bem singular, como assinalado anteriormente, são 

compostos por grandes quintais permeáveis.  
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Em termos de infraestrutura urbana (Mapa 10), a partir da pesquisa realizada e de 

apontamentos presentes no estudo de Alves (2018), foi possível elencar alguns problemas 

distribuídos ao longo do bairro: a coleta de lixo deficiente; a eventual falta de água; a 

iluminação insuficiente nos locais de permanência, como a Praça Nossa Senhora da 

Saúde; as calçadas e vias estreitas; o transporte público ineficiente; o acesso pela Ladeira 

João de Paiva, que em dias chuvosos torna-se perigoso e os sistemas de drenagem e esgoto 

deficitário. 
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 Segundo informações coletadas na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo 

não existe um mapeamento em uso sobre os sistemas supracitados, o que acaba 

dificultando a manutenção, que ocorre apenas quando há contratempos. 

 Ademais, há uma tendência ao adensamento irregular via desdobro, uma vez que 

algumas famílias conservam os lotes para serem desmembrados futuramente. Assim, caso 

não haja um planejamento sobre esse processo pode ocorrer um adensamento 

significativo, que pode sobrecarregar os equipamentos e sistemas de infraestrutura do 

local. 

A partir do mapeamento dos valores do IPTU (Imposto Predial e Territorial 

Urbano) da região, apresentados no “Mapa de valores do IPTU” (Mapa 11), nota-se que 

nas vias onde se concentram os equipamentos comunitários e os bens patrimoniais 

arquitetônicos e urbanos o imposto tem um valor mais alto, assim como no trecho da 

Ladeira João de Paiva, nas proximidades do Mirante do Alto da Girândola, 

provavelmente, a paisagem proporcionada pelo mirante influi nesse valor. Já nas ruas 

localizadas nas extremidades do bairro o valor é mais baixo, possivelmente, por serem 

mais longínquas a centralidade. No caso do condomínio, apesar de ser composto por 

edificações de padrão alto o valor ainda é baixo, supostamente, pela mesma razão 

supracitada. Cabe salientar que os valores apresentados no mapa são apenas a base para 

o cálculo final, uma vez que existem inúmeros fatores corretivos, tais como situação do 

terreno; topografia e a conservação da edificação. 
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No quesito mobilidade urbana, através dos dados expressos (Mapa 12), constatou-

se que há apenas duas linhas de transporte público que atendem o bairro: uma com destino 

ao São Cristovão e outra até o Novo Horizonte. Os intervalos são longos e variam de uma 

a duas horas. O último ônibus que atravessa o Centro Histórico e se desloca até o bairro, 

nos dias úteis, é às 22h, no sábado às 21:45h e no domingo às 20:30h. Essas questões 

podem influenciar na participação dos moradores sebastianenses nas atividades culturais 

do centro histórico, uma vez que a maior parte dos eventos ocorre aos finais de semana e 

muitas vezes no período noturno. Além disso, impossibilita o deslocamento dos 

trabalhadores que possuem jornada noturna em locais como pousadas, bares e 

restaurantes. 
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Por outro lado, a falta de adesão aos equipamentos e eventos culturais do centro 

histórico também ocorre pela ausência de identificação com os espaços centrais e seu 

patrimônio consagrado. “O morro também serve como refúgio para alguns, parece 

realmente outro lugar distante, descer ao centro só quando for de extrema necessidade” 

(TRIGUEIRO) 63. 

Ademais, ao observar o “Mapa de mobilidade urbana” (Mapa 13), nota-se que o 

deslocamento para pontos estratégicos da cidade, que também fazem parte da rotina 

diária, é afetado pela deficiência do transporte público.  

 

 

 

  

 
63 TRIGUEIRO, Kátia. Peculiares costumes locais e a percepção dos moradores em relação à atividade 

turística local - Ouro Preto – MG. V Seminário da Associação Nacional de Pesquisa e Pós- Graduação 

em Turismo. Belo Horizonte, agosto, 2008, p.10. 
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Para conseguir atendimento médico na UPA Dom Orione, por exemplo, é preciso 

pegar duas conduções, uma com parada na Vila Itacolomi e outra com destino a 

Saramenha. Salienta-se, a partir de observações da autora, que uma parte considerável 

dos moradores ouro-pretanos tem costume de se locomover por meio de caminhada. 

Entretanto, é possível constatar que se dirigir a locais como a Região da Bauxita (Vila 

Itacolomi e Morro do Cruzeiro), em busca da oferta de comércios e serviços, e ao Hospital 

Regional, para atendimento médico, são jornadas extremamente laboriosas, neste caso 

considerando apenas o tempo, se for adicionado o fator declividade das vias, isso se torna 

ainda mais desconfortável.  

Em suma, a partir dessas pontuações é possível recorrer mais uma vez a concepção 

de Santos (2012), já citada neste trabalho, que na cidade alguns cidadãos são mais móveis 

do que outros, e para aqueles que mais necessitam ela se torna intocável.  

 E o mesmo que se dá com os transportes. Caros e ruins. Ruins e demorados. 

Como conciliar o direito à vida e as viagens cotidianas entre a casa e o trabalho, 

que tomam horas e horas? A mobilidade das pessoas é, afinal, um direito ou 

um prêmio, uma prerrogativa permanente ou uma benesse ocasional? 

(SANTOS, 2012, p. 63). 
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6.0. PATRIMÔNIO, CULTURA E APROPRIAÇÃO 

6.1. Espaço, territorialidades e apropriação no Morro São Sebastião 

 

Uma pequena caminhada pelo Morro São Sebastião é suficiente para mostrar 

muitas particularidades do bairro que, mesmo localizado na zona urbana da cidade, tem 

uma ambiência pacata, correlata a um pequeno distrito (Figuras 12 e 13). A área possui 

dois acessos: um pela Ladeira João de Paiva, prolongamento da Rua Henri Gorceix, que 

liga ao Centro Histórico e outro pela Rua Quinze de Agosto, que perpassa o Morro São 

João, Santana e da Queimada. No primeiro trajeto, pela íngreme ladeira, a paisagem se 

inicia com típicas construções coloniais do núcleo histórico e, ao longo do percurso, se 

modifica, tomando contornos mais contemporâneos. O destaque desse percurso é o 

Mirante Alto da Girândola de Fogos, ou Mirante do Morro São Sebastião, pelo qual é 

possível ter um panorama único da cidade. 

 

Figura 12: Ambiência costumeira do bairro e Figura 13: Ambiência costumeira do bairro. 

 

  

Fonte: Inventário do Morro São Sebastião. 

 

O segundo caminho, pela Rua Quinze de Agosto, entroncamento da Rua 

Conselheiro Quintiliano, possui características do cotidiano de uma típica área urbana 

movimentada: com vários comércios, pessoas caminhando nas ruas a todo momento e 

passagem, intermitente, do transporte público, ou seja, o percurso é bem agitado. 

Entretanto, ao se encaminhar para a Avenida das Andorinhas e, posteriormente, para a 

Rua Piracicaba o contexto é modificado e se torna mais calmo. Assim como a paisagem, 

que com os seus atributos naturais chama atenção do observador. Ao fim desse trajeto 

liga-se a Praça Nossa Senhora da Saúde, centralidade do Morro São Sebastião. 

O bairro, diferentemente de outros da Serra de Ouro Preto (Figuras 14 e 15), não 

é caracterizado pela ocupação desordenada e alta densidade, possui terrenos amplos com 
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quintais permeáveis, bem parecido com chácaras. Possivelmente a dificuldade de acesso 

ao local, antigamente, acabou contribuindo para a criação dessa ambiência própria 

(Figuras 16 e 17), visto que era ele era isolado dos demais bairros. 

 

Figura 14 e Figura 15: Vistas dos bairros vizinhos: Morro São João, Morro Santana e Morro da 

Queimada. 

 

  

Fonte: ALVES, 2018 e Site Contando as horas. 

 

 

Figura 16 e Figura 17: Vistas do bairro Morro São Sebastião. 

  

Fonte: ALVES, 2018 e Inventário do Morro São Sebastião. 

 

Os primeiros residentes eram decorrentes de distritos da zona rural do município 

que, ao se apropriar desse território mantiveram alguns de seus “costumes rurais”, em 

especial aqueles ligados às relações sociais de proximidade com os vizinhos. Sabe-se que 

a vida citadina contemporânea é caracterizada pela rotina diária corrida, na qual preza-se 

pela realização das atividades individuais, assim somos arrebatados pelo par casa-

trabalho, não há muito tempo para interação com aqueles que nos cercam. Dessa forma, 

a vida privada acaba sendo privilegiada em detrimento da pública. 

Entretanto, no Morro São Sebastião, segundo conversa com a moradora Nida e, 

por meio de pesquisas e vivências, percebeu-se que as relações entre os moradores são 



97 

 

 
 
 

dotadas de muita afetividade. No bairro, o conceito de comunidade adquire contorno 

muito mais expressivo que apenas um grupo de pessoas que compartilham uma mesma 

área geográfica. Apesar de muitas famílias possuírem parentesco entre si, os laços de 

união superam os familiares. As relações sociais entre todos são compostas de boa 

convivência, solidariedade e confiança. Fato que se materializa na própria cultura 

popular, em que as festividades são caracterizadas pela comensalidade, em que o ato de 

se alimentar supera a necessidade fisiológica e engloba os atos de partilha e sociabilidade. 

De acordo com Trigueiro (2008) a população, apesar de ser muito receptiva e 

acolhedora, a princípio é mais resguardada frente aqueles que não conhecem. Assim, eles 

são bem fechados entre si. Segundo moradores, antigamente o povoado era ainda mais 

ensimesmado e a ocupação da região por “forasteiros” era restringida, tudo o que 

acontecia no bairro devia ser de conhecimento dos residentes mais antigos. 

Segundo os autores Trigueiro (2008) e Costa (2011), atualmente, os habitantes 

têm um perfil bem variado, sendo composto por famílias de moradores originais e por 

outras mais recentes, estudantes universitários, intelectuais, artistas, professores 

universitários, trabalhadores da indústria e do turismo, funcionários públicos e até mesmo 

pessoas provenientes de outros países. No dialeto popular, os moradores mais novos são 

denominados de "forasteiros''. Entretanto, como relatado na pesquisa de Alves (2018), 

eles são muito bem recebidos pelos mais antigos. É notável a característica de 

multiterritorialidades no bairro, em que distintos sujeitos se apropriam deste território e 

cultivam suas diferentes dinâmicas. 

Nota-se, a partir das revisões bibliográficas e conversa com alguns moradores, que 

tanto os residentes mais antigos quantos os mais novos têm uma forte relação de 

pertencimento com o Morro São Sebastião. Como afirma Santos (1996) o território é 

muito mais que um conjunto de sistemas materiais, ele tem que ser compreendido como 

território usado, se constituindo como a fusão do chão e a identidade, ele é o lugar do 

pertencimento, das relações sociais, do exercício da vida. Dessa forma, ao ser habitado, 

ele atinge uma conotação cultural que, segundo Haesbaert (2004), diz respeito à dimensão 

mais subjetiva e simbólica para o grupo que se apropria dele.  

Conforme relatos presentes na pesquisa de Alves (2018) a crescente atração de 

novos moradores para o bairro se deve a inúmeros fatores (Figuras 18,19 e 20), entre eles: 

as belas paisagens, como a APA do Parque Municipal das Andorinhas, que margeia o 

local e proporciona às pessoas um contato mais íntimo com a natureza; a tranquilidade e 
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a qualidade de vida, possível em um local mais pacato; a ausência de crescimento 

desordenado, limitado pela unidade de conservação; as relações sociais afetuosas e 

confiáveis e os terrenos com amplos quintais, o que não é comum em outros lugares 

cidade.  

Figura 18 e Figura 19: Retratam a tranquilidade do bairro e Figura 20: Paisagem do Morro São 

Sebastião que atraem novos moradores. 

 

    
Fonte: Inventário do Morro São Sebastião 

 

Em relação ao nível de organização comunitária, de acordo com os relatos dos 

residentes, os moradores se unem para estruturar distintos aspectos, desde o planejamento 

de celebrações até a busca de melhorias para a infraestrutura urbana, característica que se 

mantém desde as ocupações mais antigas, uma vez que, como apontado em Alves (2018) 

muitas melhorias presentes no local são resultado de lutas coletivas. Nesse sentido, a 

cultura, enquanto modo de vida de determinado grupo, é capaz de gerar transformações 

no espaço urbano, incluindo aqueles que dependem de atuação do Poder Público. 

No que se refere às lideranças comunitárias, a partir de conversas com moradores, 

nota-se que elas acontecem naturalmente, ou seja, não estão, necessariamente, associadas 

a determinados cargos em instituições como a Associação Comunitária ou a Mesa 

administrativa da Capela. Apesar disso, é importante salientar que a religião católica tem 

forte influência no bairro e, consequentemente, as pessoas associadas a ela conseguem 

motivar os outros residentes a participarem da vida social do local ou se a posicionarem 

perante as questões cotidianas. Percebeu-se que há um forte protagonismo feminino 

ligado a essas lideranças, são as mulheres que estão à frente das atividades do Ecomuseu 

da Serra de Ouro Preto, do Coletivo Mulheres do Morro e das festividades, tanto sagradas 

quanto profanas. Evidencia-se, a partir do relato do morador Gustavo, que elas sempre 

tiveram um papel essencial nas ações realizadas no bairro. Entretanto, isso acontecia de 

forma mais retraída, uma vez que, antigamente, elas não podiam exercer cargos de 
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liderança em locais como o Clube União Recreativa Sebastianense, na Mesa 

Administrativa da Capela ou na organização das festividades, antes associadas aos 

homens, denominados mordomos ou festeiros. Nos dias atuais, cabe às mulheres 

movimentar a comunidade sobre distintos aspectos.  

No tocante ao acervo de bens patrimoniais, o bairro possui alguns exemplares do 

patrimônio tangível (Como mostram os Mapas 14 e 15), entretanto diferentemente da 

lógica presente no Centro Histórico, em que há uma valorização exacerbada do 

patrimônio material, com destaque para o Conjunto Arquitetônico e Urbanístico, os 

moradores sebastianenses prezam pela valorização do seu patrimônio intangível e dos 

sujeitos associados a ele, entendendo que são de suma importância para a sua história.  

 

Mapa 14: Acervo urbano do bairro 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Inventario do Morro São Sebastião. 
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Mapa 15: Bens móveis e integrados do bairro 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Inventario do Morro São Sebastião.  

 

6.2. Tropeiros 

 

Os Tropeiros eram condutores de tropas de muares e cavalos que viajavam, a partir 

do século XVII, após a descoberta dos metais preciosos, por inúmeras localidades 

brasileiras, geralmente entre um centro produtor a um consumidor, para entrega de 

insumos. Em Ouro Preto, principal centro econômico da colônia de Minas Gerais no 

século XVII, também eram presentes e realizavam um trabalho essencial ao entregar 

diversos produtos, como lenha, carvão e alimentos, em locais que não permitiam o acesso 

de outro meio de transporte, enfrentando assim jornadas laboriosas iniciadas ao alvorecer 

para praticar esse ofício.  

Transitar pelas Minas Gerais em seus primórdios não era tarefa nada fácil. Nos 

primeiros tempos após a descoberta das minas de ouro, até o início do século 

XVIII, a ligação das regiões mineradoras de Minas Gerais com o litoral de São 

Paulo e do Rio de Janeiro se dava através das trilhas de penetração dos 

bandeirantes, o chamado Caminho Velho, que “saindo de São Paulo, Taubaté, 

passava por Parati, no Rio de Janeiro e penetrava em Minas.” Registram os 

documentos, os relatos de viajantes e a historiografia os muitos riscos a que 

estavam sujeitos os que se aventuravam por este caminho. Perigos estes que 

iam das condições geográficas acidentadas do território às ciladas para roubos, 

acompanhadas de assassinatos (GUIMARÃES, 2005, p.2 e 3) 64. 

 
64 GUIMARÃES, Elione. Tropas e Tropeiros na Minas Gerais Oitocentista: Francisco Garcia Matos – Um 

Tropeiro na Zona da Mata Mineira. In: VI Congresso Brasileiro de História Econômica e 7º Conferência 

Internacional de Empresas, 2005, p. 2 e 3. 
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6.2.1. Encontro dos Tropeiros da Serra de Ouro Preto 

 

O Encontro dos Tropeiros da Serra de Ouro Preto é uma festividade típica do 

Morro São Sebastião, realizada desde 2013, com o intuito de homenagear esses grandes 

trabalhadores e celebrar a tradição de “tropeirar”.   

Inicialmente, a festa consistia em apenas uma cavalgada, que se iniciava no Morro 

São Sebastião, mais especificamente na Praça Nossa Senhora da Saúde, com destino ao 

centro histórico da cidade de Ouro Preto. O passeio se findava com um almoço musical, 

em que era servido um prato típico do grupo.  

Posteriormente, foi criado o Grupo de Tropeiros da Serra de Ouro Preto, composto 

por membros do Morro São Sebastião, Morro São João e Morro Santana, descendentes 

de tropeiros, que buscavam manter vivas as tradições vinculadas ao ofício do tropeirismo, 

que estavam se perdendo.  

Em outros tempos, havia no bairro uma grande quantidade de Tropeiros, no 

entanto, atualmente, há apenas um morador que trabalha no ofício de tropeiro, o senhor 

Cassimiro Feliciano, que entrega lenha nas casas do centro histórico.  

Assim, com a criação do grupo a festa tomou contornos diferenciados, em que, 

além da jornada, foram incluídas ações que buscavam resgatar especificidades do antigo 

ofício: alimentação, hábitos, vestuário e apetrechos utilizados. Tais investigações se 

transformaram em uma exposição, produzida em parceria com os alunos do Curso de 

Museologia da Universidade Federal de Ouro Preto, que foi realizada no Espaço Cultural 

Cores, Flores e Sabores (Bar da Nida). 

  Atualmente, a celebração é realizada anualmente no mês de março, no Campo 

de futebol do bairro. Ela se inicia com uma missa, em que no final são contadas histórias 

sobre o Tropeirismo ou realizadas homenagens para os antigos tropeiros da comunidade, 

seguido do café à moda tropeira realizado no Bar da Nida; em seguida é feita a cavalgada 

pelo Centro Histórico e, por fim, o almoço festivo. Além disso, na semana que antecede 

a comemoração são realizadas oficinas, ministradas por antigos tropeiros – os moradores 

Cassimiro e Levine – em que é ensinada a confecção de instrumentos utilizados na 

profissão, tais como chicote, laços e balaios, e também são acrescentados ensinamentos 

sobre a culinária típica do grupo.  

A festa também inclui a participação de outros grupos de manifestação da cultura 

popular. Em sua sétima edição, por exemplo, contou com a presença do grupo de Dança 

do Pau de Fitas de Glaura. Além disso, têm-se as tradicionais bandas de forró pé de serra 
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que marcam presença na festividade todos os anos. Toda a renda arrecadada no evento é 

dedicada à próxima edição e, eventualmente, destinada a doações para instituições da 

cidade e famílias carentes do bairro, ressaltando ainda mais a união da comunidade.    

Outros projetos do grupo que estavam em andamento, além da cavalgada, mas que 

tiveram de ser interrompidos pelo atual contexto de pandemia, são a realização de duas 

exposições: uma no adro da Capela de São João, combinada a uma noite de caldos e uma 

no Museu do Oratório, em que seria montado um típico acampamento de Tropeiros. 

Em síntese, o intuito de todas essas ações é vivenciar e fortalecer a cultura e a 

memória afetiva dos participantes, que relembram seus familiares praticantes do ofício 

ao participar. 

 

6.3. Espaço Cultural Cores, Flores e Sabores - Bar da Nida 

 

O Espaço Cultural Cores, Flores e Sabores, popularmente conhecido como Bar da 

Nida, foi criado pela moradora do bairro Vanilda Cláudia Alves, conhecida como Nida, e 

por seu pai, José Carlos, que era prior da Capela de Morro São Sebastião. Anteriormente, 

eles tinham uma barraca que vendia pastéis e bebidas no adro da Capela durante a Festa 

de São Sebastião, com o objetivo de arrecadar fundos para a construção da Casa 

Paroquial.  

Após a saída do seu pai do cargo e com a proibição de vendas de 

bebidas alcoólicas no adro, durante a festividade, alguns moradores pediram para que ela 

criasse no seu quintal uma barraquinha em que estes pudessem se divertir após a 

celebração religiosa. No entanto, as vendas ocorriam apenas na semana da festa e, assim, 

houve pedidos para que um bar fosse estabelecido no espaço. Nasceu então o Bar da Nida, 

que foi se estabelecendo aos poucos no quintal da família. Uma ação que acabou atraindo 

mais clientes para o espaço foi oferecer noites musicais com bandas da região – 

inicialmente, eram apenas tardes de domingo com rodas de samba. Uma vez que o bar se 

encontra em um bairro periférico, fora da costumeira rota dos restaurantes e bares do 

centro histórico, era preciso um chamariz.  

A proposta inicial era criar um local de encontros para a comunidade do Morro 

São Sebastião, no entanto, atualmente, ele recebe mais pessoas externas ao bairro. O 

espaço atrai públicos distintos: ouro-pretanos de todas as idades, estudantes universitários 

moradores da cidade e turistas de inúmeras localidades do país e do mundo, sendo que 

nem mesmo a distância impede que as pessoas se desloquem até lá. O estabelecimento é 
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famoso pelo atendimento e ambiente acolhedor, boa comida e música alegre, com suas 

noites de forró e jazz e tardes de samba. Em relação à culinária, todos os pratos servidos 

são muito criativos, assim como seus respectivos nomes, que contam histórias que 

remetem aos ingredientes empregados. 

Outro evento oferecido pelo bar é uma Feira de Quintal que busca dar 

oportunidade aos artesãos, tanto do bairro quanto de outros locais. A feira conta ainda 

com rodas de conversa, apresentações culturais como dança, recital de poemas e rodas de 

moda de viola. Um dos projetos futuros do comércio é criar uma lojinha para que esses 

artesanatos sejam expostos continuamente. 

Além disso, o espaço também recebe exposições itinerantes, possuindo apenas 

uma exposição fixa do fotógrafo Márcio Luz, esposo da Nida, que apresenta fotos da 

comunidade do Morro São Sebastião, transmitindo cenas típicas do cotidiano 

sebastianense.  O evento de inauguração da exposição recebeu boa parte dos moradores, 

que se viram representados e se emocionaram com as fotografias.  

 

6.4. Festividades religiosas e profanas 

 

As festas populares, segundo Bradacz et al.(2003)65, em sua essência, são 

destinadas à recreação, a sociabilidade, o fortalecimento de raízes culturais, a celebração 

de rituais de distintas origens, sejam religiosos ou profanos. “O vocábulo'' "festa" 

significa cerimônia com que se celebra um fato, e o vocábulo “popular” significa aquilo 

que é do agrado do povo (BRADACZ et al., 2003, p.). 

No caso do Morro São Sebastião, as celebrações possuem particularidades únicas 

e são partes primordiais das tradições e da memória coletiva da comunidade, que busca, 

incessantemente, mantê-la e transmiti-la às gerações futuras.  

Segundo Alves (2018)66 anteriormente as festividades eram organizadas pelos 

chamados festeiros ou mordomos, geralmente, homens. Atualmente, são planejadas por 

uma mesa administrativa, composta por dez membros, associada à Irmandade de São 

Sebastião, que pertence à Paróquia de Nossa Senhora do Pilar. 

 
65 BRADACZ, L.; NEGRINE, A. Festa popular como atrativo turístico. In: Seminário de pesquisa em 

turismo do MERCOSUL, 1, 2003, Caxias do Sul – RS. Artigos do 1º SeminTUR. Caxias do Sul: 

Universidade de Caxias do Sul (UCS), 2003, 17 p. 

 
66 ALVES, Gustavo. “Tutu com macarrão” um convite a tradição: Análise da alimentação das 

festividades católicas do Morro São Sebastião - Ouro Preto (MG). Monografia (Tecnólogo em 

Gastronomia). Instituto Federal Minas Gerais – Campus Ouro Preto. Ouro Preto, 2018. 
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A festa do padroeiro São Sebastião, santo protetor contra a fome, as guerras e as 

epidemias, é a principal comemoração religiosa do bairro, ela é realizada anualmente em 

janeiro. Anteriormente, era feita aos fins de semana, mesmo que o dia do padroeiro fosse 

em dia útil. No sábado, era feito o levantamento do mastro, a novena, a queima de fogos 

e era comum que se servisse o café com biscoito palito para as pessoas que fossem 

reverenciar a bandeira.  

Já no domingo, eram celebradas três missas: duas pela manhã, sendo uma delas 

cantada, e outra à tarde, após a procissão. Logo após a missa cantada era servido um 

almoço, para o padre, aos coroinhas, a banda, ao coral e a alguns moradores associados à 

organização. O prato principal, muito característico e diferenciado, era o Tutu com 

macarrão e carne cozida. Tal refeição era disponibilizada na casa de um dos membros da 

mesa administrativa, geralmente o prior ou o festeiro. Depois das celebrações religiosas 

ocorria um leilão, em que eram disponibilizadas para venda diversos objetos, alguns bem 

inusitados, tal atividade gerava muita empolgação nos presentes.  

Além disso, posteriormente, foi incluída na festa a venda de pastéis e bebidas em 

barraquinhas colocadas no adro da capela. Sendo que o dinheiro arrecadado foi usado 

para, por volta de 1994, para iniciar a construção do Centro Comunitário Paroquial “Padre 

Simões”. 

Nos dias atuais, de acordo com Alves (2018), a festa se inicia no dia 11 de janeiro, 

com o levantamento do mastro, e é finalizada no dia do santo, 20 de janeiro com as três 

missas. Ademais, se mantém a novena, duas barraquinhas: uma de pastel e outra de artigos 

religiosos e o tradicional café com biscoito palito. 

Conforme relatado por Alves (2018), atualmente, tanto nas festas de São 

Sebastião quanto de Nossa Senhora da Saúde, no fim do dia, após as celebrações, ocorre 

o oferecimento de um lanche comunitário para os convidados. A refeição é feita por toda 

comunidade e conta com café, broa, biscoito, pastel e chá.  

O mês de maio é dedicado a homenagear a Virgem Maria, na qual as crianças do 

bairro participam da coroação, com cantigas e vestimentas típicas e, ao final da 

celebração, são presenteadas com as típicas amêndoas. Antigamente, apenas as meninas 

participavam, no entanto, atualmente o grupo é misto, composto por meninos e meninas. 

Além disso, neste mesmo mês, também é feita a coroação das mães, em que as mães da 

comunidade participam. 
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Em relação às festividades profanas, o bairro possui um grupo de 

percussão carnavalesco denominado "Zé Bastião" criado pelas crianças, que começaram 

a fazer música com instrumentos simples, feitos de materiais recicláveis. Posteriormente, 

receberam das repúblicas estudantis da cidade instrumentos profissionais, o que 

possibilitou o crescimento do número de membros.  

Em junho, ocorre a Festa Junina realizada na Praça Nossa Senhora da Saúde e 

consiste em uma noite com fogueira, danças e comidas típicas.  

No mês de setembro, a comunidade por meio do Ecomuseu da Serra de Ouro Preto 

participa da Semana da Primavera nos Museus, em que são feitas diversas oficinas ligadas 

a uma temática geral, que é distinta em todos os anos. Ademais, a Festa de Nossa Senhora 

da Saúde, co-padroeira do bairro, acontece no dia 8 de setembro. De acordo Alves (2018) 

ela é composta pelo tríduo, o levantamento do mastro, a coroação da santa, o café 

comunitário e a entrega, no fim da festa, do óleo bento, segundo os devotos ele têm 

propriedades curativas. Ainda conforme o autor, se comparada a festa de São Sebastião, 

essa celebração é menor, mais simples e, geralmente, destinada aos moradores do bairro.  

Outra festividade, essa sem data fixa, que é bem característica do Morro São 

Sebastião, é a Festa da Primeira Comunhão, sacramento religioso, em a que criança inicia 

sua trajetória na vida cristã católica, sendo este posterior ao batismo. Após a missa, 

durante a tarde, todas crianças recebem em sua casa uma boa parte dos moradores para 

celebrar com eles o momento, na ocasião são servidos quitutes como biscoitos, doces e 

salgados aos convidados, que presenteiam os jovens com materiais escolares. A jornada 

pelas casas é popularmente conhecida como ''Via Sacra’' e se difere das comemorações 

realizadas em outras localidades da cidade que, geralmente, contam apenas com um 

almoço dedicado à família.  

Outro costume, esse mais comum antigamente, eram os aniversários em que a 

família do aniversariante convidava os vizinhos para um café com biscoito e prosa, em 

algumas casas também eram servidas a Canjica. Atualmente, as celebrações já contam 

com outros tipos de comidas, mas a tradição era vinculada ao café.  

Por fim, em outubro é realizada a Quermesse, em que após a missa acontece na 

Casa Paroquial um almoço festivo com Feijão Tropeiro e show musical, já na parte da 

tarde é servido pastel com refrigerante.  

Nota-se, a partir da análise das festividades, que dois há elementos principais que 

permeiam essas celebrações: o primeiro é a religião, neste caso a católica, em que a 



106 

 

 
 
 

devoção aos padroeiros e a fé movimenta a comunidade para o planejamento. Cabe 

salientar que a tradição religiosa é uma forte característica do município de Ouro Preto e 

que boa parte do seu calendário festivo é dedicado as festividades sagradas. As tradições 

dessa religião também permeiam outras particularidades da vida ouro-pretana. O segundo 

elemento é a alimentação, percebe-se que em todos os festejos há um prato principal que 

caracteriza o evento, assim a culinária se constitui como referência cultural para a 

comunidade. 

A alimentação é um importante ponto de compreensão das relações 

socioculturais da humanidade. O alimento carrega símbolos tão característicos 

das experiências da sociedade, que sua função ultrapassa qualquer sentido 

fisiológico, cultural e social que o mesmo possua (ALVES, 2018, p. 11). 

  

Assim, ambos são parte essencial da cultura popular do bairro, que se ancora em 

um forte sentimento de coletividade e sociabilidade. Além disso, como apontado nas 

entrevistas de Alves (2018), é notório o quanto os moradores se sentem realizados em 

acolher os visitantes em seus respectivos territórios, seja em casa ou no bairro. Sendo 

assim, é perceptível a relação entre a territorialidade e a cultura, tal qual como aponta 

Santos (2012, p. 81) “a cultura e territorialidade são, de certo modo, sinônimos”.  

No que se refere a territorialidade, pode-se dizer, assim como assinala Cruz (2011, 

p. 284 apud Cruz, p.78)67, que ela “pode ser identificada tanto nas marcas simbólicas 

impressas na paisagem como no discurso dos sujeitos (...)”. Isto é, através do discurso 

dos sujeitos são perceptíveis as particularidades culturais e os significados concedidos 

aos lugares de moradia, assim o território é o reflexo da cultura. 

A figura 21, a seguir, representa esquematicamente a distribuição das festas 

ligadas à cultura popular na área de estudo ao longo do ano e o Mapa 16, posterior a figura 

21, indica os locais de referência de suas realizações (Cabe lembrar que algumas dessas 

festividades envolvem formas específicas de movimentação, procissões ou percursos a 

cavalo, estabelecendo relações de territorialidade para além dos locais começam e/ou 

terminam). 

 

 

 

 
67 CRUZ, Claudete et al. O território, a cultura e as identidades: Implicações no ensino de geografia. Anais 

do VII SEUR e I Colóquio Internacional Sobre Educação do Campo e Ensino de Geografia Eixo 5 – Ensino 

de Geografia e Práticas Pedagógicas. Periódicos da Universidade Federal de Pelotas. Pelotas – RS, p. 

278 – 290, 2011, p.284.  
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Figura 21: Calendário das Festividades. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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6.5. Ecomuseus 

 

Os museus, segundo a Lei nº 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que instituiu o 

Estatuto de Museus, são instituições sem fins lucrativos dedicadas à conservação, 

investigação, comunicação, interpretação e exposição de elementos de natureza artística, 

técnica, cultural e científica, com intuito de salvaguarda, pesquisa, educação e turismo; 

esses locais devem ser criados em benefício da sociedade e de seu fortalecimento. 

Segundo Bottalo (1995, p. 283)68, os museus tradicionais, aqueles nascidos na 

Europa, são fruto da seleção de certos elementos culturais em detrimento de outros.  

“Muitas vezes, esses pressupostos culturais deixam de ser percebidos dentro desse 

contexto de valor e transformam-se em sinônimos de “realidade” ou de “verdades”.  

Assim espaços se conformam como importantes representações dos períodos 

históricos antecedentes e, na maior parte das vezes, são concebidos a partir da visão das 

classes dominantes, possuindo assim um caráter elitista e que não inclui aspectos distintos 

da história humana, tendo em vista a multiplicidade de culturas que possuímos.  

O culto prestado hoje em dia ao patrimônio histórico exige, pois, mais do que uma 

verificação de prazer. Exige um questionamento, uma vez que ele é o revelador, 

negligenciado e, contudo, incontestável, de um estado da sociedade e das questões 

que nela existem (CHOAY,2014, p.306) 69. 

 

Desta forma, a Museologia Social busca dar um novo papel às ações 

museológicas, com ênfase nas relações sociais e as diversidades culturais e, assim, não se 

limitando apenas aos aspectos materiais. 

De acordo Mattos (2006)70 o conceito de Ecomuseu, Museologia Comunitária ou 

Nova Museologia remonta à década de 1970, quando ocorreu a Mesa-Redonda de 

Santiago, Chile, realizada em 1972, pelo Conselho Internacional de Museus – ICOM e 

pela UNESCO, na qual discutiu-se sobre a atuação dos museus pelo mundo, em especial 

na América Latina, tendo em vista a responsabilidade social dessas instituições e como 

se relacionam com a comunidade em que estão inseridas. Posteriormente, a Declaração 

de Quebec, de 1984, trouxe novos apontamentos que contribuíram para ampliar ainda 

 
68 BOTTALLO, M. Os museus tradicionais na sociedade contemporânea: uma revisão. Rev. do Museu de 

Arqueologia e Etnologia, São Paulo, 5: 283-287, 1995, p. 283. 

 
69 CHOAY, Françoise. Alegoria do património. 3ª edição. Lisboa: Edições 70, 2014, 306 p. 

 
70 MATTOS, Yara. Projeto de extensão - Ecomuseu da Serra de Ouro Preto/MG: Morros da Queimada, 

Santana, São João, São Sebastião e Piedade. Pró-reitoria de extensão da Universidade Federal de Ouro 

Preto. Ouro Preto, 2006. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11904.htm
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mais as práticas museológicas. Assim, nasce uma nova forma de atuação, em que o 

indivíduo, com suas memórias e vivências, passa a ser protagonista ativo no museu e não 

mais apenas espectador. “Em outras palavras, trabalha-se, inicialmente, as questões 

afetivas, cognitivas e volitivas relacionadas com a memória presente para transportá-la 

ao passado em uma fase posterior” (MATTOS, 2006, p. 7). 

O conceito de Ecomuseu possui três pilares que se relacionam e formam o museu: 

o espaço vivido (território), a sociedade e o patrimônio (Figura 22), sendo que a sua gestão 

deve ser participativa e vinculada a comunidade local, suas ações devem levar em 

consideração o espaço em que ele está inserido e suas especificidades. Trata-se de um 

conjunto de atividades que visam resgatar e celebrar a cultura popular, tais como 

festividades, ofícios, memórias, causos, personalidades populares, costumes, saberes e 

fazeres. 

 

Figura 22: Conceito de Ecomuseu. 

Fonte: MATTOS, 2005, p.9. 

 

6.5.1. Ecomuseu da Serra de Ouro Preto 

 

O Ecomuseu da Serra de Ouro Preto (Figura 23), segundo Mattos (2006)71, é 

constituído pelos seguintes bairros: Morros da Queimada, São João, Santana, São 

 
71 MATTOS, Yara. Ecomuseu da Serra de Ouro Preto: arqueologia dos lugares e não lugares de uma 

experiência comunitária. Pró-reitoria de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. Ouro Preto, 

2006. 



111 

 

 
 
 

Sebastião e Piedade. Antigamente, essas áreas eram jazidas auríferas e eram ocupadas, 

algumas parcialmente, por um dos arraiais mais afortunados de Vila Rica, o Arraial de 

Ouro Podre, também conhecido como Arraial de Pascoal, pertencente a Pascoal da Silva 

Guimarães, rico comerciante português. No episódio conhecido como a “Revolta de 

Filipe dos Santos”, que ocorreu por oposição à atuação das Casas de Fundição, o local foi 

incendiado a mando do Conde Assumar. Atualmente, o perímetro onde se concentrava a 

maior parte do arraial é conhecido como Morro da Queimada.  

 

Figura 23: Ecomuseu da Serra de Ouro Preto. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Essas regiões tiveram uma ocupação mais expressiva a partir de segunda metade 

do século XX, com um desenvolvimento urbano caracterizado como desordenado, pois 

não havia, na época, qualquer tipo de preocupação, por parte do poder municipal, quanto 

à construção de habitações para o grande contingente populacional que se deslocou das 

áreas rurais para o distrito-sede, em busca de trabalhar na indústria que estava se 

estabelecendo mais expressivamente. Além disso, não havia qualquer zelo em relação aos 

resquícios arqueológicos presentes na área, mesmo que esses fragmentos fossem parte 

importantíssima da história da antiga Vila Rica.  

Recentemente, por meio do projeto que visa a instalação do Parque Arqueológico 

do Morro da Queimada, surgiu um movimento de preservação dessa área com todo o seu 

acervo arqueológico e paisagístico e, consequentemente, o resgate de parte da 

historiografia da cidade, assim como a mobilização das comunidades para a importância 

desses aspectos.  
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Segundo Mattos (2006), a proposta do Ecomuseu da Serra de Ouro Preto surgiu a 

partir de uma audiência pública, ocorrida em 2005, em que se discutiu sobre a preservação 

da APA da Cachoeira das Andorinhas e a instalação do Parque Arqueológico. Logo após, 

se iniciou o processo de estudo e viabilização do projeto, que incluiu o contato com 

lideranças locais e a troca de experiências com outros Ecomuseus. Assim, as primeiras 

ações se consolidaram por meio de palestras, oficinas e reuniões que envolveram distintos 

atores: comunidade, professores e estudantes da UFOP e lideranças culturais.  

O que se percebe é que, pouco a pouco, o movimento começa a se ampliar, 

integrando-se cada vez mais às finalidades e objetivos desse empreendimento 

que irá se constituir, na realidade, em um complexo museológico constituído 

pelo espaço-testemunho advindo das escavações e contenção das ruínas 

remanescentes do antigo arraial; pela experiência contemporânea comunitária 

(espaço cultural vivido), procurando cumprir o que foi proposto na Carta de 

Belém, através de princípios democráticos que possibilitem o exercício da 

cidadania e o desenvolvimento da consciência crítica; e pelo lugar-ambiente, 

potencializando uma rede de relações “sustentáveis” entre homem, natureza, 

cultura e sobrevivência (MATTOS, 2006 ,p. 14). 

 

Entre as ações já realizadas está o “Projeto Memória de Vida”, que buscava 

resgatar a história, as tradições e os costumes das comunidades envolvidas no projeto, se 

consolidando por meio de entrevistas com os moradores mais antigos. Houve ainda as 

oficinas no Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, denominadas “Marias de Chita'', 

que foram dedicadas ao saber fazer das mulheres artesãs, bordadeiras e crocheteiras das 

comunidades. Além disso, atividades dedicadas à juventude como oficinas de arte, 

patrimônio, museologia, história, meio ambiente e ecologia. 

Assim, as propostas do Parque Arqueológico do Morro da Queimada e do 

Ecomuseu da Serra de Ouro Preto, ações vinculadas, mas com objetivos e atuações 

diferentes, são de extrema importância para a valorização do patrimônio cultural ouro-

pretano que é múltiplo e ativo e não se limita ao Conjunto Arquitetônico e Urbanístico do 

Centro Histórico.  Tem-se o protagonismo de parte dos bairros da Serra de Ouro Preto e 

de sua população, que há tempos carrega histórias, memórias e cultura. Esses moradores, 

juntos aos demais, são a força motriz da cidade e, no entanto, muitas vezes não se sentem 

reconhecidos ou pertencentes a Ouro Preto.  

 

6.5.2. Ecomuseu da Serra de Ouro Preto – Morro São Sebastião 

 

O Ecomuseu da Serra de Ouro Preto se consolidou como um projeto de extensão 

universitária vinculado à UFOP, em especial ao Departamento de Museologia, sob a 
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coordenação da professora Yara Mattos. Suas ações se desenvolvem, em tempos e etapas 

distintas, a partir de diferentes núcleos associados aos bairros delimitados.  

No caso do Morro São Sebastião, segundo relato da moradora Nida, antes mesmo 

das atividades vinculadas ao Ecomuseu serem propostas para a comunidade, os 

moradores do bairro já realizavam, espontaneamente, um trabalho de valorização da sua 

cultura popular, a partir do resgate e da celebração das festividades, saberes e fazeres, 

pessoas, hábitos, memórias e ofícios. No entanto, eles não sabiam que com essas ações 

estavam colocando em prática o conceito de Ecomuseu. Trata-se, então, de uma 

particularidade especial do bairro, que busca manter viva e transmitir às gerações 

seguintes suas tradições. Esse fato contribuiu para a assertividade do projeto na área, uma 

vez que as pessoas se identificam com o local de moradia e buscam mantê-lo, ou seja, há 

um sentimento de pertencimento muito arraigado.  

Atualmente, o Espaço Cultural Cores, Flores e Sabores, popularmente conhecido 

como Bar da Nida, é a sede do Ecomuseu da Serra de Ouro Preto, pois o projeto ainda 

não tem uma sede própria. O local é conhecido por seus projetos e práticas voltadas à 

cultura. Além disso, algumas oficinas também são realizadas no Salão Paroquial. 

Segundo a moradora Nida, o plano é que, futuramente, a sede do Ecomuseu se localize, 

provisoriamente, no Clube União Recreativo Sebastianense, se tornando um espaço 

cultural de referência para a comunidade, até que ele tenha a sua sede própria. 

Dentre as atividades que vinham sendo concretizadas, antes do cenário de 

pandemia, destacam-se: as oficinas de crochê, realizadas semanalmente e ministradas 

pela Aparecida, artesã e moradora do bairro; o desenvolvimento do livro “No tabuleiro 

da memória", que será composto por inúmeras receitas – algumas criadas por cozinheiras, 

outras são heranças de família e as demais são a reprodução de comidas típicas mineiras; 

a estruturação de um Calendário Cultural, concebido para evitar que as festas se 

encontrem – ele seria enviado à PMOP para ser associado ao calendário de toda a cidade; 

o projeto “Ateliê de Arte, Artesanato e Gastronomia” que foi iniciado em 2020,e em sua 

primeira edição contou com uma atividade sobre temáticas da área de Museologia, 

ministrada pelos alunos do curso da UFOP, e uma oficina de sobre panquecas e o “Café 

com prosa" uma tarde na qual os moradores da comunidade dialogam sobre diversificados 

assuntos.  

O Morro São Sebastião possui também um coletivo que realiza ações conjuntas 

com o Ecomuseu: o Coletivo Mulheres do Morro, grupo que planeja oficinas de 
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artesanato, palestras sobre a saúde da mulher, aulas de zumba e ginástica, entres outras 

atividades, visando trabalhar a autoestima e autoconfiança das mulheres da comunidade.  

Ademais, tem-se outro projeto, iniciado em 2020, que consiste em uma parceria 

entre as seguintes entidades: a Irmandade de São Sebastião; o Ecomuseu da Serra de Ouro 

Preto; a Associação Comunitária do Morro São Sebastião (COMOS); o Coletivo 

Mulheres do Morro e a Escola Municipal Infantil São Sebastião. Seu intuito é desenvolver 

a agricultura familiar no bairro, para tal foi criada na escola uma horta comunitária. Um 

dos objetivos é que, futuramente, a participação das crianças seja incluída e a ação 

associada à grade curricular, permitindo o desenvolvimento dos alunos por meio dos 

ensinamentos ligados ao trabalho com a terra. Além disso, o grupo pretende, futuramente, 

realizar mais cursos em parceria com Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - 

Administração Regional de Minas Gerais) sobre o tema para que sejam formados 

multiplicadores, que irão passar adiante os conhecimentos obtidos, permitindo que mais 

pessoas se envolvam na proposta.  

O Ecomuseu é a própria cidade de Ouro Preto, as comunidades e sua memória 

viva. Um museu a céu aberto, composto por um belo acervo arquitetônico, 

natural e cultural, cuja maior riqueza é a beleza no jeito simples de ser do seu 

povo (DUARTE, 2014, p.16-17)72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72 DUARTE, Karine. O Museu que não tinha teto. Curinga - Revista do Laboratório de Jornalismo - 

UFOP, Ouro Preto, 10 edição, ano II, p.16-17, maio de 2014.  
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7.0. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa foi estruturada a partir de dois panoramas distintos, mas que são 

interdependentes. O primeiro se refere ao diagnóstico urbano, que permitiu a 

compreensão das especificidades do local de estudo, entendendo como ele se insere no 

contexto geral da cidade. 

O bairro Morro São Sebastião, ainda que seja relativamente próximo ao centro de 

Ouro Preto, em especial a partir do acesso pela Rua João de Paiva, possui ambiências e 

características bem diferentes do núcleo histórico, apesar de a sua ocupação também ter 

se iniciado no século XVIII e dele ter abrigado resquícios do arraial de Ouro Podre. 

Atualmente, as tipologias arquitetônicas e urbanísticas são, majoritariamente, 

contemporâneas e o local se insere na parte “ilegal” da cidade, isto é, área periférica; 

carente de infraestrutura e com algumas porções impróprias a ocupação. No entanto, nos 

últimos anos, tornou-se um dos eixos de expansão da cidade, atraindo um número 

considerável de novos residentes, que contribuem para a remodelação social e urbana. 

No que se refere à relação dos moradores sebastianenses com a cidade percebeu-

se por meio de investigações que há um certo distanciamento do centro histórico e do seu 

Conjunto Arquitetônico e Urbanístico. Todavia, há também uma certa dependência da 

oferta de comércios, serviços e equipamento da área central. Notou-se que as pessoas se 

deslocam até o centro apenas para trabalhar, estudar ou usufruir de um dos elementos 

supracitados. Assim sendo, é por meio desses itinerários simples e costumeiros que a 

sensação de ser ouro-pretano e ter o seu lugar, em meio ao espaço cenarizado e 

inexplorado, se manifesta moderadamente. 

Em se tratando do pleno pertencimento, é preciso recorrer ao segundo aspecto da 

pesquisa: o estudo das manifestações populares, que permitiu a compreensão do modo de 

vida e das formas de apropriação da população desse espaço, bem como quais são seus 

patrimônios. Constatou-se que a comunidade valoriza, incessantemente, todos os aspectos 

de sua história e busca celebrá-la a todo momento por meio de festividades e projetos 

distintos. Nota-se que as festividades principais do bairro são de caráter sagrado, ou seja, 

associadas à Igreja Católica, instituição que atua na cidade desde os seus primórdios e 

que influenciou questões político-administrativas, urbanas e sociais ao longo do tempo. 

No entanto, atualmente e para os residentes dessa localidade, a religiosidade faz parte da 

sua cultura e das vivências cotidianas e se conforma uma peça fundamental para a 

construção da identidade individual e, principalmente, coletiva. Além disso, há uma 
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associação à culinária, que permite a conexão, partilha e socialização entre os moradores 

durante as celebrações.  

Outro ponto interessante é que a comunidade tem um forte vínculo com o seu 

patrimônio intangível, ainda que a área possua distintos exemplares de patrimônio 

tangível, uma boa referência disso é a Capela de São Sebastião, acervo mais antigo do 

bairro. No entanto, para esses sujeitos, ela se torna importante, para além dos seus 

aspectos arquitetônicos e históricos, pois é o espaço da manifestação religiosa, 

compreende-se assim que há a inserção da carga afetiva no item edificado.  

Cabe ressaltar que, apesar da divisão entre patrimônio material e imaterial, para 

fins de estudo e salvaguarda apropriada desses bens, tendo em vista suas especificidades, 

eles fazem parte de um mesmo grupo: o patrimônio cultural, que é amplo e diversificado, 

assim um elemento precisa do outro para se manifestar. Retornando ao exemplo anterior, 

a capela só continua íntegra porque é utilizada por esses moradores, que buscam mantê-

la da melhor forma possível.  

Em vista disso, torna-se inconcebível estudar a cultura e o patrimônio sem 

compreender as nuances do território em que eles estão inseridos. Uma vez que os 

inúmeros aspectos urbanos, econômicos e sociais que moldaram a cidade, ao longo dos 

anos, contribuíram para esses moradores se apropriarem desse local e se resguardarem 

nesse território para expressar sua identidade, visto que a cultura permite a conexão com 

as nossas raízes. Algumas características bem peculiares da comunidade são os afetuosos 

laços sociais e a inerente solidariedade com o próximo.  

Conclui-se, com base na trajetória desse estudo, que em se tratando de Ouro Preto, 

compreender a realidade de um bairro para além do núcleo histórico torna-se 

extremamente importante na medida que apenas o patrimônio consagrado é retratado na 

narrativa oficial, mesmo que a cidade seja riquíssima culturalmente. Observa-se que é 

nesses espaços periféricos, com todas as dificuldades diárias que, ímpares e, por vezes 

desconhecidos, aspectos da cultura ouro-pretana se manifestam.  

Em síntese, o território ouro-pretano se constituiu e se mantém a partir de uma 

amálgama de conflitos, culturas, pessoas e patrimônios que lhe conferem unicidade e 

complexidade. Sendo assim, essa pesquisa é apenas um breve percurso sobre as inúmeras 

temáticas que a cidade abarca.  
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