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RESUMO 

 

Essa dissertação é fruto das minhas inquietações e observações como historiadora, atuando na 

área educativa do Escritório Técnico de Ouro Preto, do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artísitico Nacional (IPHAN). Ouro Preto se transformou num lugar repleto de significados, 

onde a imagem da “cidade colonial” ficou consolidada. A força dessa imagem construída 

transforma a cidade em palco de experimentação das novas políticas públicas pensadas para o 

país na área, com a realização efetiva de ações de conservação, restauração e revitalização de 

seu patrimônio cultural. A escolha de apenas parte da cidade reflete numa imagem 

incompleta, dificultando o reconhecimento e sentimento de pertença por parte dos cidadãos, 

que percebem uma porção de sua cidade sendo tratada como monumento e a outra porção 

sendo esquecida, desconhecida. Afinal, a cidade não é só o seu centro histórico e seus bairros, 

seus distritos integram, também, esse lugar, atravessado de muitos interesses e muitas 

cartografias, palco para a formação de diversas identidades e que não pode ser visto de 

maneira simplificada. As atividades desenvolvidas pela Casa do Patrimônio de Ouro Preto, 

através do Programa Sentidos Urbanos: patrimônio e cidadania, foram pensadas para 

melhorar a relação entre o cidadão e o órgão federal preservacionista, a cidade e sua 

preservação. A análise crítica das atividades realizadas pela Casa do Patrimônio de Ouro 

Preto e as informações levantadas sobre as ações desenvolvidas na década de 1980, em Ouro 

Preto, irão perpassar as questões e reflexões levantadas nesse trabalho. 

 

Palavras-Chave: Patrimônio Cultural; Ouro Preto; Educação Patrimonial; Educação. 

 

 

  



  

ABSTRACT 

 

This Master's thesis is the result of my concerns and observations as a historian in the 

educational field of Ouro Preto’s Technical Office of the Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional - IPHAN (National Historical and Artistic Heritage Institute). Ouro Preto 

became a place filled with meanings where the image of "colonial city" was consolidated. 

That built image has the power to transform this town into a stage for experimenting  new 

public cultural heritage policies, planned for the country, taking effective conservation, 

restoration and conservation actions. The selection of only a part of town reflects an 

incomplete image complicating the recognition and the sense of belonging among part of the 

citizens that realize that part of their town has being treated as a monument and other parts 

have being forgotten or unknown. After all, the town is not only its historic center. Its districts 

are also part of this place and a subject-matter of many interests and cartographies. It lodges 

the formation of many diferent identities and can not be considered in a simplified way. The 

activities developed by the Heritage House of Ouro Preto through the “Urban Senses 

Program: heritage and citizenship”, were intended to improve the relationship between the 

citizens and the preservationist federal agency, the city and its preservation. The critical 

analysis of the activities conducted by the Heritage House of Ouro Preto, as well as the 

informations gathered about the actions developed in the 1980's will pass over the issues and 

reflections collected in this work. 

Keywords: Cultural Heritage; Ouro Preto; Heritage Education; Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Essa dissertação é fruto das minhas inquietações e observações como historiadora, 

atuando na área educativa do Escritório Técnico de Ouro Preto do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
1
, e fecha um ciclo de 30 anos de trabalho, mas não 

finaliza minha trajetória profissional na instituição.  

A possibilidade de refletir sobre meu exercício profissional, principalmente nas ações 

realizadas na área de educação patrimonial, foi o que me motivou a pleitear uma vaga no 

Programa de Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural (PEP/MP)
2
 em 

2012. Essa oportunidade representa um grande desafio, pois olhar de forma crítica para uma 

prática na qual estou mergulhada, como sugeriu Benjamin, traz impresso “a marca do 

narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso” (1987, p. 205). 

Ouro Preto possui uma carga simbólica que a apresenta como “capital” do 

patrimônio cultural brasileiro, “Cidade Monumento”, “Cidade Patrimônio” e “Cidade 

Histórica”, representações que estão interligadas e expressam valores de preservação, de arte, 

de identidade, de tradição. Valores que lhe foram atribuídos pelo IPHAN, ao longo de sua 

atuação na cidade e revelam um processo de hierarquização, pois um valor foi selecionado 

como mais importante e mais legítimo e outros permaneceram como seus opostos 

complementares: valor artístico/valor da fé (TAMASO, 2005).  

Como foi construído pelo IPHAN o discurso de legitimação e as práticas desse órgão 

na cidade? Essa foi minha primeira inquietação, que motivou o início dessa dissertação e será 

                                                           
1
 Por motivos didáticos, a partir desse momento adotaremos a nomenclatura IPHAN para nos referirmos a todos 

os momentos de atuação deste Instituto: entre 1937-1946, enquanto Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN); de 1946-1970, enquanto Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN); 

de 1970-1979, enquanto Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); de 1979-1981, 

enquanto Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN); de 1981-1985, enquanto 

Subsecretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN); de 1985-1990, enquanto Secretaria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN); de 1990-1994, a enquanto Instituto Brasileiro do 

Patrimônio Cultural (IBPC) e a partir de 1995, enquanto Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), denominação mantida até hoje. 
2
 O Programa de Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural do IPHAN (PEP/MP) é 

desenvolvido pela Coordenação-Geral de Pesquisa e Documentação do Departamento de Apoio e Fomento 

(COPEDOC/DAF/IPHAN). O PEP foi implantado pelo IPHAN, em 2004, com a cooperação técnica da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o acompanhamento da 

Agência Brasileira de Cooperação do Ministério de Relações Exteriores (ABC/MRE). O Mestrado Profissional 

foi recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em 2010, e as 

primeiras bancas para defesa das dissertações ocorreram em setembro de 2012. 

(http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=17982&sigla=Institucional&retorno=paginaInstituci

onal. Acesso em 10/09/2014) 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=17982&sigla=Institucional&retorno=paginaInstitucional
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=17982&sigla=Institucional&retorno=paginaInstitucional
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discutida no primeiro capítulo – A “Joia do Barroco” – Ouro Preto, no qual procurei analisar 

como a cidade se impôs no cenário nacional como símbolo da identidade brasileira.  

Desde o final do século XIX até os dias de hoje, Ouro Preto, com sua arquitetura e 

seus inúmeros monumentos, nos remete de imediato a um passado de riqueza e glória. No 

final do século, com o advento da República em novembro de 1889, foi ordenada a mudança 

da capital e Ouro Preto, até então sede da província de Minas Gerais, por representar 

politicamente o símbolo da dominação portuguesa e do regime imperial que acabava de ser 

deposto, perdeu seu posto. Em 1898, ocorreu a transferência da capital para Belo Horizonte e 

em torno de 40% da população para lá emigrou. Foi a partir desse momento que intelectuais e 

políticos empenharam-se em recuperar e preservar sua história, chamando a atenção não 

somente para a importância dos vestígios materiais deixados na arquitetura e nas artes 

plásticas, mas, sobretudo, para o valor simbólico que ela detinha. A cidade de Ouro Preto se 

transformou num lugar repleto de significados onde estariam inscritos os valores da 

identidade e da história dos mineiros. Nas viagens de descoberta do Brasil”, realizadas pelos 

intelectuais paulistas, em 1924 e 1927, a paisagem mineira foi identificada como o lugar 

fundador de uma nação e o Estado e seu patrimônio histórico, com destaque para Ouro Preto, 

foram eleitos o berço de uma civilização brasileira (CHUVA, 2011).  

Após a criação do IPHAN, em 1937, a cidade de Ouro Preto foi tombada 

integralmente em abril de 1938. O conjunto arquitetônico e urbanístico de Ouro Preto foi 

inscrito no Livro de Tombo das Belas-Artes (Processo 0070-T-38) e a imagem de uma cidade 

colonial, pronta e acabada, como uma obra de arte ficou reforçada. Ao longo dos seus mais de 

70 anos, as operações de conservação do conjunto urbano tombado, realizadas pela 

instituição, trouxeram novos conceitos que vêm sendo trabalhados, modificando a forma de 

agir institucional, mas a imagem de Ouro Preto, como a “cidade colonial” ficou consolidada. 

A força dessa imagem construída transforma a cidade em palco de experimentação das novas 

políticas públicas pensadas para o país na área, com a realização efetiva de ações de 

conservação, restauração e revitalização de seu patrimônio cultural. 

A escolha de apenas parte da cidade reflete numa imagem incompleta, dificultando o 

reconhecimento e sentimento de pertença por parte dos cidadãos, que percebem uma porção 

de sua cidade sendo tratada como monumento e a outra porção sendo esquecida, 

desconhecida. Afinal, a cidade de Ouro Preto não é só seu centro histórico, seus bairros e 

distritos também integram esse lugar, tratando-se de um campo simbólico atravessado de 

muitos interesses e muitas cartografias, um espaço, “produto de inter-relações”, com a “esfera 

da possibilidade de existência da multiplicidade”, e como sempre em construção (MASSEY, 
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2008, p. 95). Um lugar, palco para a formação de diversas identidades, que não pode ser visto 

de maneira simplificada: 

 

A simplicidade vê o uno, ou o múltiplo, mas não consegue ver que o uno pode ser, 

ao mesmo tempo, múltiplo. Ou o princípio da simplicidade separa o que está ligado 

(disjunção) ou unifica o que é diverso (redução) (MORIN, 2006, p. 59).  

 

O segundo capítulo versa sobre a política cultural na década de 1980 do século XX 

em Ouro Preto – a “Era Aloísio Magalhães”, procurando trazer os novos paradigmas 

institucionais, iniciados com a chegada de Aloísio Magalhães na direção do IPHAN e postos 

em práticas através de ações realizadas nesta mesma década, em Ouro Preto. 

O início do ano de 1979 foi marcante para a cidade, onde as chuvas intensas e 

prolongadas a atingiram duramente. Foi nesse estado de comoção nacional que Aloísio 

Magalhães assumiu, em março de 1979, o cargo de Diretor-Geral do IPHAN e, em abril, 

promoveu o Seminário Ouro Preto, que reuniu representantes da esfera federal, estadual e 

municipal e de vários setores da comunidade, a fim de buscarem soluções para os problemas 

que a cidade estava enfrentando. Essa ação trouxe um novo discurso para dentro da 

instituição, um novo olhar sobre os conjuntos urbanos tombados, não os percebendo mais 

como uma obra de arte pronta e acabada, onde só a arquitetura colonial existia, reconhecendo 

a cidade como um todo, percebendo a comunidade e seus problemas, estimulando-a a 

participar das decisões. Esse foi o começo de um caminho de aproximação do Estado com a 

sociedade e Ouro Preto foi o laboratório dessas novas práticas institucionais.  

O Programa Cultural de Ouro Preto e o Projeto Interação entre a Educação Básica e 

os contextos culturais específicos da rede Municipal de Ouro Preto, foram duas ações 

implementadas nesse período, em uma tentativa de colocar em prática essa nova abordagem 

institucional. Não foram localizadas, nos arquivos do IPHAN, informações referentes ao 

Programa Cultural de Ouro Preto, mas conseguimos recuperar parte dessa trajetória, através 

de entrevistas concedidas à autora por um grupo de integrantes da equipe técnica do programa 

e a partir da consulta a documentos localizados nos arquivos particulares desse grupo. Essas 

entrevistas foram realizadas de variadas formas e em diversos locais: pessoalmente, em Ouro 

Preto/MG; via Skype; contato telefônico; e através do envio de arquivo digital. Trabalhamos 

com as memórias individuais e, compartilhando-as com o grupo, chegamos ao conteúdo da 

memória coletiva institucional, um acervo de lembranças partilhadas, que nos permitiu 

recuperar contornos e diretrizes do Programa Cultural de Ouro Preto. Alguns dos documentos 

localizados integrarão esse trabalho como anexo, uma vez que são importantes para a 
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compreensão da prática institucional proposta para um conjunto urbano tombado como Ouro 

Preto, sendo uma forma de preservar e difundir essa história. 

Sobre o Projeto Interação entre a Educação Básica e os contextos culturais 

específicos da Rede Municipal de Ouro Preto, conseguimos localizar no Arquivo Central do 

IPHAN-Seção Brasil documentação que nos permitiu refazer a trajetória desse projeto na 

cidade. Realizamos entrevista com o coordenador do projeto, Flávio Márcio Alves de Brito 

Andrade, o que nos possibilitou entender melhor as ações desenvolvidas. Esse integrou o 

grupo de projetos desenvolvidos em todo país, através do Projeto Interação entre Educação 

Básica e os diferentes contextos culturais existentes, realizado entre os anos de 1982 a 1986. 

As experiências do Programa Cultural de Ouro Preto acessaram processos sociais e 

culturais mais amplos e abrangentes, que permitiram aos participantes compreenderem e 

refletirem tanto sobre contextos inclusivos, quanto a respeito da diversidade cultural que os 

cercava. No entanto, esse discurso não foi absorvido pelos antigos técnicos do IPHAN e nem 

pela cidade, pela forma de execução das ações desenvolvidas, pela postura desse grupo, 

refletida na maneira como atuavam na cidade e pela própria cidade, pouco ortodoxa para a 

época, com isso, o programa foi interrompido em dezembro de 1981.  

As experiências do Programa Cultural de Ouro Preto foram referências para a 

implantação do Projeto Interação entre a Educação Básica e os contextos culturais específicos, 

realizado em vários estados brasileiros entre o final de 1981 e 1986. Devido às ações 

desenvolvidas em Ouro Preto, foi estruturado, em outubro de 1981, o Projeto “Interação entre 

a Educação Básica e os contextos culturais específicos – Rede de Escolas Municipais do 

Município de Ouro Preto/MG”. Sua primeira versão foi considerada como um trabalho que 

estava em processo, integrando as ações do programa. Realizado entre 1982 e 1984, quando 

foi interrompido pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto (PMOP), e apesar do número de 

escolas envolvidas, de sua repercussão, do número de técnicos que atuaram e dos recursos 

gastos para a sua realização, não conseguimos identificar na cidade nenhum eco das ações 

desenvolvidas por esse projeto. 

No terceiro capítulo, denominado “Casa do Patrimônio de Ouro Preto – um relato de 

experiência”, apresento as atividades desenvolvidas pela Casa do Patrimônio e pelo Projeto 

Sentidos Urbanos: patrimônio e cidadania
3
, pensadas para melhorar a relação que o cidadão 

tem com o órgão federal, a cidade e sua preservação. 

                                                           
3
 O Programa Sentidos Urbanos, do qual fui coordenadora executiva, foi iniciado em 2009, em parceria com 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), a Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP) e a Prefeitura 
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Os sentimentos de amor e ódio que o cidadão ouro-pretano tem com relação à 

preservação do patrimônio cultural de Ouro Preto são reflexos da sua ligação com o IPHAN, 

também conhecido pela população da cidade e de quase todos os conjuntos urbanos tombados 

no Brasil, como “Patrimônio”. Ao ligarem diretamente o significado da palavra e o sentido 

dela
4
, com a instituição federal de preservação, o discurso e as práticas por ela realizadas ao 

longo desses anos repercutem nas reações e conflitos que a cidade apresenta contra esse órgão 

preservacionista. Vários foram e são esses momentos de conflito e são nessas ocasiões que as 

ações de educação patrimonial são lembradas como uma prática a ser realizada, vislumbrando 

uma solução para esses problemas.  

Ao longo de minha trajetória na cidade, tenho ouvido, tanto por técnicos do IPHAN, 

como por diversos outros atores sociais locais (professores, alunos, moradores, gestores 

municipais), que a realização de um projeto de educação patrimonial amenizaria esses 

constantes conflitos, mas sabemos que o principal problema dessa questão é reflexo da 

relação que a instituição mantém com a cidade e seus moradores, ao longo de mais de 70 anos 

de atuação.  

Ao iniciarmos, em janeiro de 2009, as atividades do Projeto Sentidos Urbanos: 

patrimônio e cidadania, os resultados e os percursos seguidos por ele trouxeram elementos 

que alimentaram as minhas inquietações e auxiliarão nessas reflexões. Identificamos que o 

Projeto Sentidos Urbanos se aproximou das premissas que orientaram o Programa Cultural de 

Ouro Preto e o Projeto Interação entre Educação Básica e os diferentes contextos culturais 

existentes no país. Conseguimos identificar, ainda, elementos oriundos do Projeto Interação 

entre Educação Básica e os diferentes contextos culturais existentes no país e do Programa 

Cultural de Ouro Preto, que foram incorporados pela Casa do Patrimônio de Ouro Preto. 

As ações desenvolvidas pela Casa do Patrimônio de Ouro Preto serão apresentadas 

como um relatório de atividades, pois essas experiências balizaram algumas das minhas 

inquietações e me auxiliaram na construção das reflexões aqui apresentadas. Destaco as 

atividades realizadas junto à Escola Municipal Professora Juventina Drummond, localizada no 

                                                                                                                                                                                     
Municipal e Ouro Preto (PMOP), através da Secretaria de Educação, e concluído em 2011. Foi o fio condutor 

das ações educativas da Casa do Patrimônio de Ouro Preto. 
4
 Patrimônio, na acepção dicionarizada do começo do século XX, no Brasil, significava: “Herança paterna. Bens 

de família. Bens necessários para a ordenação de um eclesiástico” (FIGUEIREDO, 1925, p. 366). “A ideia de 

posse coletiva como parte do exercício da cidadania inspirou a utilização do termo patrimônio para designar o 

conjunto de bens de valor cultural que passaram a ser propriedade da nação, ou seja, do conjunto de todos os 

cidadãos. A construção do que chamamos de patrimônio histórico e artístico nacional partiu, portanto, de uma 

motivação prática, do novo estatuto de propriedade dos bens confiscados e de uma motivação ideológica, a 

necessidade de ressemantizar esses bens” (FONSECA apud Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural, 2013, p. 

101). 
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Bairro Morro Santana, uma vez que a convivência rotineira com os professores, diretora e os 

alunos nos possibilitou ampliar nosso olhar sobre a cidade. Nas atividades realizadas, nos 

propusemos a descobrir juntos os vários lugares que compõem o Morro Santana e que 

integram a cidade de Ouro Preto. Procuramos identificar se a percepção da cidade, por esses 

participantes, se alterou como a nossa foi e vem sendo alterada e se as ações educativas 

desenvolvidas pela Casa do Patrimônio de Ouro Preto têm servido para auxiliar nessa 

mudança de percepção sobre esse lugar, o Morro Santana. Que ideia de patrimônio esse grupo 

traz consigo? Que parcela dessas atividades é ou foi utilizada no trabalho dessas professoras 

na escola? Para responder a tais questões, busquei as professoras para me auxiliarem. Para 

tanto, estruturei um questionário contendo as minhas inquietações e o encaminhei a elas. Esse 

foi respondido por 40% do grupo, possibilitando-me refletir sobre as práticas realizadas. 

Embora o tema educação patrimonial seja a mola propulsora dessa pesquisa, Ouro 

Preto e as práticas preservacionistas ali efetivadas irão perpassar as questões e reflexões 

levantadas nesse trabalho. Somam-se a essas, as informações levantadas sobre as ações 

desenvolvidas na década de 1980 na cidade e a análise crítica das atividades realizadas pela 

Casa do Patrimônio de Ouro Preto. Espero que os pontos levantados ao longo dessa 

dissertação possam contribuir para o planejamento e implementação de projetos de educação 

patrimonial em conjuntos urbanos tombados a serem efetivados pelo IPHAN e/ou por outras 

instituições e organismos de preservação do patrimônio cultural brasileiro. 

Desafio posto, desafio iniciado. 
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CAPÍTULO I – A “JOIA DO BARROCO” – OURO PRETO 

 

 

I.1 Apogeu e decadência – o abandono com a transferência da capital para 

Belo Horizonte 

 

 

A narrativa, para Benjamin, é uma forma artesanal de comunicação em que o 

narrador “deixa sua marca” no relato contado, por isso, as informações aqui apresentadas 

sobre Ouro Preto trazem a minha marca pessoal de moradora e minha experiência como 

historiadora, técnica do IPHAN, atuando na área de promoção e educação, desde que cheguei 

à cidade, em 1993. Ainda segundo o autor, 

 

... o narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos: não para 

alguns casos, como o provérbio, mas para muitos casos, como o sábio. Pois pode 

recorrer ao acervo de toda uma vida. (...) Seu dom é poder contar sua vida; sua 

dignidade é contá-la inteira. O narrador é o homem que poderia deixar a luz tênue de 

sua narração consumir completamente a mecha de sua vida  (BENJAMIN, 1987, p 

221). 

 

Nesse trabalho, estabeleci contato com a cidade real, a cidade com seus bairros e 

periferia, diferente da “cidade monumento”
5
 que me encantou desde que a vi pela primeira 

vez. Em 1997, comecei a atuar em ações esporádicas de promoção institucional até que, em 

2009, iniciei o Projeto Sentidos Urbanos: patrimônio e cidadania, que me apresentou outra 

face da “cidade monumento”, ampliando meu leque de informações sobre esse lugar
6
.  

                                                           
5
 A cidade monumento – conceito utilizado pela Prof.ª Dr.ª Márcia Sant’Anna para denominar a área urbana 

tombada, concebida como um só monumento ou obra de arte fechada, com a valorização da homogeneidade 

estilística, da predominância de exemplares da arquitetura do período colonial, da autenticidade e da integridade 

estilística. Era desta forma que a cidade era vista e tratada ao longo dos primeiros anos de atuação do IPHAN (de 

1937 até a década de 1960). Essa cidade, suporte da memória coletiva de seus habitantes, foi escolhida para ser 

perpetuada como elemento de afirmação da identidade da nação (SANT’ANNA, 1997). 
6
 Entendemos lugar como sendo a manifestação do encontro de muitas outras heranças e de acontecimentos em 

curso, e não de uma única história. O lugar é construído a partir de relações sociais, que se encontram e se 

entrelaçam, não é estático, pois onde essas redes de relações e entendimentos sociais se articulam, não possuem 

identidades únicas ou singulares: eles estão cheios de conflitos internos (MASSEY, 2000). 
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1 – Mapa de localização, município de Ouro Preto e seus distritos 

 

Ouro Preto está localizada a aproximadamente 98 quilômetros da capital do Estado 

de Minas Gerais, Belo Horizonte, com população estimada de 70.281 habitantes (IBGE, 

2010). Cerca de 61.120 pessoas residem nas áreas urbanas dos seus 13 distritos, distribuídos 

em uma área aproximada de 1.245 Km
2
.  

 

 

2 – Mapa do perímetro de tombamento do IPHAN 

 

A área urbana do distrito-sede possui, aproximadamente, 27,5 Km
2
, e a área tombada 

pelo então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (hoje IPHAN) como 

conjunto arquitetônico e urbanístico, corresponde a 81% da área urbana, com cerca de 22,25 

Km
2
 (SILVA, 2006). Um dos primeiros conjuntos urbanos tombados em 1938, atualmente é 

integrado por mais de 2.000 edificações e 45 bens tombados isoladamente – alguns prédios da 

arquitetura civil, igrejas, passos, pontes, chafarizes e capelas. Possui, ainda, quatro bens 
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tombados isoladamente, localizados nos distritos de São Bartolomeu, Glaura, Cachoeira do 

Campo e Amarantina. 

O território de Ouro Preto foi identificado e definido a partir da descoberta do ouro 

de aluvião, no final do século XVII. O sítio natural e as características da atividade 

mineradora condicionaram rigidamente os traços essenciais do desenho urbano da antiga Vila 

Rica que, em 1720, com a criação da Capitania de Minas Gerais, passou a ser sua capital, 

iniciando a construção de uma cidade, imagem correspondente ao seu status de centro de 

autoridade e vigilância que, ao longo dos séculos XVIII e XIX, se consolidou enquanto 

núcleo da cultura e da história do povo mineiro. Ouro Preto viveu seu apogeu no século 

XVIII, sendo dessa fase as grandes manifestações artísticas, com obras no campo da 

arquitetura e das artes plásticas.  

A partir da década de 1860 começaram os debates sobre a necessidade de mudança 

da sede administrativa do Estado para um local mais apropriado, economicamente ativo e 

integrado às diferentes regiões da Província e marcou o início do processo de tentativa de 

adaptação da cidade aos novos modelos urbanos. Em meados dos anos de 1880, influenciados 

pelas reformas realizadas em Paris pelo Barão de Haussmann, iniciou-se um processo de 

tentativa de adaptação da cidade aos novos modelos urbanos vigentes na época. Os estilos 

neoclássico, eclético e neocolonial ganharam força, numa tentativa de modernizar também o 

aspecto arquitetônico de Ouro Preto. Imóveis do centro urbano, quando não reconstruídos, 

tiveram suas fachadas reformadas nesses estilos (ANDRADE, 2013). Essas várias tentativas 

de “modernização” da cidade foram realizadas com o objetivo de manter a sua centralidade 

política, mas nenhuma impediu tal mudança. 

Em novembro de 1889, com o advento da República, foi ordenada a mudança da 

capital. A cidade, apesar de evocar o passado glorioso de Minas, apresentava ruas tortuosas, 

terrenos íngremes, pouca infraestrutura e carência de grandes áreas de expansão urbana não 

condizendo com as promessas de industrialização e desenvolvimento que a República 

oferecia. Em suma, as dificuldades de expansão, combinadas com as necessidades de uma 

cidade funcional, foram decisivas nessa tomada de decisão. Mais do que isso, no campo 

político a cidade era um símbolo da dominação portuguesa e do regime imperial que acabava 

de ser deposto. Com isso, em 1898, ocorreu a transferência da capital para Belo Horizonte e 

em torno de 40% da população para lá emigrou, transformando Ouro Preto em uma cidade 

vazia, deteriorada fisicamente. Após essa fase de intenso abandono, novas levas de 

moradores, compostas pelas famílias que viviam nas regiões próximas a Ouro Preto e pelos 

estudantes que ingressaram na Escola de Minas (criada em 1876) e na Escola de Farmácia 
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(criada em 1836) chegaram à cidade, encontrando um cenário favorável às suas acomodações, 

já que a evasão dos moradores levou ao abandono de parte dos imóveis, gerando o aumento 

da oferta de compra, venda e aluguel e, talvez a prática mais comum, a ocupação não 

autorizada das edificações (LIMA, 2009). Foi a partir de 1898 que Ouro Preto iniciou um 

caminho pela preservação de sua história. 

Desde o momento em que a Imperial Cidade de Ouro Preto
7
 perdeu a posição de 

capital política da província de Minas Gerais, movimentos internos de preservação das 

características da cidade foram realizados, sendo reforçados a partir das comemorações do 

bicentenário de Ouro Preto, em 1911. Demonstravam a preocupação com a conservação da 

cidade e o objetivo maior era o de “eternizar a imagem de Ouro Preto enquanto núcleo da 

cultura e da história do povo mineiro, divinizar um tempo passado, uma tradição” (NATAL, 

2006, p. 16). Intelectuais e políticos empenharam-se em recuperar e preservar sua história, 

chamando a atenção não somente para a importância dos vestígios materiais deixados na 

arquitetura e nas artes plásticas, mas, sobretudo, para o valor simbólico que ela detinha. Nesse 

momento, Ouro Preto transformou-se em um lugar repleto de significados onde estariam 

inscritos os valores da identidade e da história dos mineiros. 

 

 

I.2 Ouro Preto e a política de preservação do patrimônio cultural 

 

 

Antes da transferência da capital para Belo Horizonte, ocorreram as primeiras 

iniciativas de conservação da cidade que resultaram na criação do Arquivo Público Mineiro, 

em 1895, cujo papel na fundação de uma narrativa histórica sobre Minas Gerais foi essencial 

para a criação de um sentimento de unidade para o Estado. Afonso Arinos, Diogo de 

Vasconcellos e José Pedro Xavier da Veiga foram os principais responsáveis por essa criação, 

sendo seu primeiro diretor, Xavier da Veiga. Os lançamentos da Revista do Arquivo Público 

Mineiro, em 1896, e da As Efemérides Mineiras, em 1897, contribuíram para conduzir a 

restauração dos significados históricos e simbólicos das “minas” (MENICONI, 1999, p. 69). 

A valorização de Ouro Preto, iniciada no momento da perda de sua função política, 

veio sendo consolidada com a ajuda de diversos intelectuais que passaram pela cidade. O 

                                                           
7
 Em 20 de março de 1823, a cidade recebeu o título de “Imperial Cidade de Ouro Preto”. Em ato imperial 

datado de 24 de fevereiro do mesmo ano, todas as capitais da província que continuaram vilas foram elevadas à 

cidades. Ouro Preto, em agradecimento ao apoio recebido na luta pela independência, recebeu o título 

“Imperial”, uma honraria concedida por D. Pedro I (MENICONI, 1999).  
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primeiro que mereceu destaque foi Olavo Bilac que, em 1893, exilou-se em Ouro Preto 

refugiando-se da perseguição durante a Revolta da Armada no Rio de Janeiro. A fascinação 

exercida pela cidade e pelo passado mineiro foi percebida nas crônicas que escreveu da cidade 

para periódicos cariocas, onde expressava sua paixão por Ouro Preto, reiterando a vocação da 

cidade como berço da liberdade (BRAGA, 2010). 

 

A terra mineira não guarda somente nas entranhas o ouro excelente que a Inglaterra 

extrai e amoeda: guarda todo um mundo de tradições e de relíquias históricas, todo 

um passado ainda vivo e palpitante nas pedras das suas ruínas e nas recordações dos 

seus arquivos. Um filho do Rio, de São Paulo, de Pernambuco ou do Rio Grande do 

Sul sente-se mais brasileiro quando respira o ar da Mantiqueira (BILAC apud 

BRAGA, 2010, p. 34). 

 

Nos festejos do bicentenário de Ouro Preto, contando com o apoio do Congresso 

Mineiro, da Câmara Municipal e do Governo Estadual, várias atividades foram programadas, 

culminando com a publicação de “Bi-centenário de Ouro Preto: memória histórica”, de 

Nelson Senna, uma coletânea de textos que expressavam o valor histórico e artístico da 

cidade. Desses, destacamos o texto de Diogo de Vasconcelos, “A Arte em Ouro Preto”, 

quando apareceu pela primeira vez a referência a Ouro Preto como “obra de arte” (BRAGA, 

2010). Nesses festejos, organizados pelo Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, 

Ouro Preto foi revelada para toda a sociedade como a vitrine da história, da tradição, da 

cultura e da identidade do povo mineiro e brasileiro, lançando as primeiras ideias 

preservacionistas, começando a dar corpo à concepção de cidade histórica (NATAL, 2007).  

Outro intelectual que passou pela cidade foi Alceu Amoroso Lima (Tristão de 

Athayde), jornalista e crítico literário, que publicou, em 1916, na Revista do Brasil
8
, o artigo 

“Pelo Passado Nacional”, em que apresentou suas impressões sobre uma viagem feita a Ouro 

Preto e Diamantina, aos 23 anos na companhia de Rodrigo Melo Franco de Andrade
9
, à época 

com 18 anos, e de seu avô materno, o senador Virgílio Melo Franco. Essa viagem 

impressionou os dois jovens e marcou em profundidade suas vidas e os rumos da questão do 

patrimônio nacional. Esse artigo denunciou o abandono em que se encontravam as obras 

sacras mineiras, chamando a atenção para a importância de se preservar as obras do passado 

na construção da nacionalidade brasileira (SANTOS, 1992).  

                                                           
8
 A Revista do Brasil foi dirigida por Monteiro Lobato, que, em 1918, a comprou. Em sua primeira fase, de 1918 

a 1925, seu tema central foi a questão nacional (BRAGA, 2010). De circulação nacional, era um importante 

sinalizador da tomada de consciência da intelectualidade engajada na definição da cultura brasileira da época 

(SANTOS, 1992). 
9
 Rodrigo de Melo Franco de Andrade foi diretor do SPHAN desde sua criação, em 1937, até 1967. A partir 

desse momento, nos referiremos a ele como Dr. Rodrigo. 



23 

 

Outro viajante que mereceu destaque foi Mário de Andrade que, em 1919, aos 25 

anos, fez sua primeira viagem a Minas, onde pesquisou sobre a arte religiosa, a fim de 

preparar uma conferência a ser proferida na Congregação Mariana Santa Efigênia em São 

Paulo. Colheu impressões sobre a arquitetura religiosa da cidade, publicando, em 1920, na 

Revista do Brasil, o estudo “A Arte Religiosa no Brasil”, dividido em quatro artigos, que 

inspirou uma série de viagens realizadas por intelectuais paulistas, os modernistas, às cidades 

mineiras (BRAGA, 2010).  

Esses intelectuais paulistas saíram em busca das raízes brasileiras. Nessas “viagens 

de descoberta do Brasil”, realizadas em 1924 e 1927, procuraram ver e entender o país, 

passando a valorizar o caráter popular da cultura brasileira. Encontraram na paisagem mineira 

o lugar fundador de uma nação, elegendo o estado e seu patrimônio histórico, com destaque 

para Ouro Preto, o berço de uma civilização brasileira (CHUVA, 2011).  

Num intercâmbio entre intelectuais paulistas e mineiros, o Barroco foi redescoberto e 

valorizado, percebido como a primeira manifestação cultural tipicamente brasileira, 

possuidora, portanto, da aura da origem dessa cultura, ou seja, da nação, sendo identificado 

sistematicamente como representação de “autêntico”, de “estilo puro”, constituindo-se como 

paradigma da construção da ideia de nação enquanto civilização (SANTOS, 1992). 

Trouxeram do grupo mineiro o apreço pela tradição, seja em relação às cidades coloniais 

mineiras, seja em relação a personagens, tido como exemplares, como Aleijadinho, Ataíde e 

Tiradentes. Produziram textos importantes sobre monumentos coloniais e a necessidade de 

sua conservação. Preocupados com o descaso e o abandono em relação às obras do Barroco 

mineiro e vendo em tais obras o signo de um passado histórico importante na construção da 

nacionalidade, passaram, então, a vislumbrar ações em torno da questão da preservação 

patrimonial (NATAL, 2007). 

Com o destaque alcançado a partir dessas viagens, uma série de edificações foi 

restaurada em Ouro Preto no final da década de 1920, sob a responsabilidade de Gustavo 

Barroso, diretor do Museu Histórico Nacional. Após uma viagem à cidade em 1926, solicitou 

que atitudes fossem tomadas pelo estado de abandono em que se encontrava a cidade. Barroso 

foi, então, contratado pelo governador do Estado, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, para 

supervisionar as primeiras obras de restauração realizadas em Ouro Preto e que foram as 

primeiras medidas efetivas de conservação e restauro levadas a cabo no país (MENICONI, 

1999).  

A preocupação com a conservação de Ouro Preto refletiu-se também nas ações 

municipais quando o então Prefeito João Velloso, desenvolvendo uma política de restauração 
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na cidade, interveio em ruas, praças e monumentos e promulgou, em 1931 e 1932, os 

primeiros decretos, a nível municipal no país, proibindo a construção no perímetro urbano de 

prédios e edifícios em desacordo com o estilo colonial, fazendo-se, também, pela primeira 

vez, menção ao turismo (MENICONI, 1999). Nesse contexto, destacamos a atuação do 

Instituto Histórico de Ouro Preto, fundado por moradores da cidade e intelectuais mineiros, 

que empreendeu campanhas de reconhecimento dos locais históricos da cidade, além de 

buscar reunir acervos e promover pequenas reformas e intervenções (ANDRADE, 2013). 

Outra visita importante foi a dos participantes da primeira Conferência Pan-

Americana de Geografia e História
10

, que, em visita técnica a Ouro Preto em dezembro de 

1932, sugeriram a possibilidade de proteção da cidade como monumento nacional. Essa 

sugestão, acatada pelo governo brasileiro, elevou Ouro Preto à condição de Monumento 

Nacional, através do Decreto nº. 22.928, de julho de 1933
11

. A transformação de Ouro Preto 

em monumento consolidou seu valor histórico e, segundo Dr. Rodrigo, embora de alcance 

restrito, essa medida assinalou a decisão dos poderes públicos nacionais de iniciarem uma 

política nova de preservação (ANDRADE, 2012). Diz o Decreto nº. 22.928: 

 

O chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, usando 

das atribuições contidas no artigo 1º do decreto nº 19.398, de 11 de novembro de 

1930;  

Considerando que é dever do poder público defender o patrimônio artístico da nação 

e que fazem parte das tradições de um povo os lugares em que se realizam os 

grandes feitos de sua história;  

Considerando que a cidade de Ouro Preto, antiga capital do estado de Minas Gerais, 

foi teatro de acontecimentos de alto relevo histórico na formação da nossa 

nacionalidade e que possui velhos monumentos, edifícios e templos da arquitetura 

colonial, verdadeiras obras de arte, que merecem defesa e conservação;  

Resolve:  

Art. 1º - Fica erigida em Monumento Nacional a cidade de Ouro Preto, sem ônus 

para a União federal e dentro do que determina a legislação vigente.  

Art. 2º - Os monumentos ligados á História Pátria, bem como as obras de arte, que 

constituem o patrimônio histórico e artístico da cidade de Ouro Preto, ficam 

entregues à vigilância e guarda do governo do Estado de Minas Gerais e da 

municipalidade de Ouro Preto, dentro da órbita governamental de cada um.  

Art. 3º - Os monumentos de arte religiosa, mediante acordos que forem firmados 

entre as autoridades eclesiásticas e o Governo do Estado de Minas e a 

municipalidade de Ouro Preto, poderão ser por estes mantidos em estado de 

conservação e assim incorporados ao patrimônio artístico e histórico do Monumento 

Nacional erigido pelo presente decreto.  

                                                           
10

 Fórum de debate responsável pela coordenação de inúmeros trabalhos referentes às áreas de Geografia e 

História dos países da América, ocorrido em dezembro de 1932, no Rio de Janeiro. 
11

 Somente a partir de 1945, outras cidades receberam esse título. Primeiro foi o conjunto arquitetônico e 

urbanístico da cidade de Mariana e, em 1948, o Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres, situado nos Montes 

Guararapes, município de Jaboatão, no estado de Pernambuco, e a vila de Alcântara, no Estado do Maranhão, 

erigidas Monumento Nacional (ANDRADE, 2012). 
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Art. 4º - Em virtude deste decreto nenhuma alteração ou modificação advirá no 

organismo municipal da cidade de Ouro Preto e, bem assim, em todas as suas 

relações de dependência administrativa com o governo do Estado de Minas Gerais.  

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. (Decreto-lei nº. 22.928 apud 

ANDRADE, 2012, p. 98). 

 

Ouro Preto, por seu valor histórico e cultural, foi convertida em símbolo e palco de 

grandes acontecimentos históricos. Foi a Constituição da República, promulgada em 1934, 

que explicitou o dever do Estado de proteger os bens naturais e culturais, declarando o 

impedimento à evasão de obras de arte do território nacional. Aprovou, também, o 

regulamento do Museu Histórico Nacional com a criação da Inspetoria de Monumentos 

Nacionais, com a finalidade de exercer a inspeção dos Monumentos Nacionais e do comércio 

de objetos artísticos históricos. Dirigida por Gustavo Barroso, a Inspetoria teve vida curta (de 

1934 a 1938). Concentrando sua atuação na cidade de Ouro Preto, preocupou-se com a 

manutenção do caráter memorial do patrimônio, cultuando a lembrança de grandes feitos e 

dos grandes homens da Nação. A Inspetoria apresentou, em 1935, o “Plano de Restauração de 

Ouro Preto”, o primeiro no Brasil, que contemplou a restauração de edificações singulares, 

igrejas, pontes e chafarizes. Cabe aqui explicar que essas obras trouxeram para a cidade 

elementos neocoloniais, estilo arquitetônico incentivado pela corrente de pensamento ligada 

ao Museu Histórico Nacional, mas que passaram a ser duramente criticadas e, algumas vezes 

“apagadas” pela corrente moderna responsável pela estruturação do IPHAN no final dos anos 

1930 (ANDRADE, 2013). 

No artigo 314 da Constituição Federal de 1937, patrimônio foi considerado como “os 

monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os locais 

particularmente dotados pela natureza”. No governo Vargas, a partir do Estado Novo (1937-

1945), ocorreu a criação de novas instituições com a finalidade de preservar, documentar, 

difundir e mesmo produzir diretamente bens culturais, transformando o Governo Federal no 

principal responsável pelo setor. O Ministério da Educação e Saúde (MES), criado logo 

depois da Revolução de 1930, foi o responsável por essas instituições. O IPHAN, junto com 

outras “instituições de memória”
12

, foi responsável pela implementação de políticas culturais 

nacionalistas, com a finalidade de forjar uma cultura e uma história nacionais (CHUVA, 

2011) e de criar uma cultura nacional homogênea, que propiciasse a identificação dos 

cidadãos com a nação. O ministro Gustavo Capanema, titular da pasta, em carta ao presidente 

                                                           
12

 Segundo Chuva, o IPHAN, o Instituto Histórico Geográfico, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional, o 

Museu de Belas Artes (cujas origens remontam ao século XIX) e o Museu Histórico Nacional fizeram parte das 

instituições criadas para materializar uma história nacional, visando à construção da “nação brasileira” por meio 

da produção de discursos em busca das raízes e origens da nação (HOBSBAWM apud CHUVA, 2011). 
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Getúlio Vargas, assim definiu o MES: “se destina a preparar, a compor, a afeiçoar o homem 

do Brasil. Ele é verdadeiramente o Ministério do Homem”. 
13

 

 

De acordo com os dados do documento “Proteção e revitalização do patrimônio 

cultural no Brasil: uma trajetória” (1980), Gustavo Capanema foi o primeiro 

personagem público a sugerir a formalização das ideias e propostas referentes à 

preservação dos monumentos históricos e artísticos nacionais ao nível da esfera 

federal e sob a forma de lei. Segundo consta, a preocupação de Capanema orientava-

se para a formulação de uma lei federal que desse conta da totalidade do acervo 

histórico e artístico nacional (SANTOS, 1992, p. 323). 

 

A data de “batismo” oficial do IPHAN foi 13 de janeiro de 1937, quando foi 

promulgada a Lei nº. 378, que deu nova organização ao MES e oficializou sua criação e a do 

seu conselho consultivo. Com o golpe de Estado ocorrido em 10 de novembro deste ano o 

congresso nacional foi dissolvido e a tramitação da lei de proteção ao patrimônio, 

interrompida. Em 30 de novembro foi promulgado o Decreto-Lei nº. 25, legislação que 

regulamentou a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional e o tombamento foi 

escolhido como o instrumento legal de proteção. Ouro Preto integrou o conjunto das seis 

primeiras cidades brasileiras tombadas em 1938.
14

  

Em 20 de abril de 1938, após notificação à autoridade municipal e anuência da 

mesma, atendendo aos procedimentos legais definidos pelo Decreto-Lei nº. 25, o conjunto 

arquitetônico e urbanístico de Ouro Preto foi inscrito no Livro de Tombo das Belas Artes 

(Processo 0070-T-38). Em 1939, onze igrejas, oito capelas, cinco passos e um oratório, foram 

tombados e inscritos no Livro de Tombo das Belas Artes. Em 1949, uma capela e uma igreja 

localizada em um distrito foram tombadas e inscritas no Livro de Tombo das Belas Artes. Em 

1960 e 1962, duas igrejas localizadas em distritos foram tombadas e inscritas na Livro de 

Tombo das Belas Artes. Dois monumentos da arquitetura civil foram tombados em 1950 e 

inscritos no Livro de Tombo das Belas Artes e no Livro Histórico. Como seus 

contemporâneos no Estado, esse conjunto urbano não foi delimitado, tendo seu perímetro de 

tombamento definido e averbado no Livro de Tombo somente em 22 de maio de 1989. 

A valorização da tradição, a preservação do patrimônio, o conhecimento científico 

sobre o mesmo, a publicização dos monumentos, considerados legítimos representantes de 

uma tradição nacional, caracterizaram a atuação do MES nos tempos de Capanema. Esse 

                                                           
13

 Carta do ministro Gustavo Capanema ao presidente Getúlio Vargas, 14-6-1937. Arquivo Gustavo Capanema, 

FGV/CPDOC apud CAVALCANTI, 1999, p. 180. 
14

 Foram essas as seis cidades mineiras tombadas pelo IPHAN em 1938: São João del-Rei (04/03/1938), Serro 

(08/04/1938), Tiradentes (20/04/1938), Ouro Preto (20/04/1938), Mariana (14/05/1938) e Diamantina 

(16/05/1938). 
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discurso simbólico foi enunciado a partir desse lugar de fala, que também é um lugar de 

poder, um poder simbólico, que só pode ser exercido se for reconhecido, “o poder simbólico 

como poder de constituir dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou 

transformar a visão de mundo” (BOURDIEU, 1989, p. 14 apud SANTOS, 1992, p. 148). 

 

 

I.3 Dr. Rodrigo e a política de preservação do patrimônio cultural – a 

criação da cidade colonial 

 

 

Iniciado na década de 1920, o intercâmbio entre os intelectuais mineiros e os 

paulistas, se refletiu nas instituições culturais brasileiras criadas no período de gestão de 

Capanema à frente do MES. Tais intelectuais assumiram o comando dessas instituições e 

trouxeram à tona todo o pensamento em voga naquele período. Dr. Rodrigo e Mário de 

Andrade foram os principais responsáveis pela organização do discurso e da prática relativa 

ao Patrimônio Nacional. 

Foi Mário de Andrade que, com sua experiência de diretor do Departamento de 

Cultura da Prefeitura de São Paulo e por sua vivência nas “viagens de descoberta do Brasil”, 

recebeu, de Capanema, a incumbência de redigir um projeto para criação de uma instituição 

que cuidasse do Patrimônio Artístico Nacional. “No entender de Mário, o Patrimônio 

Nacional e, por consequência, a identidade do país eram constituídos pela somatória dos 

‘produtos’ culturais, múltiplas formas, consciência e suportes, abarcando desde os 

‘monumentos’ de pedra até os modos de viver e ser do povo” (MENICONI, 1999, p. 90).  

Dr. Rodrigo iniciou sua vida pública ao ser convidado por Francisco Campos para 

ser seu Chefe de Gabinete, quando esse estava à frente do MES. O Ministério foi um dos 

principais instrumentos políticos e burocráticos usados para realizar as mudanças propostas 

nas áreas de cultura e educação após a Revolução de 1930 e passou a ser dirigido, a partir de 

1934, por Gustavo Capanema, político associado à elite intelectual mineira que desempenhou 

um papel crucial nessas instituições até o fim do Estado Novo, em 1945. Ele foi o responsável 

pela ascensão de Dr. Rodrigo e seu grupo ao poder (BRAGA, 2010). 

O IPHAN começou a funcionar experimentalmente em 1936, já sob a direção de Dr. 

Rodrigo. Com a Lei nº. 378, de janeiro de 1937, passou a integrar oficialmente a estrutura do 

MES. Com larga experiência jurídica, Dr. Rodrigo foi o responsável pela elaboração do 

Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembro de 1937, mantendo, da proposta de Mário de Andrade, 
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a estrutura dos livros de tombo e o conselho consultivo. A lei de criação do IPHAN foi 

convertida depois de decretado o Estado Novo em Decreto-Lei, garantindo os meios legais 

para atuar num campo extremamente complexo: a questão da propriedade. O tombamento 

surgiu, como uma fórmula realista de compromisso entre o direito individual à propriedade e 

a defesa do interesse público pela preservação de valores culturais, que só foi possível porque 

a Constituição de 1934 estabeleceu limites ao direito de propriedade definindo o conceito de 

função social (FONSECA, 2005). 

No período em que o Dr. Rodrigo esteve à frente do IPHAN (1937-1967), seu 

discurso e a forma como organizou a instituição revelaram a obstinada busca de implementar 

uma ação exemplar que permitisse nomear um conjunto de práticas culturais concebidas como 

genuínas, autênticas e, portanto, capazes de tornar visível a nação. 

Diversos foram os artistas e intelectuais que, com presença mais ou menos constante, 

fizeram parte da “Academia SPHAN”: Rodrigo Mello Franco de Andrade, Mário de Andrade, 

Carlos Drummond de Andrade, Joaquim Cardoso, Manuel Bandeira, Gilberto Freyre, entre 

outros. Além deles, um grupo de arquitetos – Oscar Niemeyer, Carlos Leão, José de Souza 

Reis, Paulo Thedim Barreto, Renato Soeiro, Alcides da Rocha Miranda e Lúcio Costa – 

contribuíram para transformar o IPHAN em uma referência, espécie de fonte sagrada, onde 

novas ideias foram gestadas e absorvidas. Eles entenderam o Barroco como a herança mais 

brasileira das legadas no Brasil Colônia, delimitando Minas, o Barroco e o século XVIII como 

símbolos emblemáticos da nação brasileira.  

 

O grupo fundador da “Academia SPHAN”, sob a liderança de Rodrigo, será o 

responsável pela elaboração de um conjunto de representações, às quais procurarão 

dar o caráter de universalidade, buscando para tanto, desenvolver estratégias de 

legitimação, quer através da elaboração cada vez mais complexificada e sofisticada 

da formação discursiva, quer através de um ordenamento cada vez mais diferenciado 

em critérios, de um conjunto de práticas culturais, destacando-se como a mais 

importante o instituto do tombamento (SANTOS, 1996, p. 330). 

 

Uma das marcas da gestão de Dr. Rodrigo foi sua dedicação e compromisso com a 

salvaguarda e divulgação de Minas Gerais e o cuidado especial dedicado a Ouro Preto, 

representando uma profunda ligação afetiva com a cidade, que envolvia um “compromisso” 

herdado de seus familiares
15

. Nesse sentido, empenhou-se também na valorização, 

                                                           
15

 Do lado paterno, Dr. Rodrigo descendeu de uma família de Ouro Preto, sendo bisneto de Rodrigo José Ferreira 

Bretas, o primeiro biógrafo de Aleijadinho. Do lado materno, da tradicional família de intelectuais e políticos 

oriundos de Paracatu, os Melo Franco, que ocuparam posição de destaque nas letras e na política desde o 

Império. Seu tio, Afonso Arinos (1868-1916), foi um importante escritor sertanista e figura de destaque na 

intelectualidade brasileira em sua época e exerceu grande influência na sua formação (BRAGA, 2010). 
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comprovação e consagração da obra do escultor mineiro, Antônio Francisco Lisboa, o 

Aleijadinho, cujo mito foi iniciado por seu bisavô paterno, Rodrigo José Ferreira Bretas, o 

primeiro biógrafo de Aleijadinho. Para ele, “a cidade possuía o acervo mais rico do país, 

como também era uma proto-história da preservação, pois foi ali que a Rainha D. Maria I 

expediu ordem régia, em 1790, solicitando que se registrassem monumentos arquitetônicos do 

ciclo do ouro” (RUBINO, 1996, p. 101). 

Após a morte de Dr. Rodrigo, Carlos Drummond de Andrade, amigo e membro da 

“Academia SPHAN”, assim falou sobre sua contribuição na mudança da mentalidade 

brasileira em relação ao seu passado:  

 

Se hoje temos alguns museus de categoria, se podemos mostrar ao turista a 

maravilha de Ouro Preto, integral e oitocentista; se hoje você pode confiar a um 

técnico de restauração o quadro mais precioso de sua casa; se a gente moça modela o 

espírito na compreensão dos valores de arte tradicional, ligando-as às formas 

modernas; se uma velha arca ximbó com losangos é guardada com amor numa sala 

de estar de classe média, e não jogada no lixo, isto se deve à ação criadora, 

renovadora ou orientadora do Departamento de Patrimônio, chefiado por Rodrigo, 

que educou e formou o gosto e mentalidade (ANDRADE 1969 apud BRAGA, 2010, 

p. 67). 

 

Como na fala de Drummond, ao longo do período de atuação de Dr. Rodrigo, a 

frente do SPHAN, as iniciativas educativas promovidas pela instituição “se concentraram na 

criação de museus e no incentivo a exposições; no tombamento de coleções e acervos 

artísticos e documentais, de exemplares da arquitetura religiosa, civil, militar e no incentivo a 

publicações técnicas e veiculação de divulgação jornalística, com vistas a sensibilizar um 

público mais amplo sobre a importância e o valor do acervo resguardado pelo órgão” 

(BEZERRA, 2014, p. 6). 

No anteprojeto de Mário de Andrade foi sugerida a criação de uma “Seção dos 

Museus” que ficaria encarregada de organizar os museus nacionais pertencentes ao IPHAN, 

promovendo exposições em âmbito regional e federal, sendo esse espaço entendido como 

agência educativa. Após a criação do IPHAN em 1937, houve uma política de criação de 

museus regionais, desde 1938, com o Museu das Missões, mas a instituição priorizou a 

proteção de bens e a produção e divulgação do saber, através da circulação da revista do 

SPHAN, que contribuiu para a produção de conhecimento e consolidação das questões 

preservacionistas no cenário nacional, investindo no que eles entendiam por educação, dar 

conhecimento, por civilizar. Consideravam essas ações necessárias para o que entendiam ser 

de sua competência, colaborando, com isso, para consolidação das práticas e da política 
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preservacionista no Brasil, legitimando a existência, a prática e a autoridade cultural do 

IPHAN nesse período (FONSECA, 1997).  

Ouro Preto foi tombada integralmente e inscrita no Livro das Belas Artes. A imagem 

de uma cidade colonial, pronta e acabada, como uma obra de arte, ficou reforçada. A 

arquitetura barroca, identificada como o primeiro momento de uma produção autenticamente 

brasileira, conferiu à cidade papel de destaque no cenário nacional, e as obras de restauro 

empreendidas buscaram um tempo apropriado ao qual o imóvel deveria retornar – o período 

colonial – e, para isso, o Barroco serviu como parâmetro (CHUVA, 2003). Desse modo, em 

nome desta “autenticidade” temporal foram apagados vestígios de sua evolução urbana e as 

novas intervenções urbano-arquitetônicas ocorridas, ainda que construídas no século XX, 

replicaram, na paisagem urbana, o estilo e a tipologia das edificações “barrocas”, 

homogeneizando o conjunto, provocando a perda da historicidade dos espaços. 

Com o tombamento, ou seja, através da inscrição nos Livros do Tombo do 

Patrimônio, instrumento legal que atribui valor e confere visibilidade aos bens assim 

gravados, esses passaram a adquirir visibilidade a partir de sua distinção como bens 

tombados, ou seja, os transformandos em monumentos. 

 

Na constituição do patrimônio, o rito do tombamento, parecia ser para os membros 

da “Academia SPHAN” uma forma de sacralizar o passado, mas através do resgate 

de uma tradição que se acreditava imersa no movimento da história e, portanto, 

capaz de contemplar o longínquo e o futuro.  Não é difícil compreender esta forma 

de construção simbólica, se lembrarmos que os membros da “Academia SPHAN” 

compartilhavam da perspectiva modernista, o que os levava a assumir uma postura 

marcada pela dissolução da visão contemplativa na forma reflexiva de um íntimo 

horizonte, e que os impulsionava para a permanente tensão entre a valorização e 

construção de referências individuais e referências coletivas (SANTOS, 1996, p. 

397). 

 

O que foi feito em Ouro Preto e nas demais cidades mineiras foi o tombamento de 

um extenso conjunto arquitetônico. Essa característica de bem tombado, apesar de não estar 

literalmente explicitada no Decreto-Lei nº. 25, foi aplicada por analogia, por constituírem 

monumentos de valor excepcional. Ainda que Dr. Rodrigo descrevesse assim a importância 

desse conjunto:  

 

O que constitui monumento, pelo seu excepcional valor histórico e artístico, não é 

nenhum dos edifícios considerados em si mesmo isoladamente, mas a sua 

coexistência a sua conservação em conjunto, formando um todo que, por isso 

mesmo, assume feição urbanística e arquitetônica de valor inestimável. É esse 

conjunto que importa preservar, no seu todo, pois empresta às cidades, que ainda 

apresentam essa documentação viva da sua formação e desenvolvimento originários, 

a sua fisionomia particular. ‘É, portanto, esse conjunto (bem imaterial, eu é toda a 
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cidade sem pertencer particularmente a quem quer que seja) o objeto do 

tombamento, o monumento incorporado ao patrimônio histórico e artístico nacional. 

Não é o mesmo que uma série de tombamentos especiais, de bens individualizados, 

cada um isoladamente considerado’ (Correspondência de Dr. Rodrigo a Jair Brandão 

Costa, datada de 17/09/1941, constante do processo de tombamento nº 64-T-38, da 

cidade de Diamantina. Grifo nosso). 
 

Em sua descrição, Dr. Rodrigo menciona a cidade/o conjunto como "bem imaterial". 

As intervenções preservacionistas ocorridas durante a década de 1940-1950 desconsideraram 

a relação dos moradores com a sua cidade, ou seja, entre as pessoas, patrimônio e memória, 

priorizando apenas os imóveis do período colonial. Ao mencionar “patrimônio imaterial”, em 

um período onde esse conceito não havia sido trabalhado pela instituição, devemos considerar 

que a imaterialidade, para ele, se contrapunha de alguma forma à materialidade do bem 

isolado, do conjunto urbano tombado. O conceito de patrimônio imaterial, aqui utilizado, não 

é o mesmo expresso no Artigo 216 da Constituição Federal de 1988, que, ao alargar o 

conceito de patrimônio cultural, mencionou bens culturais de natureza material e imaterial.  

Gonçalves (2002) destacou que, entre as narrativas utilizadas por Dr. Rodrigo para 

justificar a atuação do IPHAN, encontrava-se a ideia da perda do patrimônio nacional baseada 

no seu desaparecimento, dispersão e destruição causadas, principalmente, pela indiferença e 

ignorância da população. 

 

Ele crê (...) que o fator principal no processo de desaparecimento do patrimônio 

histórico e artístico nacional é a “indiferença da população” em relação à 

importância da defesa e preservação desse patrimônio. Indiferença, segundo ele, 

partilhada não apenas “...pelas massas pouco esclarecidas da população brasileira...”, 

mas, igualmente, pelas “...classes mais favorecidas e que se presumem cultas” 

(ANDRADE, [1969] 1987, p. 182). Associada a esse diagnóstico está, 

evidentemente, a ênfase presente no discurso de Rodrigo na tarefa de “educar” a 

população a respeito dos valores representados pelo patrimônio nacional. 

(GONÇALVES apud SIVIEIRO, 2013, p. 7). 

 

Se os lugares servem como um espaço dotado de afeto, como palco para a construção 

de identidades, seria necessário atentar-se a isso antes de modificá-los. De acordo com Geertz 

(2008), devemos apreender o comportamento humano como ação simbólica, onde os 

“códigos” culturais, os atos, gestos e ações possuem significados distintos para sociedades 

distintas. Nos primeiros anos de atuação do IPHAN, o posicionamento da instituição em 

relação a Ouro Preto demonstrou sua distância com relação à comunidade local, pois tratavam 

a cidade como obra de arte e não com suas dimensões simbólicas e seus significados. 

Percebiam, de forma diferenciada, os códigos culturais, os atos, gestos, os significados que 

essa cidade e seus moradores possuíam e acreditavam que os valores simbólicos e 

significados atribuídos pelos seus técnicos eram os valores corretos. Criou-se, com isso, uma 
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barreira entre a cidade, os cidadãos e o IPHAN. Por essa forma de atuação impositiva, 

Patrimônio ficou sendo o termo utilizado, pela comunidade ouro-pretana, para se referir ao 

IPHAN e, por isso, a palavra vem carregada por todo esse sentimento autoritário, que desde a 

sua criação, marcou a forma da instituição atuar na cidade. Ao não permitirem a participação 

da comunidade nas decisões institucionais, o confronto com o IPHAN veio se acirrando com 

o passar dos anos e esse, ficou ainda mais claro nos anos 2000, após a demolição pela 

instituição, de parte de um imóvel, que executou obra irregular. Essa ação motivou a 

organização da Associação Patrimonial de Ouro Preto – APOP, entidade que congregou os 

proprietários de imóveis processados pelo IPHAN no município, provocando ainda mais 

conflitos com a Instituição. 

Apesar de que a preocupação com a preservação da cidade a partir de sua elevação à 

condição de Monumento Nacional ter sido recebida, a princípio, como benéfica pela 

comunidade ouro-pretana, pois viam nessa atitude perspectivas de recuperação de Ouro Preto 

e de sua economia, e as primeiras ações dessa política de preservação da cidade terem 

recebido apoio da Câmara, das entidades religiosas, de particulares, do Instituto Histórico de 

Ouro Preto e da PMOP, inclusive na anuência pós-notificação, do tombamento do conjunto 

arquitetônico e urbanístico de Ouro Preto, não demorou muito para que os interesses se 

mostrassem conflitantes. O relato de Irene da Silva Telles
16

 exemplifica bem a postura da 

instituição: 

 

... eu acho que o IPHAN tinha um lado extremamente autoritário. Creio que eu 

contei para vocês a discussão que tive com o Dr. Rodrigo em Ouro Preto: nós 

estávamos lá na Igreja de São Francisco [de Assis], que tinha os Santos Bem-

Casados [São Lúcio e Santa Bona]; estavam casados há não sei quanto tempo, e o 

Dr. Rodrigo disse que ia separar os dois porque eles não eram nem do mesmo 

século. Eu disse: “Dr. Rodrigo, isso aqui, essa igreja não foi feita para o Patrimônio, 

foi feita pra população. Se o povo casou, o senhor vai descasar, vai criar um 

problemão em Ouro Preto”. Ele disse: “Os santos não são nem do mesmo século.” E 

eu: “Dr. Rodrigo, a cultura é viva, não foi criada para o Patrimônio, não é?” Parecia 

que o patrimônio era dono de tudo. Era essa a atitude frequentemente da turma lá. A 

geração mais nova já estava mais aberta. Esse negócio que “o Lúcio Costa tombou, 

acabou” era a mentalidade (TELLES apud THOMPSON, 2010, p. 93). 

 

Trazendo as questões relativas à memória, identidade e, por conseguinte, patrimônio 

histórico para o centro dessa reflexão, devemos avaliar as motivações assumidas, expressas ou 

ignoradas, que estão na base dessas condutas patrimoniais. Pois “não podemos nos debruçar 
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 Esposa de Augusto da Silva Telles, arquiteto do IPHAN por mais de cinco décadas, cuja vivência no 

Patrimônio o situa como testemunha de muitas mudanças ocorridas na sociedade brasileira, nas instituições 

públicas e, sob a ótica de uma concepção mais filosófica, nas percepções sobre o próprio objeto de seu trabalho: 

a preservação do patrimônio cultual brasileiro (ENTREVISTA com Augusto da Silva Telles, 2010, p. 37). 



33 

 

sobre o espelho do patrimônio sem interpretar as imagens que nele se refletem atualmente 

sem procurar, previamente, compreender como a grande superfície lisa desse espelho foi 

pouco a pouco sendo constituída” (CHOAY, 2006, p. 29). A interpretação desse espelho, bem 

como a imagem nele refletida, deve ser precedida pela compreensão, de como essa superfície 

foi sendo constituída pelo acréscimo e pela fusão de fragmentos (TAMASO, 2007). A escolha 

de apenas parte dessa imagem da cidade – a parte antiga, colonial – refletiu uma imagem 

incompleta de Ouro Preto, dificultando o reconhecimento e sentimento de pertença por parte 

dos cidadãos, que percebem parte de sua cidade sendo tratada como monumento e a outra 

parte sendo esquecida, desconhecida. Para Ribeiro (2009), 

 

... a visão crítica da qual é impregnada a ciência histórica foi aqui destituída de sua 

amplitude na medida em que houve uma apropriação cordial da história, onde 

apenas certo tipo de memória foi considerada legítima, notadamente aquela 

pertencente aos que produziam o Estado, que, como se sabe, é imiscuído de fortes 

traços familiares neste caso. Houve uma “dominação apropriada” dos valores 

históricos em função da manutenção de certa memória que excluiu diversos sujeitos 

sociais destas recordações, criando uma nova linhagem de desclassificados, os 

desclassificados históricos (p.160-161). 

 

 

I.4 A política de preservação do patrimônio cultural – Dr. Soeiro e Aloísio 

Magalhães 

 

 

Em 1953, o Ministério da Educação e Saúde (MES) foi desmembrado, sendo criados 

os Ministérios da Saúde (MS) e o da Educação e Cultura (MEC). Em linhas gerais, a estrutura 

montada pelo MES no período anterior foi mantida, ficando o MEC voltado prioritariamente 

para a área da educação, sendo criado somente em 1970 o Departamento de Assuntos 

Culturais.  

O regime militar instalado em 1964 desmantelou grupos e instituições culturais e 

gerou programas e órgãos oficiais, como o Conselho Federal de Cultura (CFC)
17

, criado em 
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 O Conselho Federal de Cultura estava dividido em quatro câmaras: Artes, Letras, Ciências Humanas, 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, possuindo também uma comissão de legislação e normas que 

funcionava como uma quinta câmara. As câmaras recebiam solicitações onde predominavam os pedidos de 

auxílio financeiro para atividades como: pesquisa, aquisição de equipamentos, de acervos, de passagens, de 

imóveis, realização de congressos, espetáculos, festivais, homenagens e muitos outros. Outra atribuição do 

Conselho era a de se articular com os órgãos estaduais e federais, da área da cultura e da educação para assegurar 

a coordenação e a execução de programas culturais, cooperar na defesa do patrimônio histórico e artístico 

nacional e de estimular, a criação de Conselhos Estaduais de Cultura. Foi o órgão responsável pela grande 

maioria das ações levadas a cabo pelo MEC na área da cultura, desde sua criação até meados da década de 1970 

(CALABRE, 2008). 
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1966 pelo Presidente da República, General Humberto de Alencar Castello Branco
18

, e extinto 

no governo do presidente Fernando Collor de Melo, em 1990. Os membros desse conselho, 

nomeados pelo Presidente da República, eram intelectuais renomados e um de seus 

conselheiros foi o arquiteto Renato Soeiro, que substituiu Dr. Rodrigo na direção do IPHAN 

de 1967 a 1979. A política cultural do IPHAN caminhava lado a lado com as propostas do 

CFC por intermédio da sua Câmara do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, da qual 

Soeiro fazia parte (PEREGRINO, 2012). 

Ainda de acordo com Peregrino (2012), a gestão de Renato Soeiro ocorreu no 

momento de consolidação do regime militar e terminou na fase de abertura política, 

representando um hiato entre a época heroica, da gestão de Rodrigo Mello Franco de Andrade 

(seu antecessor), e a fase moderna, da gestão de Aloísio Magalhães (seu sucessor).  

A partir da década de 1970 e durante as duas décadas que se seguiram, ocorreu uma 

mudança na noção de patrimônio – o que significou vincular a temática da preservação à 

questão de desenvolvimento. Foi à UNESCO que o IPHAN recorreu para reformular e 

reformar sua atuação, visando a compatibilizar os interesses da preservação ao modelo de 

desenvolvimento então vigente no Brasil, e objetivando demonstrar a relação entre valor 

cultural e valor econômico. Com o propósito de resolver essa questão, dois programas foram 

instaurados em 1973: o Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas (PCH)
19

 

(FONSECA, 2005), considerando os bens culturais enquanto mercadorias de potencial 

turístico; e o Plano de Ação Cultural (PAC)
20

, germe da Fundação Nacional de Arte (Funarte), 

instituída em 1976.  

Aloísio Magalhães, apoiado em sua relação pessoal com personalidades influentes do 

governo federal e, sobretudo, em seu carisma pessoal e habilidade política, conseguiu 

conquistar aliados importantes junto ao Executivo e ao Congresso Nacional. Iniciou, na 

década de 1970, uma série de reflexões sobre a realidade brasileira na busca da compreensão 
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 Foi o primeiro presidente do período do governo militar instaurado pelo golpe militar de 1964. 
19

 Em 1973, por solicitação do Ministro da Educação e Cultura e com a participação dos ministérios do 

Planejamento, do Interior e da Indústria e Comércio (através da EMBRATUR), o Programa Integrado de 

Reconstrução das Cidades Históricas, passou a funcionar com recursos da Secretaria de Planejamento (Seplan). 

O PCH, como ficou conhecido, tinha como objetivo criar infraestrutura adequada ao desenvolvimento e suporte 

de atividades turísticas e ao uso de bens culturais como fonte de renda para regiões carentes do Nordeste, 

revitalizando monumentos em degradação (FONSECA, 2005). 
20

 O PAC abrangia o setor de patrimônio, as atividades artísticas e culturais, prevendo ainda a capacitação de 

pessoal. Os recursos financeiros vinham do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Lançado 

em agosto de 1973, o Plano teve como meta a implementação de um ativo calendário de eventos culturais 

patrocinados pelo Estado, com espetáculos nas áreas de música, teatro, circo, folclore e cinema com circulação 

pelas diversas regiões do país, ou seja, uma atuação no campo da promoção e difusão de atividades artístico-

culturais (CALABRE, 2007). 
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da cultura no contexto brasileiro contemporâneo. Sua proposta foi a de instrumentalizar a área 

da cultura para participar na elaboração dos projetos de desenvolvimento do país, inserindo a 

cultura no planejamento econômico, tendo como eixo a questão da identidade nacional. 

Dessas discussões nasceu o Centro Nacional de Referencia Cultural (CNRC)
21

, que começou 

a funcionar em junho de 1975 e, desde sua criação, foi dirigido por Aloísio Magalhães.  

Devido aos resultados promovidos pelas ações do CNRC, Aloísio foi convidado a 

assumir a direção do IPHAN.  

 

Em 1979, com o apoio do ministro Eduardo Portella
22

 e do general Golbery do 

Couto e Silva
23

, Aloísio Magalhães foi nomeado diretor do IPHAN, e correu a fusão 

IPHAN/PCH/CNRC. Reuniam-se, assim, numa só instituição, os recursos e o know-

how gerencial do PCH, o prestígio e a competência técnica do IPHAN e a visão 

moderna e renovadora do CNRC. Foi criada uma nova estrutura: um órgão 

normativo – a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e 

um órgão executivo – a Fundação Nacional pró-Memória (FNpM). Para Aloísio, a 

fusão vinha revitalizar o IPHAN e operacionalizar o CNRC (...) (FONSECA, 2005, 

p. 154). 

 

Aloísio Magalhães trouxe um discurso que acompanhou as mudanças da realidade 

política brasileira, a inclusão da pluralidade cultural na agenda oficial da cultura, 

caracterizando os novos rumos das políticas nesse setor. 

 

(...) Aloísio não descartava, e nem poderia, o patrimônio de pedra e cal. O problema 

não era preservar esse patrimônio, mas sim limitar-se a ele. Por isso, a política 

institucional de Magalhães era de ampliação dos bens culturais, reconhecendo a 

pluralidade brasileira e retomando o projeto de Mário de Andrade, de 1936, que não 

fora totalmente absorvido por Rodrigo na implantação do SPHAN (PEREGRINO, 

2012, p. 93-94). 

 

Em 1981, ocorreu uma reestruturação da área cultural no Governo Federal, que 

culminou com a criação da Secretaria da Cultura, na qual se aglutinaram todos os órgãos 

culturais do ministério, sob a direção de Aloísio Magalhães. Com isso, o IPHAN foi 

transformado em subsecretaria subordinada à mesma. 

A atuação de Aloísio Magalhães trouxe um novo sentido à política de preservação.  

                                                           
21

 Com o apoio do matemático Fausto Alvim e de outros intelectuais, físicos, antropólogos e sociólogos, os 

projetos desenvolvidos no CNRC procuravam, através de uma perspectiva interdisciplinar, apreender a dinâmica 

específica da cada processo cultural estudado, formulando, a posteriori, tipologias e modelos. Foi estruturado em 

quatro programas: mapeamento do artesanato brasileiro, levantamentos socioculturais, história da ciência e da 

tecnologia no Brasil e levantamento de documentação sobre o Brasil. Tinha como proposta complexificar a 

noção de cultura brasileira, produzindo referências (com o recurso às Ciências Sociais, à documentação e à 

informática) que pudessem ser utilizadas no planejamento econômico e social (FONSECA, 2005). 
22

 Ministro da Educação no governo do presidente General João Figuieredo, de 15 de março de 1979 a 26 de 

novembro de 1980. 
23

 Chefe da Casa Civil nos governos militares dos Presidentes General Ernesto Geisel e do General João 

Figuieredo até 1981, quando abandonou definitivamente a vida pública. 
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A partir dos anos 80, a preservação das manifestações culturais dos diferentes 

contextos culturais brasileiros assumiu uma nítida conotação política, na medida em 

que, à ideia de diversidade, se sobrepunha a de desigualdade. Ao propor a 

introdução de bens do “patrimônio cultural não consagrado” no patrimônio histórico 

e artístico nacional (basicamente, bens das etnias afro-brasileiras e vinculados à 

cultura popular), e a participação da sociedade na construção e gestão desse 

patrimônio, a política da FNpM visava a se inserir na luta mais ampla que 

mobilizava então a sociedade brasileira pela reconquista da cidadania (...). Para 

Aloísio, a atividade de proteção não podia se esgotar nela mesma. Era necessário pô-

la a serviço da sociedade, o que considerava ser também responsabilidade dos 

organismos culturais. (FONSECA, 2005, p. 157). 

 

Em 13 de junho de 1982, Aloísio Magalhães faleceu, aos 55 anos, em Pádua (Itália), 

onde havia ido participar de reuniões de órgãos internacionais de cultura. 

 

 

I.5 As representações do conjunto urbano tombado de Ouro Preto 

 

 

Vários são os “títulos” atribuídos a Ouro Preto, que contribuíram para criar uma 

representação simbólica do espaço urbano e, como tal, dialogam, de forma intensa, com os 

espaços de representação ali produzidos (RIBEIRO, 2009).  

Partindo da premissa de que patrimônio é uma construção social, na qual as práticas 

e as ações de gestão constroem e/ou transformam o patrimônio e seu valor atribuído, a força 

com que Ouro Preto se impôs no cenário nacional e a carga simbólica da identidade brasileira 

que carrega, fez com que, na cidade, as políticas públicas e as ações efetivas de conservação, 

restauração e revitalização fossem ali experimentadas. 

 

O patrimônio cultural instituído pelo Estado é uma construção social que resulta 

sempre do embate de forças e dos consensos construídos a respeito como parte 

integrante da história e da memória nacional. Essa produção social de patrimônio 

envolve operações de seleção, de proteção, de conservação e de promoção que, ao 

mobilizarem e produzirem saberes e discursos, estabelecerem regras e 

desencadearem ação, dão a conhecer “a norma” que preside a prática de preservação 

num dado momento (SANT’ANNA, 2004, p. 43). 

 

Essa carga simbólica de cidade síntese da identidade brasileira reflete-se em vários 

moradores da cidade, que mencionam o orgulho de morar em Ouro Preto, das belezas, da 

história e dos seus monumentos. Seus relatos trazem a imagem da cidade histórica, cenário, 
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fotogênica, encantadora. O relato de uma professora da Escola Municipal Juventina 

Drummond
24

, onde trabalhamos, sintetiza essa imagem: 

 

Morar em Ouro Preto, hoje, eu acho que assim... é uma coisa fascinante. É você ver 

a história contada lá fora e você saber que você mora neste lugar, é muito 

gratificante, é você se sentir dono de uma propriedade que todo mundo admira não 

é? É uma coisa muito legal! Porque, às vezes, um cantinho escondido que ninguém 

conhece, ele se torna maravilhoso nos olhos de muita gente. Assim é Ouro Preto pra 

mim, é tudo, é minha raiz, é minha cidade, é meu coração.  

 

O critério que fundamentou a proteção desse núcleo e de outras cidades mineiras foi 

percebê-los como obras de arte excepcionais, íntegras e preservadas. Do ponto de vista 

urbanístico, a ideia que alicerçou sua preservação foi a identificação da área urbana como um 

único monumento, a cidade-monumento (SANT’ANNA, 1997)
25

. Até a década de 1960, as 

operações de conservação desse conjunto, reforçaram a imagem de monumento colonial, 

eliminado os vestígios da arquitetura eclética. O tombamento e a inscrição no Livro de Tombo 

das Belas Artes do conjunto urbano e arquitetônico de Ouro Preto em 1938 e após, a inscrição 

de vários monumentos religiosos em 1939, 1949, 1960 e 1962, reforçam essa visão e o valor 

atribuído a tais edificações. 

A partir da década de 1960, com o impulso de desenvolvimento ocorrido no país, a 

demanda para as cidades tombadas foi alterada, ocorrendo em consequência uma revisão 

conceitual, onde o patrimônio cultural começou a ser visto como valor econômico e fator de 

desenvolvimento local. As cidades, cujos cenários pitorescos contavam parte da história da 

nação, passaram a ser vistas como potencial turístico. Nesse período, Ouro Preto começou a 

apresentar sinais de alteração, com novos processos de ocupação do território e de produção 

do seu espaço urbano, apresentando crescimento desordenado, com ocupação das encostas e 

das áreas livres no centro mais antigo, tornando necessária a revisão da forma de atuação do 

IPHAN. Foram iniciados os primeiros estudos para a delimitação de seu perímetro de 

tombamento, que incluiu a moldura paisagística que circundava o núcleo urbano colonial. A 

inscrição das pontes e exemplares da arquitetura civil de Ouro Preto no Livro de Tombo 

Histórico, ocorrida em 1950, 1954 e 1963, já indica o início dessa alteração conceitual. 

Na década de 1980, uma nova revisão conceitual trouxe outras perspectivas para 

dentro da instituição, que passou a tratar as cidades como documentos, e as reconheceram 

como fruto de processos de ocupação do território ao longo do tempo e de produção do 
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 Sobre o trabalho realizado na Escola Municipal Professora Juventina Drummond, falaremos detalhadamente 

no Capítulo III dessa dissertação.  
25

 Sobre o conceito de cidade-monumento, ver nota 5. 
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espaço urbano. Os conjuntos urbanos também passaram a ser observados por esta nova 

perspectiva e serem vistos como documentos/provas/testemunhos de ocupação do território, 

onde o espaço urbano podia ser lido como um texto que concentrava informações sobre 

processos sociais, econômicos e culturais. As operações de conservação nesse período 

mantiveram, nas cidades-documento
26

, as diversas contribuições dos períodos históricos, e as 

edificações ecléticas ganharam importância como documento, permitindo a leitura da 

passagem do tempo, das transformações urbanas como processo histórico e da coexistência de 

vários tempos na mesma cidade.  

Em julho de 1986, o conjunto urbano e arquitetônico de Ouro Preto foi inscrito no 

Livro de Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico e no Livro Histórico
27

 “por 

representar uma paisagem urbana se integrando forçosamente à paisagem natural na qual está 

inserida”
28

. As novas inscrições são significativas do surgimento de novos conceitos e formas 

de abordagem que caminham para um entendimento mais complexo sobre cultura e 

patrimônio. No entanto, estas novas formas de pensar só são possíveis porque, em 

determinado momento, a cidade monumento foi preservada e, de certa forma, permaneceu à 

disposição e exigindo novas abordagens. 

A partir da década de 1990, a indústria do turismo passou a ser vista como salvação 

econômica para esses conjuntos tombados, já que a crise econômica se refletiu também no 

refreamento de investimentos econômicos nas operações de conservação realizadas pelo 

Estado. Como solução para esse momento, um novo modelo de intervenção se iniciou. Em 

Ouro Preto, presenciamos a realização de ações de promoção do patrimônio, como 

instrumento para o desenvolvimento econômico e de negócios
29

. A imagem da cidade-
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 Segundo a Profª. Drª Márcia Sant’Anna, cidades-documento referem-se à grande mudança na prática de 

seleção de áreas urbanas-patrimônio que ocorre na década de 1980. “Os critérios que a informam deixam 

definitivamente de lado a questão estética e passam a fundamentar-se no valor histórico do objeto. Ocorre, na 

realidade, uma mudança de conceitos. De cidade-monumento, relíquia e paradigma da civilização material que a 

nação brasileira foi capaz de construir, a área urbana-patrimônio passa a cidade-documento [...]” (SANT’ANNA, 

apud Dicionário do IPHAN, p. 63). 
27

 Em 15 de setembro de 1986, o conjunto urbano e arquitetônico ouro-pretano foi inscrito no Livro de Tombo 

Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico – nº. 98, fl. 47 e no Livro de Tombo Histórico – nº. 512,fl. 98. 
28

 Processo de Tombamento de Ouro Preto, v. 1, fl. 021 - Informação nº. 110/86 de 30/07/1986, do Diretor do 

DTC/SPHAN - Augusto C. da Silva Telles. 
29

 No início da década de 1990, a cidade recebeu o apoio técnico da Getty Foudation que, com o projeto “Praça 

Tiradentes”, iniciou ações de promoção do patrimônio como instrumento para o desenvolvimento econômico e 

de negócios na área foco do projeto. Pretendia-se que as ações de preservação das fachadas e valorização 

daquele espaço urbano reforçassem a imagem da região como polo de atração, desencadeando, assim, ações ao 

longo de toda a cidade. Abortado um ano após seu início, sem a conclusão da maioria das ações pretendidas, foi 

o precursor das ações do Programa Monumenta/BID (1996) (Dados colhidos em documentos existentes nos 

arquivos do Escritório Técnico de Ouro Preto e em minha vivência como técnica e participante do projeto). 
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atração, aqui se valendo do conceito de Sant'Anna (1997)
30

 começou a ser desenhada, 

ganhando reforços a partir dos anos 2000, com o Programa Monumenta/BID
31

.  

Em Ouro Preto, apesar de ter antecedido uma oficina de planejamento participativo, 

de onde surgiram as principais diretrizes para o Programa Monumenta/BID de preservação da 

cidade, essa relação entre o poder público e a comunidade não foi constante ao longo da 

implementação do projeto, restringindo-se a monumentos isolados (SILVA, 2006). Essas 

práticas de preservação trouxeram, como consequência, a redução do valor do bem cultural 

com um vazio de significado, com ações ausentes de uma articulação prévia, entre os gestores 

urbanos e os gestores de preservação, sendo um somatório de projetos pontuais, descolados da 

realidade da cidade. Apesar de trabalharem com alguns componentes importantes, com as 

seguintes ações de preservação desenvolvidas na cidade, como o fortalecimento institucional 

do município e do IPHAN, a capacitação de artífices e agentes locais de cultura (projeto de 

educação patrimonial) e o financiamento para a recuperação de imóveis privados; o excesso 

de burocracia e centralização, a incapacidade do município de cumprir as exigências do BID, 

os projetos locais de baixa qualidade com baixo impacto na dinâmica urbana e econômica e o 

IPHAN relegado a mero organismo fiscalizador sem participação nos rumos e nas decisões do 

programa foram alguns dos problemas identificados no decorrer desse processo. 

Um novo programa do governo foi iniciado em 2009 “para atrair novas dinâmicas às 

áreas preservadas, desde que sem prejuízo aos valores que as fizeram patrimônio nacional, 

inserindo definitivamente o Patrimônio Cultural na agenda estratégica do Governo Federal” – 

o PAC2 – Cidades Históricas.
32

 Pensado como um plano estratégico de resgate do 

planejamento e de retomada dos investimentos em setores estruturantes do país, incluiu-se, 

nesse bojo, a preservação do patrimônio brasileiro, considerando fundamental para o 

desenvolvimento econômico brasileiro. Segundo o site do IPHAN
33

, o programa é “uma ação 
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 Cidade-atração: prática que, através de parcerias público-privadas (PPP) – gestão empresarial –. produzem 

fenômenos socioespaciais como a gentrificação (LEITE, 2007) e a homogeneização espacial (SANT'ANNA, 

2004; SIVIERO, 2014). Caracteriza-se pela utilização do patrimônio cultural urbano como estratégia para a 

dinamização econômica e valorização imobiliária. 
31

 O Programa Monumenta/BID, programa federal de preservação do patrimônio histórico urbano brasileiro, 

trouxe em sua concepção duas das matrizes que influenciaram os modelos de intervenção e gestão urbanas nos 

anos 1990: o planejamento estratégico e a sustentabilidade. Foi um programa estratégico do Ministério da 

Cultura, financiado pelo BID, União, Estados e Municípios e Cooperação Técnica com a UNESCO (SILVA, 

2006). 
32

 Iniciado em 2014, o Programa PAC 2 – Cidades Históricas está presente em 44 cidades reconhecidas como 

patrimônio nacional, sendo que as primeiras contempladas são as 11 cidades brasileiras reconhecidas como 

patrimônio mundial. Para Ouro Preto, estão sendo disponibilizados 36 milhões de reais para a restauração de 

monumentos, um volume inédito de recursos para essa área (IPHAN, 2012). 
33

 http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=17776&retorno=paginaIphan. (Acesso em 

21/08/2014). 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=17776&retorno=paginaIphan
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intergovernamental, articulada com a sociedade para preservar o patrimônio brasileiro, 

valorizar nossa cultura e promover o desenvolvimento econômico e social com 

sustentabilidade e qualidade de vida para os cidadãos”. Concentrando suas ações no centro 

mais antigo da cidade, projetos pontuais, espalhados pelo conjunto urbano tombado, serão 

realizados, atendendo alguns monumentos tombados individualmente localizados na periferia 

da cidade e em alguns distritos, e o financiamento para a recuperação de imóveis privados. 

São esses os bens que integram a lista: Igreja de São Bom Jesus de Matozinhos; Igreja de 

Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia; Capela de Santana, Capela da Piedade; Capela de 

São João; Capela de São Sebastião; Igreja de São Francisco de Paula; Igreja de São Francisco 

de Assis, Matriz de Nossa Senhora da Conceição; entorno da Capela do Padre Faria; 

chafarizes do centro histórico e dos distritos, a Matriz de São Bartolomeu e a Matriz de Santo 

Antônio, em Glaura. Novamente, a carga simbólica de Ouro Preto, a inseriu no rol das cidades 

contempladas pelo programa, e a lista dos bens a serem restaurados foi definida 

conjuntamente entre o IPHAN e a PMOP, partindo da constatação do estado de conservação 

desses, da existência prévia de projeto de restauração e/ou levantamento arquitetônico. 

A imagem inicialmente valorizada da cidade colonial vem, ao longo dos anos, sendo 

reforçada e explorada sob distintos argumentos – preservacionista, turístico, comercial etc. – 

por isso, um dos objetivos desta pesquisa é identificar quais seriam as representações acerca 

de Ouro Preto construídas por seus moradores. Ao falarmos da criação intencional de imagens 

da cidade por parte das instâncias governamentais não podemos deixar de mencionar a marca 

lançada pela PMOP, no dia 27/08/2013, no projeto de incentivo ao turismo cujo slogan é: 

“Onde todo dia é histórico”
34

. É certo que entender o cotidiano e a nossa vida como histórica 

pode ser um uma boa campanha, mas focar apenas no circuito histórico, o já aclamado, e 

chamar a atenção para apenas uma parte da cidade, reforça essa impressão/sentimento de não 

pertencimento, vivenciada pelos moradores dos bairros periféricos, fortalece uma imagem de 

cidade partida
35

, na qual a periferia não integra a cidade patrimônio, que tem valor, que deve 

ser preservada, que provoca orgulho nos cidadãos locais e nos brasileiros. 

 

                                                           
34

 Essa nova marca é parte de um projeto de incentivo ao turismo e, segundo o secretário Municipal de Turismo, 

Indústria e Comércio, Jarbas Avellar: “A cidade de Ouro Preto conta histórias e, dessa forma, ela vai contar 

histórias para o turista que vai ter um dia histórico”.  

(http://ouropreto.com.br/noticias/detalhe.php?idnoticia=7883) 
35

 Analogia ao livro de Zuenir Ventura, Cidade Partida (1994), uma crônica sobre a cidade do Rio de Janeiro, na 

qual o autor relata o campo de batalha em que se transformou a cidade no início dos anos 1990. Cidade dividida, 

em que o apartheid social provocou uma série de batalhas travada entre o asfalto e o morro. 

http://ouropreto.com.br/noticias/detalhe.php?idnoticia=7883
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... a memória social não poder ser encarada apenas como sendo determinada, regida 

e coercivamente imposta por uma constelação de poderes que emana uma versão 

monolítica do passado. (...) mas deve-se ter em conta a pluralidade de atores e forças 

que contribuem para esta construção. A Pós-Modernidade veio evidenciar que os 

indivíduos podem pertencer a uma multiplicidade de grupos e de identidades e que, 

portanto, as suas memórias são construídas de forma dinâmica, conflitual, seletiva e 

dialógica, não se limitando à modelação imposta por um grupo exclusivo 

(PERALTA, 2007, p. 15). 

 

Novamente, criou-se uma imagem para Ouro Preto, considerando apenas parte da 

cidade, desconsiderando-se a noção de que...  

 

 (...) um patrimônio não depende apenas da vontade e decisão políticas de uma 

agência de Estado. Nem depende exclusivamente de uma atividade consciente e 

deliberada de indivíduos ou grupos. Os objetos que compõem um patrimônio 

precisam encontrar “ressonância” junto a seu público (GONÇALVES, 2005, p.19). 

 

Ao longo dos mais de 70 anos de atuação, a história do IPHAN e a trajetória da 

política de preservação no país se misturam e se entrelaçam em Ouro Preto, deixando marcas 

que ficaram inscritas em toda comunidade. Como vimos, desde o final do século XIX até os 

dias de hoje, Ouro Preto, com sua arquitetura grandiosa e seus inúmeros monumentos, nos 

remete de imediato a um passado de riqueza e glória. Buscamos aqui entender como foi a 

construção da imagem dessa cidade, primeiros por seu cidadãos e depois pela atuação do 

IPHAN que, desde sua criação, consolidou uma imagem de cidade colonial, de cidade 

barroca, da “Joia do Barroco Mineiro”. Ao longo dos anos, novos conceitos foram e vêm 

sendo trabalhados pela instituição, nas operações de conservação dos conjuntos urbanos 

tombados, alterando a forma de agir institucional. Mas a cidade de Ouro Preto é só seu centro 

histórico? E seus bairros e seus distritos integram também esse lugar? 

Na tentativa de entender Ouro Preto, o conceito de lugar tem se apresentado como 

ferramenta para a ampliação dessas possibilidades de compreensão de um mundo que se 

fragmenta e se unifica em velocidades cada vez maiores (FERREIRA, 2000). O lugar, para 

Massey (2000), é a manifestação do encontro de muitas outras heranças e de acontecimentos 

em curso, e não de uma única história. Assim, o sentido de lugar, para os moradores do centro 

histórico, para os moradores dos bairros e dos distritos não terá um único sentido, pois as 

pessoas ocupam diferentes posições no interior de qualquer comunidade, isto é, seus “sentidos 

do lugar” serão diferentes. O lugar é construído a partir de relações sociais que se encontram e 

se entrelaçam, não é estático. Onde essas redes de relações e entendimentos sociais se 

articulam, não existem identidades únicas ou singulares: eles estão cheios de conflitos e 

afinidades internos. Por sua vez, Ferreira (2000), sugere que... 
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... compreender o lugar é, deste modo, compreender uma relação possível entre 

questões políticas e econômicas e teias de significações e vivências expressas 

localmente sem perder-se de vista suas relações estruturais globais ou as novas 

relações espaciais determinadas por um mundo em constante mutação. É exatamente 

esta essência constantemente em movimento, esta capacidade de responder aos 

estímulos internos e externos com diferentes velocidades, esta qualidade da 

permanência (material, afetiva e simbólica) associada à permeabilidade e a 

processos internos e externos influenciadores de sua modificação (material, afetiva e 

simbólica) que faz que o lugar seja um permanente desafio à sua compreensão e à 

compreensão do mundo (p.81). 

  

Através do conceito de lugar articulam-se as experiências e as vivências do espaço. 

Um conjunto urbano tombado, com as dimensões de Ouro Preto, é um espaço aberto e 

heterogêneo. Os vários lugares que constituem Ouro Preto possuem diversas identidades e 

estão repletos de relações com meio mundo (MASSEY apud FERREIRA, 2000). São várias 

cidades que se sobrepõem, sem se excluírem, logo “os lugares devem ser diferenciados não 

somente por seu ambiente físico, mas também pelas diferentes respostas humanas às 

oportunidades e limitações apresentadas pelos ambientes (...)” (FERREIRA, 2000, p. 72). 

 

 

3 – Mapa com os circuitos de visitação mais utilizados na cidade 

 

Entender como a imagem dessa cidade colonial foi construída e descobrir os vários 

lugares que compõem Ouro Preto contribuirá para que a comunidade ouro-pretana possa 

construir suas próprias narrativas a respeito de sua cidade. 
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Capítulo II – Sobre a política cultural na década de 80 do século XX em 

Ouro Preto – a “Era Aloísio Magalhães” 

 

 

II.1 Seminário Ouro Preto – ampliação do conceito e aproximação com a 

comunidade 

 

 

Para Ouro Preto, o início de 1979 foi marcante, quando “as chuvas intensas e 

prolongadas de 40 dias (1.216 mililitros entre janeiro e fevereiro) fizeram desse período o de 

mais alta pluviosidade de que se tem registro” (PINHEIRO, 2004, p. 90). A cidade foi 

duramente atingida, com arruinamento de casas, obstrução de ruas e escorregamentos 

diversos, provocando grandes prejuízos materiais. Alguns monumentos históricos foram 

afetados, como as igrejas de São Francisco de Assis, de Nossa Senhora das Mercês e 

Misericórdia (Mercês de Cima) e de São José. Ocorreram deslizamentos na encosta da Vila 

São José, comprometendo excessivamente o bairro e atrás do prédio da antiga Santa Casa de 

Misericórdia, na época, único hospital da região, afetando a Rua Padre Rolim, na entrada da 

cidade.  

Mapa 4 – Pontos afetados com as chuvas de 1979 

 

Aloísio Magalhães, designer e artista plástico, assumiu o cargo de Diretor-Geral do 

IPHAN em 27 de março de 1979, conforme já relatado no capítulo I. No mês seguinte, em 
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decorrência do estado deplorável em que Ouro Preto se encontrava, foi promovido, pelo 

IPHAN, o Seminário Ouro Preto, que reuniu representantes de sete ministérios e 18 entidades 

culturais do país, além de técnicos de empresas públicas e privadas com a participação de 

professores, artistas, estudantes e pessoas da comunidade, a fim de buscarem juntos, soluções 

para os problemas que a cidade estava enfrentando.  

 

O Seminário teve como resultados a mobilização de recursos técnicos e financeiros 

para a estabilização do solo e recuperação física da área urbana e o surgimento de 

várias iniciativas de ação comunitária. O Seminário Ouro Preto instaura no IPHAN a 

prática do diálogo com as populações dos centros históricos protegidos 

(MAGALHÃES, 1997, p. 39). 

 

A real dimensão do período de gestão de Aloísio Magalhães foi sintetizada por 

Joaquim Falcão na introdução do livro E Triunfo?. O que moldou a matriz conceitual da 

política cultural
36

 implementada por ele foram... 

 

... três noções – continuidade, bens culturais e cultura jovem (...). Iniciada com a 

reforma e valorização do IPHAN (retomando e atualizando a proposta de Mário, 

Rodrigo e Capanema) e interrompida em pleno processo de consolidação da 

Secretaria da Cultura do MEC. Consolidação essa que se desenvolvia a três níveis 

distintos e integrados: a) a nível do próprio Estado (...); b) a nível das comunidades 

(...) e convocando-os para assumir responsabilidades (“A comunidade é o melhor 

guardião de seu patrimônio”); e, c) a nível internacional (...) lutando para que 

valores e bens culturais especificamente brasileiros passassem a ser considerados 

bens universais (FALCÃO apud MAGALHÃES, 1997, p. 27). 

 

Aos olhos de Aloísio Magalhães, a possibilidade de ampliar e revitalizar o IPHAN 

era viável e lógica, por isso, não haveria criação de uma nova instituição e sim a dinamização 

de uma já existente, que passaria a cobrir maior espectro de bens culturais. 

 

Aloísio Magalhães levou a uma ressemantização das noções de patrimônio e de 

proteção, à introdução de conceitos novos, como referência e bem cultural, e à busca 

de métodos modernos de atuação. Aos recortes clássicos da história e da arte 

preferiu-se a noção mais abrangente de memória. Um dos principais objetivos desses 

novos atores era vincular a questão da cultura às áreas politicamente fortes do 

governo, como a do planejamento econômico. Enfatizava-se o potencial dos bens 

culturais – noção considerada mais abrangente que a de patrimônio, identificada à 

cultura luso-brasileira e aos valores da classe dominante – como geradores de valor 

econômico e como indicadores para a elaboração de modelos de desenvolvimento 

adequados à realidade brasileira (FONSECA, 2005, p. 215-216). 
 

Na gestão de Aloísio Magalhães, entre 1979 e 1982, ocorreram alterações 

significativas na política preservacionista brasileira. Foram adotadas práticas de recuperação 

                                                           
36

 Termo compreendido como o conjunto articulado e fundamentado de decisões, projetos, programas, recurso e 

instituições implantados a partir da iniciativa do Estado. 
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não circunscritas à recuperação da arquitetura colonial barroca ou na preservação apenas de 

monumentos arquitetônicos, reconhecendo-se uma vasta gama de bens procedentes, sobretudo 

do saber popular, ampliando a concepção de patrimônio, assentada na diversidade cultural, 

étnica e religiosa do país (PELEGRINI, 2006). 

A carga simbólica de Ouro Preto permaneceu em todos os períodos da trajetória das 

políticas nacionais de preservação, não sendo diferente durante o curto período de atuação de 

Aloísio Magalhães. Em vários momentos dessa trajetória, nos discursos oficiais e entrevistas 

concedidas, Ouro Preto foi considerada referência, exemplo da nova proposta política por ele 

trazida. Ao ver a cidade como um todo, dialogando com a comunidade e dando a ela a 

oportunidade de participar do planejamento das atividades a serem realizadas na cidade, 

convocando-a para assumir suas responsabilidades, acreditava na máxima que o representou 

na sua curta gestão à frente do IPHAN: “A comunidade é a melhor guardiã de seu 

patrimônio”.  

Cabe aqui esclarecer que, até a década de 1980, o IPHAN não contava com um 

escritório permanente em Ouro Preto e todas as decisões eram tomadas pela diretoria 

Regional do IPHAN, em Belo Horizonte (atual Superintendência do IPHAN em Minas 

Gerais). Somente a partir de 1983, foi designado um técnico responsável para o Escritório de 

Ouro Preto
37

 (SILVA, 2006). 

Logo após a sua posse no cargo de Diretor-Geral do IPHAN, em março de 1979, 

Aloísio Magalhães, em entrevista ao Jornal do Brasil, mencionou Ouro Preto, justamente 

citando a ideia de que o melhor guardião de um bem cultural é sempre o seu dono. Isso ficou 

muito bem contextualizado quando, ao assumir e se deparar com os estragos ocorridos em 

função das chuvas do início do ano de 1979, promoveu na cidade o Seminário Ouro Preto. 

 

Ouro Preto. A conscientização da comunidade é o primeiro ponto a ser encarado. O 

que acontece é que o melhor guardião de um bem cultural é sempre o seu dono. 

Agora, não é possível conscientizar uma comunidade, que é pobre, às vezes até 

miserável, para o valor de uma belíssima igreja e pedir que essa comunidade cuide 

desse bem distante. Mas se você entende a comunidade em seu processo histórico, 

identifica quais eram os fazeres daquela comunidade, que a levaram a construir 

aquele monumento, e procura revitalizar, reanimar esses fazeres, que são geradores 

de riqueza, capazes de resolver problemas de sobrevivência, torna possível entender 

o valor do monumento arquitetônico. (...) O que quero dizer com isso é que é preciso 

conhecer a vida para entender o passado e seu processo de continuação. Você tem 

que animar o corpo da sociedade.  (Matéria de Marinho de Azevedo para o Jornal do 

Brasil, maio de 1979 – cad. B, p. 1 – Aloísio Magalhães, novo diretor do IPHAN: 

Salvar Ouro Preto, Olinda Panelas de Barro e todas as coisas vivas apud 

MAGALHÃES, 1997, p. 190-191). 

                                                           
37

 A partir desse momento, passo a referir-me ao Escritório Técnico I de Ouro Preto, vinculado à 

Superintendência do IPHAN em Minas Gerais, como Escritório de Ouro Preto.  
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Esse discurso trouxe, para dentro da instituição, um novo olhar sobre os conjuntos 

urbanos tombados, como Ouro Preto, não os percebendo mais como obra de arte pronta e 

acabada, onde somente a arquitetura colonial existia. Começou-se a olhar para as cidades 

como um todo, com suas ocupações espontâneas, seus problemas de infraestrutura, 

percebendo que só olhando para a comunidade e seus problemas, só a entendendo e a 

trazendo para participar das decisões, é que se começaria a trilhar um novo caminho, o da 

aproximação do Estado com a sociedade. 

 

Com a participação das comunidades do país, em todos os níveis, partindo do 

conceito abrangente de bem cultural e do princípio de que quem tem melhor 

condição de preservá-lo é a comunidade que convive com ele ou vive dele (SERPA 

apud NUCCI, p. 83). 
 

Em fevereiro de 1980, já como Presidente da FNpM e Secretário do IPHAN, 

Magalhães defendeu, junto ao Comitê do Patrimônio Mundial da UNESCO em Paris, a 

inscrição de Ouro Preto na lista dos monumentos reconhecidos como patrimônio cultural da 

humanidade. É interessante perceber as razões da busca por essa atribuição de valor, visto de 

forma prática, para auxiliar na busca por recursos financeiros, tão escassos na época, para a 

realização das obras necessárias à recuperação da cidade. Em depoimento prestado em 23 de 

abril de 1981 na 3ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados 

foi assim que Aloísio reconheceu o valor desse título: 

 

... na cidade de Ouro Preto, hoje Patrimônio Mundial, cidade portanto privilegiada 

no sentido de meios, pela sua própria força e pelo seu próprio valor, mesmo ali, 

como é complexa, como é difícil, penosa a nossa tarefa! (...) Ou transferimos a 

competência mais e mais para as fontes de onde emergem e onde se situam os bens, 

ou não chegaremos nunca lá. (...) É preciso trabalharmos com exemplaridade. Se não 

resolvermos Ouro Preto, é provável que se espalhe a ideia de que não se está 

cuidando. É preciso que se adquira confiança e autoridade, que se consigam 

aproximações metodológicas, que se adquiram valores para o nosso lado. O nosso 

trabalho ainda tem que ser à base de exemplaridade. (...) Para mim, o grande valor 

do reconhecimento mundial de Ouro Preto não é o seu aspecto internacional, não é a 

difusão de Ouro Preto nos quadros internacionais (...), é o seu aspecto interno, são os 

problemas do dia-a-dia, como esse telegrama. É eu poder me dirigir ao Ministro dos 

Transportes ou ao Ministro de qualquer área ou agência federal e dizer que eu 

preciso de tal coisa para Ouro Preto. Ninguém pode recusar porque se conseguiu 

estabelecer um gabarito, um parâmetro, em que o bem cultural passa a ter tido como 

válido (MAGALHÃES, 1997, p. 191-193). 
 

Na década de 1980, Ouro Preto encontrava-se no auge de um novo ciclo econômico, 

o do alumínio, iniciado a partir de 1945, com a chegada da ALCAN – Alumínio do Brasil. 

Construiu-se uma cidade nos morros e encostas do entorno da cidade edificada durante o ciclo 

do ouro. Esta nova cidade, a que correspondeu a esse novo ciclo, era uma cidade operária. 
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Acredito que essa imagem da cidade foi construída por Aloísio a partir das conversas com 

Luiz Felippe Perret Serpa, coordenador do Programa Cultural de Ouro Preto. No livro Ouro 

Preto: contemporaneidade e preservação, publicado em 1981 e escrito por Serpa e José 

Maria Pena, a partir de imagens fotográficas, denunciou-se o contraste entre a preocupação 

com a preservação de prédios e casas históricas de Ouro Preto e a ausência de uma política 

habitacional, com a inexistência de moradias para as populações mais carentes. É essa cidade 

viva, assim descrita por Aloísio em entrevista concedida a Zuenir Ventura para a revista Isto 

É em dezembro de 1981:  

 

Ou a cidade é viva, tem sua vida própria, sua dinâmica, ou não faz sentido. Como 

equilibrar a preservação e a evolução? [...] foi o ciclo do ouro, o ciclo econômico, 

que construiu Ouro Preto no século XVIII. O vil metal, de certo modo, dentro do 

sistema de vida, é que é o responsável por estas coisas. Quem pode dizer que o ciclo 

do aço não vai retomar certas coisas na região de Ouro Preto? Será necessariamente 

para estragar ou é possível você fazer com que o ciclo do aço seja benéfico? 

(MAGALHÃES, 1997, p. 193-194). 
 

5 – Mapa aéreo com a localização aproximada das áreas de expansão da cidade em função do ciclo do alumínio 

 

Ouro Preto era percebida, na década de 1980, como um paradigma do problema 

contemporâneo brasileiro: identidade cultural e desenvolvimento. Era percebida, em sua 

totalidade, não apenas como a cidade colonial. Acredito que, essa visão ampliada, foi fruto 

das atuações ocorridas na cidade após o Seminário Ouro Preto. Assim, Magalhães mencionou 
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as cidades antigas, não reconhecendo apenas os técnicos da instituição, como os responsáveis 

pela realização das intervenções nesses conjuntos: 

 

As cidades antigas acumulam em sua densa tessitura elementos de identidade que, 

embora diversificados e contrastados, convivem harmoniosamente, tornando 

explícito o caráter definindo o perfil das cidades. As alterações desse perfil são 

determinadas, ao longo do tempo, pela mobilidade desses componentes vivos em 

sua trajetória natural. (...) Quanto mais antiga a cidade, mais estável o seu perfil. (...) 

Assim, qualquer interferência externa nesse processo, sem que seja determinada por 

uma avaliação responsável – no plano histórico, urbanístico, social – e sem o 

consenso ponderável da comunidade, distorce a evolução harmoniosa do conjunto 

(MAGALHÃES, 1997, p. 214-215). 

 

Seu maior desafio era o de guardar, preservar e não cercear a dinâmica de vida 

própria da comunidade. Esta foi a sua meta, a de encontrar os mecanismos que permitissem a 

adequação entre a postura de preservar e a postura de mudar, de crescer: “Mudando o 

necessário e conservando o imprescindível, talvez possamos preservar a memória nacional – 

até aquela feita em barro pelas mãos dos mais humildes e anônimos artesãos” 

(MAGALHÃES, 1997, p. 188).  

 

 

II. 2 As ações educativas desenvolvidas pelo IPHAN na década de 80 do 

século XX 

 

 

Ao longo do período de atuação do Dr. Rodrigo à frente do IPHAN, conforme 

mencionado anteriormente, as iniciativas educativas promovidas pela instituição se 

concentraram, principalmente, no incentivo às publicações técnicas e à veiculação de 

divulgação jornalística, com vistas a sensibilizar um público mais amplo sobre a importância 

e o valor do acervo resguardado pelo órgão. 

Ao assumir a direção do IPHAN em 1979, Aloísio Magalhães, entendendo o 

patrimônio por seu viés cultural e colocando os homens em suas condições sociais e culturais 

dentro da política de preservação, alterou toda a concepção do que significava preservar. 

Transformou estruturalmente a instituição através da fusão IPHAN/CNRC/Pró-Memória e 

trouxe os conceitos e experiências adquiridas ao longo de sua atuação junto ao CNRC. A 

adoção do conceito de bem cultural e referência cultural sintetizou esse período.  
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Definir bem cultural, para Aloísio Magalhães, “implica por princípio numa anti-

definição, dada a multiplicidade das manifestações que emergem das estruturas 

sociais formadoras da civilização brasileira. (...) Chegaríamos a tantos conceitos de 

bem cultural quantas fossem as situações específicas geradoras de cultura. Cultura 

entendida aqui como o processo global que não separa as condições do meio 

ambiente daquelas do fazer do homem. Que não privilegia o produto – habitação, 

templo, artefato, dança, canto, palavra - em detrimento das condições do espaço 

ecológico em que tal produto se encontra densamente inserido” (RICUPERO, 1981, 

p. 10). 

 

Quando se fala em “referências culturais”, se pressupõem sujeitos para os quais 

essas referências façam sentido (referências para quem?). Essa perspectiva veio 

deslocar o foco dos bens – que, em geral, se impõem por sua monumentalidade, por 

sua riqueza, por seu peso material e simbólico – para a dinâmica de atribuição de 

sentidos e valores. Ou seja, para o fato de que os bens culturais não valem por si 

mesmos, não têm um valor intrínseco. O valor lhes é sempre atribuído por sujeitos 

particulares e em função de determinados critérios e interesses historicamente 

condicionados. Levada às últimas consequências, essa perspectiva afirma a 

relatividade de qualquer processo de atribuição de valor – seja valor histórico, 

artístico, nacional, etc. (FONSECA, 2003, p. 83). 

 

Embora Aloísio Magalhães não tenha atuado diretamente com projetos na área de 

Educação, as diretrizes teóricas e conceituais defendidas nesse período e o modus operandi 

adotado tinham, na palavra diálogo, a tradução desse novo paradigma para a 

operacionalização de sua inovadora política. Ao inserir a necessidade de haver uma 

aproximação, um diálogo da instituição com a população, e vice-versa, a própria preservação 

deveria tomar aspectos pedagógicos como apontava o lema de sua direção: “A comunidade é 

a melhor guardiã de seu patrimônio” (SIVIERO, 2013, p. 12). 

 

 

II.3 O Programa Cultural de Ouro Preto 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, o Seminário Ouro Preto teve como 

desdobramento a ampliação da visão sobre as necessidades da cidade, originária da escuta da 

população e suas instituições. Várias atividades foram iniciadas a partir dessa escuta, das 

quais falaremos adiante, como a realização de projetos de recuperação e revitalização do seu 

conjunto urbano tombado e de ações educativas, como o Programa Cultural de Ouro Preto. 

Informações dispersas chegavam sobre essas ações educativas, que apontavam diretrizes 

comuns com o Programa Sentidos Urbanos, abordado no capítulo III desta dissertação. Diante 

dessas informações, iniciei uma pesquisa para identificar com mais detalhes como e quando 

esse projeto foi executado, e quais realmente eram essas diretrizes comuns. 
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Uma pesquisa documental foi efetivada para levantar dados sobre o Programa 

Cultural de Ouro Preto, que demonstrou que pouco ou quase nenhuma informação existe nos 

arquivos da Casa da Baronesa, atual sede do Escritório Técnico de Ouro Preto e sede desse 

projeto, e no Arquivo Central do IPHAN-Seção Brasília, para onde foi encaminhada grande 

parte da documentação referente ao período da FNpM.  

As primeiras informações levantadas ocorreram através de pesquisas realizadas na 

coleção de Boletim SPHAN/Pró-Memória.
38

 Segundo a publicação, a primeira medida tomada 

logo após o Seminário Ouro Preto, realizado em abril de 1979, foi a instituição, no dia 1º de 

maio deste ano, de um grupo de trabalho multi-institucional para atuar no levantamento 

cultural da região, visando possibilitar a implantação de um Centro Experimental de Cultura e 

Educação. Integrava esse grupo o SPHAN, o Centro Nacional de Referência Cultural 

(CNRC), o Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas (PCH), a 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) e a Escola Técnica Federal de Ouro Preto 

(BOLETIM IPHAN, 1979). Outro resultado mencionado do Seminário Ouro Preto foi a 

assinatura de convênio entre SPHAN, UFOP e PMOP em novembro de 1979, para dar 

sustentação e permitir a ampliação da equipe de técnicos já atuando na cidade. Além dos 

trabalhos de geologia e geotecnia, florestamento e reflorestamento necessários à 

recomposição da paisagem, estabilização da encosta e taludes e apoio às atividades de 

preservação e recuperação do núcleo histórico de Ouro Preto, a ampliação dessa equipe 

previa, ainda, o desenvolvimento de atividades de animação cultural (BOLETIM 

SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA, 1980). 

Nove meses após o Seminário, já foi possível perceber suas principais 

consequências: a oportunidade concreta que a população de Ouro Preto teve de revelar seus 

anseios e fazer-se presente na discussão das soluções propostas para a cidade e a mobilização 

de recursos técnicos e financeiros para a sua recuperação física, seriamente abalada pelas 

chuvas. O Seminário foi a oportunidade para abertura de um canal de comunicação direta 

entre a comunidade, o poder público e a inteligência nacional, apontando para a adoção de 

uma nova filosofia de atuação institucional. Nesse momento, a cidade se organizou para se 

                                                           
38

 Boletim SPHAN/Pró-Memória: publicação bimensal, lançada em junho de 1979. Nos primeiros números foi 

assinada pelo IPHAN, CNRC e PCH e, um ano depois, no sexto número, a publicação passou a denominar-se 

Boletim SPHAN/Pró-Memória. O Boletim, como ficou conhecido, foi publicado logo após a posse de Aloísio 

Magalhães na presidência do IPHAN e trazia pequenas reportagens sobre as ações da SPHAN/Pró-Memória em 

todo o território nacional, trazendo também entrevistas com técnicos, uma sessão de cartas e outra de bibliografia 

sobre o campo do patrimônio cultural. A coleção dos Boletins está disponível para consulta no portal: 

http://www.docvirt.com/WI/hotpages/hotpage.aspx?bib=BOL_SPHAN&pagfis=185&pesq=&esrc=s&url=http://

docvirt.no-ip.com/docreader.net 

http://www.docvirt.com/WI/hotpages/hotpage.aspx?bib=BOL_SPHAN&pagfis=185&pesq=&esrc=s&url=http://docvirt.no-ip.com/docreader.net
http://www.docvirt.com/WI/hotpages/hotpage.aspx?bib=BOL_SPHAN&pagfis=185&pesq=&esrc=s&url=http://docvirt.no-ip.com/docreader.net
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fazer ouvir no que considerava como sendo sua competência: o destino de Ouro Preto 

(BOLETIM IPHAN, 1979). 

Segundo o Boletim SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA, para o desenvolvimento de atividades 

de animação cultural, foi organizado o Projeto Cultural, sob a coordenação do Prof. Luís 

Felippe Perret Serpa
39

, que tinha como metas: 

 

 Elaboração e implantação de projetos de caráter multi-institucional nas diversas áreas 

da cultura, envolvendo as atividades das comunidades regionais; 

 Assessoramento ao grupo do trabalho do programa especial de emergência de 

preservação e recuperação da cidade de Ouro Preto, em problemas que envolvessem 

trabalhos com grupos locais; 

 Desenvolvimento dos sistemas de referência cultural, envolvendo os conhecimentos 

obtidos nos projetos;  

 Cooperação para o desenvolvimento das infra-estruturas dos diversos subsistemas 

sociais e econômicos da região, ou seja, nas áreas de educação, saúde, habitação e 

produção (BOLETIM SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA, nº. 8, 1980, p. 9). 

 

Felippe Serpa passou a morar em Ouro Preto a partir de agosto de 1979, por força do 

convênio entre o SPHAN, UFOP e a PMOP, quando assumiu a coordenação geral do 

Programa Cultural de Ouro Preto, programa de extensão universitária que viabilizou a 

articulação da cultura com a educação, a ação comunitária através da educação e cultura, a 

extensão das atividades da UFOP a outras comunidades, além da criação de um Centro 

Regional de Cultura e Ação Comunitária. Também assumiu a Assessoria Cultural da UFOP, 

nomeado através da Portaria nº. 174, de 10 de setembro de 1979. Segundo ele, 

 

... desenvolve-se, por parte da intelectualidade brasileira, a ideologia da preservação 

de nossa identidade cultural, inicialmente sobre a força do conjunto urbano de Ouro 

Preto. Invade-se a autonomia da cidade e Ouro Preto torna-se cenário, enfoque este 

que se cristaliza até os nossos dias (SERPA, 1981, p. 18). Desenvolveu-se toda uma 

ideologia nacional sobre Ouro Preto, mas não o diálogo, ouvir a população falar 

                                                           
39

 Bacharel em Física pela Universidade do Brasil, foi bolsista do Instituto de Física Teórica na USP, em 1960, 

com especialização em Métodos de Ensino de Física – UNESCO, Bariloche (Argentina) e pós-graduação em 

Estudos em Desenvolvimento pelo Instituto Internacional de Recherche et de Formation en Vue du 

Developpement Harmonisé, Paris (França). Colaborador e pessoa de confiança de Aloísio Magalhães, foi 

requisitado pelo MEC em 1977 para servir no CNRC, onde foi coordenador de projetos e depois coordenador do 

Programa Cultural de Ouro Preto, como assessor cultural da UFOP. Professor da Universidade Federal da Bahia, 

foi Reitor da UFBA no período de 1993 a 1998. A partir desse momento, nos referiremos a ele como Felippe 

Serpa. 
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através do reforço às instituições culturais e comunitárias (BOLETIM IPHAN, nº. 3, 

1979, p. 4). 

 

O Programa Cultural partiu da premissa básica de preservação com revitalização 

cultural dinâmica e buscou resolver os seguintes problemas:  

 

... um é a preservação de Ouro Preto através da criança, que será o adulto daqui a 15 

anos, pela formação de um movimento multidisciplinar, multi-institucional local, 

dirigido para a educação institucional em todos os níveis; a outra preocupação é 

podermos influenciar na implantação da Universidade, mostrando a importância de 

implantar a UFOP de maneira peculiar, harmonizando sua implantação com a 

preservação da cidade, no sentido de tornar esta universidade uma experiência, um 

modelo de universidade brasileira no contexto em que está inserida (SERPA apud 

BOLETIM SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA nº. 8, 1980, p. 9). 

 

Segundo informações levantadas no Boletim SPHAN-PRÓ-MEMÓRIA (nº. 8, 1980, 

p. 10), várias foram as ações que integraram o Programa Cultural. Divididos em 

subprogramas, essas foram as atividades mencionadas: 

 

 Subprograma artesanato e trabalho – Cachoeira do Brumado; 

 Projeto Revitalização do Mercado Municipal de Ouro Preto; 

 Capacitação de artífices para apoio da área de restauração de bens culturais imóveis; 

 Subprograma Artes – criação de um Centro Experimental de Criação de Obras 

Públicas Populares (CECOPP). Este subprograma abarcaria a formação de um grupo 

experimental de danças afro-brasileiras. 

 Projeto de documentação de Ouro Preto; 

 Subprograma Meio ambiente e habitação: Escritório Piloto de Habitação Popular. 

 

Localizamos, ainda, algumas informações sobre o projeto executado em Cachoeira 

do Brumado, distrito da cidade de Mariana/Minas Gerais. Realizado a título experimental, o 

trabalho de documentação do fazer em Cachoeira do Brumado tinha o objetivo de documentar 

processos de produção artesanal nos distritos dos municípios de Ouro Preto e Mariana, a fim 

de identificar peculiaridades da vida dessa sociedade, suas lideranças, visando o 

desenvolvimento de trabalho comunitário nas áreas de Saúde e Educação. O projeto obteve, 

através de fotografias e depoimentos gravados, a documentação detalhada do processo 

produtivo local – artesanato em pita, pedra-sabão, panelas e entalhe em madeira – e 

identificou festas religiosas e os segmentos da comunidade a elas associadas, além de 

lideranças locais. 
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O resultado desse trabalho de campo foi: 

 

 A exposição “Cachoeira do Brumado – O fazer da comunidade” apresentada em 

Ouro Preto, Cachoeira do Brumado e Brasília em 1981; 

 Publicação do livreto O poeta e o contexto – Cachoeira do Brumado, que apresenta o 

trabalho de documentação do fazer dessa comunidade, realizado por Marinalva 

Batista Santos (BOLETIM SPHAN-PRÓ-MEMÓRIA, nº. 7, 1980, p. 8). 

 

No texto do convite para a exposição, o projeto foi assim apresentado: 

 

Com o objetivo de documentar processo de produção artesanal nos distritos e 

municípios de Ouro Preto e Mariana, a fim de identificar peculiaridades de sua vida 

societária, suas lideranças e visando o desenvolvimento de trabalho comunitário nas 

áreas de saúde e educação, o Programa Ouro Preto, mantido pelo Convênio 

SPHAN/UFOP/PMOP, realizou, a partir de novembro de 1979, a título 

experimental, o trabalho de documentação do fazer em Cachoeira do Brumado, 

distrito da cidade de Mariana/MG. Com uma população de aproximadamente mil e 

quinhentos habitantes, dedicada à atividade artesanal, à produção agrícola e à 

criação de animais de pequeno porte (...). O que pretendemos fazer com essa 

exposição? (...) Pretende-se ser uma exposição do “fazer” de uma comunidade, 

coletivo e inserido no cotidiano. Uma alternativa de vida societária, onde a 

comunidade tem consciência do valor dessa alternativa e de sua limitação. Ao 

apreciar os produtos dessas atividades não nos devemos esquecer da dureza do 

trabalho e das condições de vida da comunidade. O social intimamente ligado ao 

econômico e ao cultural. Este último sendo o fundamental para a alternativa 

econômica da comunidade e os dois compondo o social (Convite da exposição 

“Cachoeira do Brumado – O fazer da comunidade”, 1981). 
 

Esse trabalho, referenciado no fazer dessa comunidade, mostrou, no contexto cultural 

dessa comunidade, a configuração de todos os seus símbolos e significados, expressos em 

códigos de vida cotidiana tanto quanto em objetos de arte. Ao reconhecerem e reforçarem a 

identidade local, a criatividade do grupo foi aflorada e uma produção de poesias desses vários 

moradores foi realizada, explicitando o referencial próprio, onde ocorreu a expressão desses 

poetas. Segundo o coordenador geral do Programa Cultural de Ouro Preto, “ao definir a 

produção poética e seu contexto, afirmavam o respeito à diversidade cultural” (Programa 

Cultural de Ouro Preto, 1981, p. 5).  

Segundo dados do Boletim SPHAN-PRÓ-MEMÓRIA, nº. 7, a partir dos meses de 

julho e agosto de 1980, a equipe do projeto passou a usar esta experiência como base para a 

realização de trabalhos nos outros distritos circunvizinhos. Apesar disso, não identificamos 

nenhuma documentação a respeito de tais ações. 
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Diante das poucas informações encontradas nas fontes documentais existentes e 

acessíveis durante a pesquisa, optei por complementar esta tentativa de reconstrução da 

história deste momento institucional a partir de entrevistas com antigos membros da equipe 

que participou do projeto. 

Marinalva Batista Santos
40

, João Tadeu Gonçalves
41

, Sebastião Rocha
42

, Altair José 

Moreira
43

 e Flávio Márcio Alves de Brito Andrade
44

 foram os primeiros nomes levantados 

pelo próprio João Tadeu e com os quais teríamos condições de contato. Outros membros da 

equipe foram identificados: Cláudio Martins, Branca, Antoinette, Luiz Cláudio e João 

Delfino, mas com esses não conseguimos contato. Os dados orais resultantes das entrevistas 

foram tratados segundo os conceitos de Halbwachs (2006), de memória individual e memória 

coletiva, fundamentando teoricamente a opção pela metodologia de História Oral, uma vez 

que o depoimento de alguns dos participantes ativos desse projeto poderá auxiliar a suprir a 

lacuna documental encontrada.  

                                                           
40

 Fotógrafa e técnica do IPHAN há 35 anos, lotada atualmente na Superintendência do IPHAN na Bahia, 

atuando na área de patrimônio imaterial, foi técnica do Programa Cultural de Ouro Preto. Companheira do Prof. 

Luís Fellipe Perret Serpa, o acompanhou em todas as ações realizadas pelo CNRC, passando a integrar de 

maneira efetiva sua equipe, com o início dos trabalhos em Ouro Preto. Sua entrevista foi realizada em Ouro 

Preto, no dia 18 de julho de 2014. A partir desse momento, nos referiremos a ela como Nalva Santos. 
41

 Jornalista e sociólogo, especialista em projetos de educação e desenvolvimento comunitário. Conheceu 

Felippe Serpa ao participar da primeira edição do Programa Regional de Desenvolvimento Cultural da OEA: 

Projeto Multinacional de Política Cultural, sendo posteriormente convidado para fazer parte da coordenação das 

subsequentes edições do mesmo. Mudou-se para Ouro Preto em abril de 1980 e, em 1982, atuando na Pró-

Memória mudou-se para Brasília vindo a exercer vários cargos no IPHAN sempre com foco na dinâmica de 

processos educativos visando a valorização e preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro. Sua entrevista foi 

realizada em Ouro Preto, em 16 de agosto de 2014. A partir desse momento, nos referiremos a ele como Tadeu 

Gonçalves. 
42

 Antropólogo, com especialização em cultura popular e experiência na área de educação e cultura. Foi 

apresentado a Felippe Serpa por indicação do pessoal da UFOP, devido à sua experiência na área de cultura 

popular. Também foi contratado pela UFOP. Sua entrevista foi realizada via Skype e telefone em 1º de agosto de 

2014. A partir desse momento, nos referiremos a ele como Tião Rocha. 
43

 Jornalista, trabalhou em São Paulo, mas realizava ações culturais junto aos sindicatos e aos movimentos socais 

na zona leste da cidade, trabalhando com teatro, jornal e debates com esse grupo. Por sua atuação junto ao teatro, 

foi apresentado a Felippe Serpa, por Tadeu Gonçalves quando este estava finalizando a implantação do Museu 

ao Ar Livre em Orleans (SC). Realizou na cidade, junto ao público jovem, trabalho voltado para o teatro, para 

que pudessem desenvolver a partir do fazer cultural local, uma relação com a história local, suas importantes 

inter-relações sociais, culturais e de tecnologias apropriadas pela comunidade italiana, objeto de trabalho do 

museu. Devido ao resultado positivo do trabalho, foi convidado para trabalhar em Ouro Preto, sendo contratado 

pela UFOP como técnico em comunicação social em 16 de julho de 1980 e finalizou sua participação em 7 de 

maio de 1982. Seu depoimento foi gravado e encaminhado em 28 de julho de 2014, via e-mail. A partir desse 

momento, nos referiremos a ele como Altair Moreira. 
44

 Formado em Comunicação, em fins de 1979 elaborou o projeto Documentação de Ouro Preto, que previa a 

realização de uma documentação catalográfica do patrimônio imóvel e móvel do município. Essa proposta foi 

apresentada ao reitor da UFOP, Prof. Antônio Fagundes, que a aprovou e o contratou para que fosse 

desenvolvida através da Assessoria Cultural da Universidade, que funcionava no âmbito do convênio 

UFOP/PMOP/SPHAN-Pró-Memória, quando passou a integrar a equipe do programa. Encaminhou texto sobre o 

projeto via e-mail no dia 5 de agosto de 2014 e sua entrevista foi realizada em sua residência, em Ouro Preto, em 

6 de agosto de 2014. A partir desse momento, nos referiremos a ele como Flávio Andrade. 
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Halbwachs une a memória individual à memória do grupo e esta última à esfera 

maior da tradição que é a memória coletiva de cada sociedade (BOSI, 1994). Nessa 

perspectiva, o grupo identificado passa a ser representante da sua memória no que se refere, 

especificamente, ao Programa Cultural de Ouro Preto, e seus relatos, atravessados pelas 

lembranças e esquecimentos seletivos, nos auxiliarão na reconstrução dessa história.  

Analucia Thompson, na introdução da série Entrevista (2010), afirmou que,  

 

... a fonte oral apresenta uma série de possibilidades que podem ser ampliadas 

quando trabalhadas como outras fontes. ... em uma entrevista, a relação entre 

entrevistado e entrevistador é permeada por intencionalidades que devem ser levadas 

em conta em qualquer pesquisa que utilize a metodologia da história oral 

(THOMPSON, 2010, p. 13). 

 

Segundo Halbwachs, memória é o trabalho de reconhecimento e reconstrução através 

dos quais os quadros sociais são atualizados – modos de agir, pensar e sentir exteriores ao 

indivíduo, nos quais as lembranças podem permanecer e, então, articularem entre si. O 

assunto central a ser abordado com cada um dos entrevistados diz respeito à sua trajetória no 

campo da preservação cultural brasileira, mais especificamente na atuação em ações 

realizadas em Ouro Preto na década de 1980 e que integraram o Programa Cultural de Ouro 

Preto. Antes das entrevistas, foi realizado um levantamento de informações sobre o projeto e 

sobre a vida dos entrevistados, bem como de seu contexto histórico-institucional de atuação, 

para auxiliar no roteiro de perguntas, buscando trazer, assim, as lembranças de um tempo e 

dos fatos vividos e a reconstrução da uma memória através da articulação das diferentes 

versões para auxiliar na condução do trabalho.  

A memória individual depende do relacionamento desta com os grupos de convívio e 

de referência particulares de cada indivíduo. Trabalhando com a memória individual e as 

compartilhando com o grupo, poderemos chegar ao conteúdo da memória coletiva 

institucional, que é uma espécie de acervo de lembranças partilhadas que nos permitem 

recuperar contornos e diretrizes do Programa Cultural de Ouro Preto. De acordo com 

Mahfoud e Schmidt (1993),  

 

... a lembrança, para Halbwachs, é reconhecimento e reconstrução. É 

reconhecimento, na medida em que porta “sentimento do já visto”. É reconstrução 

principalmente em dois sentidos: por um lado, porque não é uma repetição linear de 

acontecimentos e vivências do passado, mas sim um resgate destes acontecimentos e 

vivências no contexto de um quadro de preocupação e interesses atuais; por outro, 

porque é diferenciada, destacada da massa de acontecimentos e vivências evocáveis 

e localizada num tempo, num espaço e num conjunto de relações sociais (p. 289). 
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Ao optarmos pelo trabalho com esse grupo de pessoas que fizeram parte do 

programa, esse grupo de referência – com o qual estabeleceram uma comunidade de 

pensamentos – identifica-se com o passado, permitindo atualizar uma identificação com a 

mentalidade do grupo, retomando o hábito e o poder de pensar e lembrar, dando consistência 

a essas lembranças, retiradas das entrevistas realizadas. 

Para estimular a emergência das memórias individuais e a posterior articulação a 

uma memória coletiva do grupo que trabalhou em Ouro Preto formatamos um pequeno texto 

com as informações levantadas através da pesquisa realizada nos Boletins SPHAN/PRÓ-

MEMÓRIA e o repassamos a esse grupo de pessoas, com um pequeno roteiro de perguntas: 

Quando começou a trabalhar no projeto e quem o trouxe para tal atividade?; Qual foi o 

período que trabalhou e qual função desempenhou?; Como era a dinâmica de trabalho?; Quais 

as outras ações que foram realizadas, como eram desenvolvidas e como avaliava essa e seus 

resultados?; e, Quando e por que o trabalho foi interrompido? Esse foi o início de nossa 

conversa e tais informações foram o fio condutor das entrevistas realizadas, deixando com 

eles as outras lembranças que viessem à tona, a partir dessas provocações. O processamento 

das entrevistas foi realizado através da transcriação
45

 – texto como fruto do diálogo e da 

negociação entre pesquisador e pesquisado. O texto final estruturado foi encaminhado a cada 

um dos entrevistados para que verificassem, e se fosse o caso, complementassem os dados 

levantados. Também solicitamos que verificassem, em seus arquivos pessoais, a existência de 

documentos e fotos que pudessem auxiliar na remontagem desse período da história 

institucional, já que nos arquivos do IPHAN, nada foi localizado sobre esse tema. Nalva 

Santos, Tadeu Gonçalves e Flávio Andrade localizaram alguns documentos que, depois de 

disponibilizados, passaram a compor as referências bibliográficas dessa dissertação, sendo 

que alguns deles, por considerarmos chaves para o entendimento do Programa Cultural de 

Ouro Preto, integram o corpo esse trabalho como anexo e estão reproduzidos na íntegra. Tais 

documentos certamente nos ajudarão a melhor entender a dimensão das ações realizadas. 

Cabe aqui esclarecer que, sobre o Programa Cultural de Ouro Preto, identificamos os 

seguintes nomes: Projeto Ouro Preto, Projeto Cultural Ouro Preto, Programa Cultural da 

UFOP e Programa Cultural do convênio SPHAN/UFOP/PMOP. Na escrita da dissertação, 

optamos por nos referenciar a ele somente como Programa Cultural de Ouro Preto. 

                                                           
45

 Segundo Verena Alberti (2005), “a transcriação constitui a primeira versão escrita do depoimento, base de 

trabalho das etapas posteriores. Trata-se de um primeiro e decisivo esforço de traduzir para a linguagem escrita, 

aquilo que foi gravado” (p. 174). 
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Altair Moreira mencionou as diferenças de pensamento da instituição, mesmo após a 

fusão em 1979 do SPHAN/PCH/CNRC, reunidos agora no SPHAN/Fundação Nacional Pró-

Memória (FNpM) e a diferença de pensamento da equipe que compunha o programa. 

Convidado para atuar junto ao convênio em 1980, integrou o grupo contratado pela UFOP, 

junto com Tião Rocha e Flávio Andrade. Pela FNpM também integraram a equipe Felippe 

Serpa (coordenador), Nalva Santos, Tadeu Gonçalves, Cláudio Martins, Branca Martins e 

João Delfino, esse último não era da equipe, mas se envolvia em alguns projetos. Segundo 

ele:  

 

O grupo da UFOP foi formado por pessoas que tinham experiências muito distintas, 

ou seja, vinham do movimento cultural e social, da educação etc. Então me parece 

que as suas características no grupo foram fundantes para que o projeto se 

constituísse diverso. O grupo da FNpM já possuía uma linguagem mais definida, 

possuíam um discurso formatado pelas ações desenvolvidas junto ao CNRC e o 

pessoal do “Patrimônio” – técnicos ligados diretamente a restauração dos 

monumentos –, possuíam uma forma arraigada de pensar. No entanto, as ações 

sociais e culturais, no campo, nas reuniões da Casa da Baronesa, as relações com a 

população, instituições, entidades e com a diversidade cultural, falas e projetos 

partiam do auscultamento político. Acho que estes procedimentos tiveram muito a 

ver com os técnicos da UFOP (Altair Moreira, 2014).  

 

Segundo ele, mesmo sendo esses UFOP e FNpM, integrantes de uma mesma equipe 

de trabalho, a diferença de pensar dessa equipe multidisciplinar, “confluiriam para uma 

diversidade de trabalho e de pontos de vista, que levantaram pressupostos e definiram ações, 

as mais lúdicas possíveis”. Fazendo uma adaptação livre da máxima de Aloísio Magalhães –

“A comunidade é o melhor guardião de seu patrimônio” – diz: “Quem cuida do seu bem é 

quem convive com o seu bem”, ao descrever o pensamento do grupo que estava focado numa 

gestão mais popular, nos saberes e fazeres da população. “O bem cultural só deveria ser 

cuidado se os pontos de vista da comunidade fossem incluídos nessa proposta política de 

cidade”. 

Flávio Andrade nos trouxe uma cópia do Convênio SPHAN/UFOP/PMOP.
46

 De 

caráter geral, o documento teve como objetivo o desenvolvimento de uma ação conjunta para 

a preservação, restauração e revitalização cultural da cidade de Ouro Preto.  

Segundo Tadeu Gonçalves, “esse convênio previa que era para acontecer um 

trabalho integrado, entre o pessoal de obras – equipe de obras urgentes e o pessoal do 

Programa Cultural. A ideia inicial nas primeiras reuniões com o Felippe e a equipe era que o 
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 Convênio celebrado ente o IPHAN, a Fundação Universidade de Ouro Preto e a Prefeitura Municipal de Ouro 

Preto para compromisso de cooperação, tendo por objetivo o desenvolvimento de uma ação conjunta para a 

preservação, restauração e revitalização cultural da cidade de Ouro Preto, assinado em 18 de novembro de 1979. 

Vide Anexo II – Arquivo pessoal de Flávio Márcio Alves de Brito Andrade. 
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pessoal mais ligado ao Programa Cultural, que tinha como linha de ação o trabalho com 

comunidade, iria desenvolver ações envolvendo a comunidade, de forma a facilitar o trabalho 

do pessoal de obras, mas isso na realidade não acontecia, em função daquela velha dicotomia 

da ‘pedra e cal’
47

. Eles não levavam em consideração as informações que o grupo trazia. Essa 

integração na prática não acontecia entre o pessoal de obras e o Programa Cultural”. De 

acordo com Altair Moreira, “uma das preocupações era, em primeiro lugar, saber a história 

dos locais, ter uma comunicação com a população, construir com ela uma maneira que ela 

pudesse ter uma relação cidadã com as instituições e entidades públicas”.  

Um exemplo dessa tentativa de integração, relatada por Tadeu Gonçalves, foi o 

desenvolvimento do projeto de restauração do Mercado Municipal. Serpa mencionou que “a 

restauração do Mercado Municipal tinha como característica principal estimular os processos 

locais de comercialização de hortifrutigranjeiros e produtos artesanais regionais e revitalizar 

as atividades dos tropeiros” (1983, p. 14). Conforme mencionado por Tadeu Gonçalves... 

 

... o projeto do mercado municipal foi um bom exemplo dessa dicotomia. A proposta 

do mercado ia além da reforma do prédio propriamente dita, previa uma dinâmica de 

uso e de ocupação do prédio, era uma restauração que mostraria os legados culturais 

e sociais que o mercado representou para a população e a cidade, o que não foi 

levado em conta na hora da elaboração do projeto de reforma. Foi um projeto 

padronizado não levando em consideração as necessidades reais dos ocupantes 

daquele espaço (Tadeu Gonçalves, 2014). 

 

Essa tentativa de ação integrada, forma de atuação prevista pelo convênio, fica clara, 

quando analisamos a cópia do documento Sobre a preservação e revitalização cultural de 

Ouro Preto
48

, de autoria de Felippe Serpa, no qual menciona que, para direcionar a política de 

preservação e revitalização cultural de Ouro Preto, a observação de dois fatos seria 

fundamental: a industrialização de grande porte nas cidades vizinhas e o crescimento urbano 

de Ouro Preto nas últimas décadas. Serpa elencou ainda as diretrizes a serem adotadas por 

essa política de preservação e revitalização cultural de Ouro Preto, que passava pela criação 

de um polo urbano regional competitivo com Ouro Preto, pela criação de uma legislação 

urbana baseada na carta geotécnica, pelo uso mais dinâmico dos bens do SPHAN em Ouro 

Preto, particularmente a Casa da Baronesa, a Casa do Pilar e o Museu da Inconfidência com 
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 “Pedra e cal” – termo que faz referência aos tombamentos ocorridos durante o período de atuação de Rodrigo 

Mello Franco de Andrade (1937 a 1967), constituídos fundamentalmente por bens arquitetônicos. (Entrevistas, 

2010, p. 286). Expressão aqui utilizada para mencionar os técnicos do IPHAN que atuavam apenas na 

preservação de monumentos arquitetônicos. 
48

 Vide Anexo III – SERPA, Luiz Felippe Perret. Sobre a preservação e revitalização cultural de Ouro Preto. 

s.n.t. (xerox). Arquivo pessoal de Marinalva Batista Santos. 
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seu auditório, pelo disciplinamento do tráfego, terminando com o envolvimento do Governo 

do Estado em programas de saúde, habitação, educação, meio ambiente e atividades culturais. 

Outro documento importante para entender a dinâmica de atuação do Programa 

Cultural foi Proposta para um Programa Cultural da UFOP
49

. Nele, Felippe Serpa 

apresentou um histórico do Seminário Ouro Preto, a base conceitual do programa, sobre o 

Programa Cultural e uma série de anexos, dos quais destacamos o documento sobre o 

Seminário Ouro Preto, o convênio SPHAN/UFOP/PMOP, o contrato de serviços para o plano 

especial de emergência e algumas informações sobre as ações iniciadas durante o período de 

setembro de 1979 a janeiro de 1980. No histórico, mencionou que a realização do Seminário 

foi um esforço conjugado da Sociedade dos Ex-Alunos da Escola de Minas de Ouro Preto, do 

IPHAN e da PMOP, com apoio da Fundação Roberto Marinho, onde foram estabelecidas 

medidas para um plano de emergência. Como ocorreram mudanças políticas no IPHAN e na 

UFOP
50

 neste período, o plano foi transformado, sendo então formalizado através de um 

convênio. Inicialmente, técnicos do IPHAN e da UFOP atuariam de forma conjunta, 

elaborando estudos, realizando reuniões, atuando em iniciativas de animação cultural que 

permitiriam traçarem diretrizes para um programa de extensão da UFOP. 

Causa estranhamento o título desse documento, Proposta para um Programa 

Cultural da UFOP, mas esse reflete como identifiquei, ao longo das leituras da documentação 

pesquisada, e das entrevistas realizadas, o quanto estavam fundidas as atividades 

desenvolvidas pelo Programa Cultural de Ouro Preto, coordenadas por Felippe Serpa e as 

atividades desenvolvidas por ele como assessor cultural da UFOP. As atividades do programa 

eram vistas pela UFOP como atividades de extensão iniciadas.  

Segundo esse documento, as bases conceituais do Programa Cultural da UFOP, 

foram traçadas levando-se em consideração alguns conceitos como: 

 

 Cultura: entendida como o fazer e o pensar do homem, indivíduo ou comunidade no 

espaço-tempo-histórico; 
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 Vide Anexo IV – SERPA, Luiz Felipe Perret. Proposta para um Programa Cultural da UFOP. Ouro Preto, 

fevereiro de 1980. Arquivo pessoal de Flávio Márcio Alves de Brito Andrade. 
50

 No IPHAN, as mudanças ocorridas com a posse de Aloísio Magalhães à frente da instituição (as quais já 

mencionamos no Capítulo I desta dissertação) e na UFOP, com a posse do Reitor Antônio Fagundes de Souza, 

que chega à Universidade para implantar a expansão da UFOP, trouxeram novas diretrizes de atuação para essas 

instituições (SERPA, 1980, p. 6). 
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 Bem cultural: colocado no contexto da multiplicidade das manifestações que 

emergem das estruturas sociais formadoras da nacionalidade, sempre conceituado no 

referencial próprio a cada manifestação com uma trajetória própria; 

 Educação: transmissão e recriação crítica da cultura, incluindo-se a sua relativização e 

o amplo campo de interação de culturas; 

 Universal: tem sua existência caracterizada pela dialética do particular e do geral e 

explicitada por um conjunto de transformações entre referencias. 

 

Estes conceitos se articulavam com as novas diretrizes políticas propostas por 

Aloísio Magalhães, na qual a palavra-chave era o diálogo, traduzida por um processo de 

diálogo entre o Estado e as comunidades do país, que convivem com o bem cultural em seu 

contexto. Serpa mencionou que, para que Ouro Preto, local de atuação constante do IPHAN, 

se constituísse em um paradigma para a operacionalização dessa nova política, requeria: “o 

desenvolvimento de processos educacionais, por envolver diálogo entre comunidades e 

aprendizagem sobre transformações entre referenciais” (SERPA, 1980, p. 13). O 

desenvolvimento desses processos educacionais teria a participação da UFOP, atuando para 

intermediar esses diálogos.  

As diretrizes do Programa Cultural eram: articular as culturas com os processos de 

educação; incorporar as dinâmicas culturais das comunidades à Universidade; vocacionar a 

UFOP para atuar junto aos contextos das cidades históricas de Minas Gerais e criar novas 

alternativas para a Universidade em nosso país. O Programa Cultural subdividia-se em cinco 

subprogramas: educação; artesanato e tecnologias patrimoniais; artes; meio ambiente e 

habitação; saúde e terapêutica tradicional. Outra meta do programa era “assessorar o grupo de 

trabalho do programa especial de emergência de preservação e de recuperação da cidade de 

Ouro Preto, em problemas que envolvam trabalhos com grupos da comunidade” (SERPA, 

1980, p. 17), o que, segundo os depoimentos gerados, não foi atingido no decorrer do 

programa. 

Como a tentativa de integração entre a participação comunitária e as intervenções 

nos bens materiais não ocorreu, a separação dessas ações ficou bem demonstrada nos 

documentos Trabalhos desenvolvidos dentro do programa de preservação e de recuperação 

da cidade de Ouro Preto, durante o ano de 1980 
51

 e Relatório de atividades de 1980 – de 
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 Vide Anexo V – GUEDES, Dimas D. Trabalhos desenvolvidos dentro do programa de preservação e de 

recuperação da cidade de Ouro Preto, durante o ano de 1980. Ouro Preto, 16 de fevereiro de 1981. Arquivo 

pessoal de Flávio Márcio Alves de Brito Andrade. 
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janeiro a dezembro – Assessoria Cultural da UFOP e Programa Cultural do Convênio 

SPHAN/UFOP/PMOP
52

. Trata-se da prestação de contas de um mesmo período que 

apresentaram, de forma separada, as ações de recuperação física da cidade e as ações do 

Programa Cultural, confirmando a ausência de integração entre essas atividades. O primeiro 

documento relata o primeiro aditivo do convênio, assinado junto com o convênio 

SPHAN/UFOP/PMOP, em 18 de novembro de 1979, relativo à prestação de serviços para a 

realização de ações visando a execução de um programa especial de emergência, de 

preservação e recuperação da cidade de Ouro Preto através de medidas técnicas/construtivas. 

Por este contrato a UFOP se obrigava a prestar os seguintes serviços: trabalhos de geologia e 

geotécnica em pontos críticos e com deslizamentos; elaboração de projetos e execução de 

trabalhos de florestamento e reflorestamento necessários à recomposição da paisagem e à 

estabilidade de encostas e taludes; apoio às atividades de preservação e recuperação do núcleo 

histórico, no campo da fiscalização, conservação, projetos e animação cultural. Além disso, o 

documento mostra a composição das equipes de trabalho do convênio, sem citar os nomes dos 

técnicos, e sem listar os integrantes do programa cultural de Ouro Preto que eram os técnicos 

Marinalva Batista Santos, João Tadeu Gonçalves, Sebastião Rocha, Altair José Moreira, 

Flávio Márcio Alves de Brito Andrade, Cláudio Martins, Branca, Antoinette, Luiz Cláudio e 

João Delfino. O documento lista ainda as atividades desenvolvidas, dentre as quais projetos 

de animação cultural, sem fornecer detalhes sobre estas ações.  

O segundo documento, por sua vez, apresentou uma listagem das ações realizadas 

em 1980. Ao iniciar o texto do relatório, explicou: “Por que um programa cultural em Ouro 

Preto? Porque cultura deve ser entendida de forma abrangente, como o fazer e o pensar do 

homem, indivíduo ou comunidade, no espaço-tempo-histórico. O bem cultural transcende o 

patrimônio físico, de ‘pedra e cal’, devendo ser enfocado no contexto sociocultural onde se 

encontra” (Relatório, 1980, p. 1), pressuposto que, junto com as vivências no dia a dia ouro-

pretano, foram as premissas que nortearam os trabalhos desenvolvidos pelo grupo, definindo 

que a estratégia para a operacionalização de seus objetivos se resumiu em uma única palavra, 

diálogo: “envolve um processo interativo de pessoas e grupos e instituições culturais e um 

processo de aprendizagem” (Relatório, 1980, p. 1), ratificando a forma de atuação da equipe 

do programa. 
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 Vide Anexo VI – Relatório de atividades de 1980, de janeiro a dezembro. Assessoria Cultural da UFOP e 

Programa Cultural do convênio SPHAN/UFOP/PMOP. Arquivo pessoal de Flávio Márcio Alves de Brito 

Andrade. 
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Tadeu Gonçalves definiu essa estratégia de atuação da seguinte maneira: “Na hora 

que começou esse programa, a única premissa básica era que todas as decisões tinham que 

surgir de um grupo o mais amplo possível, envolvendo desde o teórico até quem vivenciasse 

essa realidade. A única certeza que se tinha era de que técnicos e comunidade teriam que 

sentar e discutir com quem fosse ser atingido por qualquer mudança que viesse acontecer”. 

Sobre a atuação das instituições que integravam o convênio, Tadeu Gonçalves 

mencionou que “existia um convênio que envolvia a Prefeitura, a Pró-Memória, a UFOP, mas 

quando se demandava alguma coisa principalmente da Prefeitura, não surtia efeito. A UFOP, 

apesar de bancar os técnicos e transporte, não se pode dizer que apoiou integralmente”.  

Através do Ofício nº. 019/81 - ASS/CUL/LFPS 
53

, enviado no final do ano de 1981 ao 

corpo docente, discente e administrativo da UFOP e representantes da comunidade ouro-

pretana, identificamos o pouco envolvimento da UFOP junto ao programa. Esse ofício 

encaminhou um conjunto de informações sobre as ações que a equipe de trabalho da 

Assessoria Cultural e do Programa Cultural do Convênio SPHAN/UFOP/PMOP vinha 

desenvolvendo, junto a estudantes da área de saúde da UFOP, através da disciplina 

Comunicação, desenvolvimento e comunidade. Com o envio desses documentos, pretendiam 

que essas informações servissem de subsídio e de balizamento para os processos de discussão, 

de implantação e de expansão da UFOP. 

Dos documentos localizados destaco, por fim, o Relatório de Luiz Felippe Perret 

Serpa – CNRC/ Pró-Memória – Período: maio/1977 a fevereiro/1983
54

. Embora não tenha 

sido localizado ofício de encaminhamento, presume-se que esse documento tenha sido 

encaminhado à direção do IPHAN na época de seu retorno para a sua instituição de origem, a 

Universidade Federal da Bahia, em 1983. O relatório apresentava as atividades desenvolvidas 

por Serpa à frente da coordenação de projetos do CNRC (além das ações desenvolvidas como 

coordenador do Programa Cultural de Ouro Preto até o final de dezembro de 1981) até o seu 

retorno para a Bahia em 1983. 

Relaciono aqui os projetos coordenados por Serpa: Programa Ecológico e Cultural do 

Complexo Industrial Portuário de Suape (PECCIPS) – realizado em Pernambuco, de junho de 

1977 a março de 1979; Indústrias Familiares dos Imigrantes em Orleans – realizado em Santa 
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 Vide Anexo VII – Ofício nº. 019/81 – ASS/CUL/LFPS – Da equipe de trabalho da Assessoria Cultural da 

UFOP e do Programa Cultural do convênio SPHAN/UFOP/PMOP, para o corpo docente, discente e 

administrativo da UFOP e representantes da comunidade ouro-pretana. Ouro Preto, 30 de outubro de 1981. 

Arquivo pessoal de Flávio Márcio Alves de Brito Andrade. 
54

 Vide Anexo VIII – SERPA, Luiz Felippe Perret. Relatório de Luiz Felippe Perret Serpa – CNRC/ Pró- 

Memória – De maio/1977 a fevereiro/1983. Brasília, março de 1983. s.n.t. Arquivo pessoal de Marinalva Batista 

Santos. 
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Catarina, de abril de 1978 a agosto de 1979; Tracunhaém: Estudo sócio-econômico-cultural 

para a melhoria da qualidade de vida da comunidade – realizado em Pernambuco, de junho de 

1979 a dezembro de 1979; Banana-Passa: estudos para uma tecnologia alternativa – realizado 

em Macaé/RJ, de junho de 1978 a julho de 1979; Programa Cultural de Ouro Preto – 

realizado em Minas Gerais, de novembro de 1979 a dezembro de 1981; e o Programa 

Regional de Desenvolvimento Cultural da OEA: Projeto Multinacional de Política Cultural – 

realizado em Brasília, cidades brasileiras e cidades equatorianas, no período de julho de 1978 

a fevereiro de 1983. Esses refletem o trabalho desenvolvido em conjunto com Aloísio 

Magalhães, cujos conceitos se articulavam com as novas diretrizes políticas da época. 

Serpa explicita, ao final de seu relatório, que os dois projetos, Programa Cultural de 

Ouro Preto e Programa Regional de Desenvolvimento Cultural da OEA,... 

 

... representam a ampliação de nossa prática (...), fundamentada em uma linha de 

política cultural proposta pelo grupo CNRC e firmada institucionalmente na criação 

da Secretaria da Cultura do MEC (...) a desativação desses projetos mostraram que a 

prática de uma nova linha de política cultural tem que enfrentar muitos obstáculos 

até se firmar” (SERPA, 1983, p. 4). 

 

Sobre o Programa Cultural de Ouro Preto – é assim que o projeto está citado no 

relatório –, mencionou que as atividades desenvolvidas giraram em torno de três linhas 

básicas de referência: a dinâmica do bem cultural, o contexto cultural e a educação básica e o 

contexto cultural e a universidade. Essas visavam articular a cultura com os processos de 

educação e desenvolvimento comunitário, procurando criar novas políticas educacionais e 

culturais e, em particular, incorporando as dinâmicas culturais das comunidades à dinâmica da 

Universidade e, assim, vocacionando-a para os contextos das cidades históricas de Minas 

Gerais. 

 

De imediato, foram estimuladas as atividades das instituições e dos grupos locais; a 

médio prazo, a importância fixava-se na articulação da Prefeitura (agente 

responsável pela política de desenvolvimento de Ouro Preto) com a Universidade 

(liderança natural), para o pensar e propor alternativas de desenvolvimento da 

região; a longo prazo, o processo estaria garantido através da associação da 

educação básica com os contextos culturais específicos e da educação superior com 

os processos culturais regionais. (...) O programa procurou desenvolver ações que 

permitissem a concretização da estratégia de curto, médio e longo prazo dentro das 

linhas básicas de referência do trabalho (SERPA, 1983, p. 9). 

 

Dentre as ações realizadas, destacou as principais: 

 

1. Apoio à consolidação da Associação dos Restauradores de Ouro Preto – AROP; 
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2. Documentação dos processos de produção artesanal dos distritos de Ouro Preto e 

Mariana; 

3. Mapeamento e estudos do artesanato em Minas Gerais; 

4. Implantação do cineclube Bené da Flauta, reativação da Casa do Folclore e Tradições 

Populares e restauração do Mercado Municipal; 

5. Educação Básica e Comunidade: atividades desenvolvidas nos grupos escolares 

Horácio de Andrade (1ª série) e Dom Pedro II (5ª série); 

6. Integração das Instituições de Ensino Superior de Minas Gerais; 

7. Integração Universidade/Comunidade: escritório piloto de habitação popular, Centro 

Comunitário no Morro da Piedade, Disciplinas de Comunicação e Desenvolvimento 

da comunidade no curso de Nutrição e Projeto Bolsa-arte. 

 

Serpa ainda mencionou quais eram as propostas de atuação do programa para 1982, 

no qual pretendia manter as atividades acima descritas e implementar outras: 

 

 Intensificar a relação Prefeitura/Universidade, através do Projeto Interação entre 

Educação Básica e os contextos culturais, envolvendo toda a rede municipal de ensino 

de 1º grau, os estudantes estagiários de 2º grau e universitários, os técnicos 

educacionais da Prefeitura e a equipe do projeto juntamente com os alunos e os 

professores;  

 Intensificar o envolvimento da Universidade com toda a região, através de um projeto 

com a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais cujo objeto principal seria a 

integração dos contextos culturais de Minas Gerais com a Educação Básica; 

 Criar mecanismos de integração entre universidades brasileiras que permitissem uma 

troca de experiências contínua, com o objetivo de recriar a universidade, envolvendo 

todas as secretarias afins do MEC. 

 

Finalizando o relatório das atividades do Programa Cultural de Ouro Preto, Felippe 

Serpa apresentou uma crítica quanto aos rumos tomados pelo programa após sua interrupção 

em dezembro de 1981, ao mencionar que, depois disso, a UFOP havia criado o Instituto de 

Artes e Cultura (IAC), unidade da UFOP sem a estrutura acadêmica de departamento e cujas 

propostas se baseavam nas atividades do Programa Cultural de Ouro Preto, internalizando as 

atividades do programa em uma instituição acadêmica. A equipe do IAC não assimilou os 
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processos práticos do programa, que iniciou as ações extensionistas
55

 na Universidade e como 

a metodologia escolhida para seu desenvolvimento era uma prática ainda muito recente e não 

consolidada no âmbito acadêmico, problemas internos surgiram no decorrer de sua execução, 

que, aos poucos, foram sendo paralisadas (SERPA, 1983). 

Nalva Santos passou a trabalhar diretamente com Felippe Serpa após sua 

transferência para Ouro Preto, em 1979, integrando a equipe do programa. Durante a 

pesquisa, como identifiquei, no discurso de Aloísio Magalhães, falas e posturas supostamente 

influenciadas por Felippe Serpa, perguntei a ela sobre tal parceria, que foi assim confirmada:  

 

Felippe era o braço direito de Aloísio. A FNpM foi gestada na minha casa e sempre 

que Aloísio ia dar uma entrevista, recorria a Felippe para trocar informações. 

Conseguíamos identificar claramente nessas entrevistas, quando entravam as ideias 

de Felippe e quando entravam as próprias ideias de Aloisio (Nalva Santos, 2014).  

 

Tião Rocha, ao iniciar sua fala sobre o projeto, também mencionou essa parceria. 

“Esse projeto era um grande desejo de Aloísio, de construir um jeito novo de se trabalhar e o 

Felippe tentava na prática construir esse desenho, essa lógica”. Por sua vez, em seu 

depoimento, Flávio Andrade mencionou que... 

 

... para todos nós havia uma nítida sensação que as ações acontecidas na Casa da 

Baronesa eram um laboratório do então presidente da SPHAN, Aloísio Magalhães, 

para implantar uma nova maneira de trabalhar o patrimônio cultural brasileiro. Nós 

nos sentíamos meio cúmplices de uma revolução nesta área (Flávio Andrade, 2014). 

 

Nalva Santos foi a responsável pela execução da ação Documentação dos processos 

de produção artesanal dos distritos de Ouro Preto e Mariana através da realização do projeto 

piloto em Cachoeira do Brumado, distrito de Mariana/MG. Durante quase um ano, ela seguiu 

diariamente para o distrito, onde conversava, fotografava, observava e participava das 

atividades da comunidade – metodologia escolhida para o desenvolvimento dessa ação. 

Após essa primeira etapa, o trabalho foi replicado em outros distritos de Ouro Preto e 

Mariana. Para tanto, 10 jovens estudantes do 2º grau, ligados ao Grêmio Literário Tristão de 

Ataíde (GLTA), foram selecionados como auxiliares. Segundo Nalva Santos, uma oficina foi 
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 Atividades extensionistas: ligadas à Extensão Universitária, sempre associada ao ensino e à pesquisa. Trata-se 

de um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação entre 

Universidade e outros setores da sociedade. Denota também prática acadêmica com vistas à promoção e garantia 

dos valores democráticos, da equidade e do desenvolvimento da sociedade em suas dimensões humana, ética, 

econômica, cultural, social. Conceito estabelecido pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras a partir de debates nos 27º e 28º Encontros Nacionais, realizados em 2009 e 2010. 

(Disponível em: http://www.proex.ufop.br/index.php/component/content/article/82-site-2013/108-o-que-e-

extensao-site-2013. Acesso em 28.07.2014.) 
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realizada para repassar as informações necessárias para a efetivação da atividade – 

documentar processos de produção artesanal nos distritos do município de Ouro Preto, a fim 

de identificar peculiaridades da vida dessa sociedade, visando o desenvolvimento de trabalho 

comunitário nas áreas de saúde e educação. Periodicamente, a técnica acompanhava o grupo 

nas viagens aos distritos, mas, normalmente, eles iam a campo em dupla, com transporte 

disponibilizado pela Universidade, portando uma máquina fotográfica e um gravador, sem 

definição das perguntas que iriam ser formuladas. Esse roteiro só era definido durante a 

conversa, sendo uma espécie de bate-papo com o entrevistado. Reuniões regulares eram 

realizadas com toda a equipe, que trazia os resultados da pesquisa de campo e os apresentava 

aos demais colegas. Segundo Nalva Santos, nessas reuniões “nunca era apontando o que 

estava certo ou errado, existia um trabalho a ser feito e cada um fazia de um jeito, o que se 

buscava sempre, era melhorar o resultado do trabalho de identificação das particularidades 

dos distritos dos municípios de Ouro Preto”. 

Examinando os relatórios de atividades desses jovens pesquisadores
56

, identificamos 

informações sobre a história das localidades, incluindo dados sobre festas religiosas, 

artesanato, atividades econômicas, modos e processos de produção dos seguintes distritos e 

subdistritos pesquisados: Amarantina, Coelhos (subdistrito de Amarantina), Engenheiro 

Corrêa, Antônio Pereira, Rodrigo Silva, Santa Rita de Ouro Preto, Mata dos Palmitos 

(subdistrito de Santa Rita de Ouro Preto), Bandeiras (subdistrito de Santa Rita de Ouro Preto), 

Lavras Novas, Chapada (subdistrito de Lavras Novas), Cachoeira do Campo, Cumbi 

(subdistrito de Cachoeira do Campo), Doutor (subdistrito de Cachoeira do Campo), Miguel 

Burnier, Santo Antônio do Leite, São Bartolomeu e Santo Antônio do Salto. Esses relatórios, 

apesar de não seguirem um rigor acadêmico em sua organização, demonstram o envolvimento 

da equipe, as dificuldades encontradas no decorrer dos trabalhos e as surpresas e descobertas 

de cada um, durante seu período de realização. 

Altair Moreira também mencionou o trabalho realizado por Nalva Santos em 

Cachoeira do Brumado. Segundo ele, 

 

... essa atividade mostrou, de forma sensível e respeitosa, como chegar, como 

abordar, como trabalhar em e com uma comunidade. Essa metodologia desenvolvida 

foi absorvida pelo Programa Regional de Desenvolvimento Cultural da OEA: 

Projeto Multinacional de Política Cultural, através do Curso Interamericano sobre 

Política Cultural – Administração e Gerência, oferecido a produtores e 

pesquisadores culturais do Brasil e da América Latina (Altair Moreira, 2014).  
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O programa mencionado foi coordenado por Felippe Serpa e realizado através de 

vivências em comunidades onde a pluralidade cultural se manifestava de forma acentuada, os 

participantes eram convidados a vivenciar o contexto cultural local e, a partir daí, “pensar” a 

gestão da cultura fazendo propostas de trabalho (SERPA, 1983).  

Tião Rocha também mencionou essa ação, iniciada no distrito de Cachoeira do 

Brumado, exemplificando-a como sendo a forma de planejamento do grupo: “Perseguir, ir 

atrás dos acontecimentos, a partir de uma ação inicial. Ações que não estavam programadas, 

mas que iam se mostrando no desenrolar do trabalho”. Segundo ele, foi dessa maneira que 

várias ações aconteceram, sendo uma delas o desdobramento do trabalho realizado por Nalva 

Santos em Cachoeira do Brumado, iniciado em novembro de 1979 e finalizado em 1981, e 

que depois passou a ser realizado com os alunos de 2º grau nos distritos de Ouro Preto durante 

o ano de 1981. 

Nalva Santos mencionou que, em reuniões periódicas, realizadas na Casa da 

Baronesa, sede do programa, cada um compartilhava os trabalhos que estavam sendo 

realizados, e a metodologia utilizada para tal. Tião Rocha também se referiu a esta 

metodologia de trabalho na qual todos os conceitos e projeto iam “para a mesa da Casa da 

Baronesa”. Tudo era discutido e acordado durante essas reuniões realizadas com a equipe e, 

em alguns momentos, com a comunidade. Todas as ações eram definidas e compartilhadas 

pela equipe de trabalho. A “mesa” da Casa da Baronesa também foi mencionada por Flávio 

Andrade:  

 

Ela era simbólica para todo o grupo, era o espaço onde tudo era resolvido, era 

acertado. Não era só a equipe que se reunia. Em algum momento, tinha gente de 

fora. Tinham três pessoas da comunidade que participavam, eram ligados à política 

partidária, ao teatro e a movimentos de igreja (João Batista Tatu Penna, Joanas 

Simão Ferreira e José Maria de Oliveira Pena). Foram escolhidos por algumas 

entidades, mas não estavam em todos os momentos. No entanto, eram reconhecidos 

oficialmente como representantes da comunidade no processo (Flávio Andrade, 

2014).  

 

Segundo Altair Moreira:  

 

As reuniões na Casa da Baronesa eram longas, porque todos os membros da equipe 

e os convidados expunham as visões de mundo e também como pensavam que 

seriam essas práticas. As pessoas ou pessoa que sentia que o projeto era a sua cara, 

assumia, mas ele levava para a sua prática todas as metodologias e discursos da 

equipe, ou seja, a equipe tinha que ter um discurso que contemplasse as 

preocupações sociais e culturais de todos. Ou seja, as falas e os procedimentos eram 

ajustados para que não entrassem em contradição com os objetivos máximos do 

programa. Então, a Casa da Baronesa era uma formação e a constituição de um 
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discurso e práticas para o grupo. O Felippe, como coordenador, foi muito hábil e 

certeiro nessa metodologia (Altair Moreira, 2014). 

 

Nalva Santos destacou as ações desenvolvidas pela Universidade junto aos bairros da 

periferia de Ouro Preto, através do programa. Foi a primeira vez que a Universidade subiu os 

morros e isso causou, num primeiro momento, um estranhamento por parte dos alunos e dos 

professores, que passaram a lidar com essa nova realidade, tendo que adequar seus conteúdos 

a essas novas informações. Em Ouro Preto, foi a primeira vez que a instituição e a 

Universidade saíram de seu lugar para conhecer o outro lado da cidade, que abriu as portas 

para o outro vir lhes conhecer. Uma relação na prática de mão dupla, dialógica. Segundo ela,  

 

... esse tipo de trabalho incomodou muito, não só a direção da Universidade na 

época, como também a gestão municipal. Afinal, a Casa da Baronesa, sede do 

programa, vivia cheia de pessoas dos mais diversos locais, classe social e 

escolaridade, o que era anormal para uma instituição que, até aquele momento, não 

estava acostumada a ouvir, a consultar a comunidade para a realização de suas 

atividades (Nalva Santos, 2014). 

 

Altair Moreira descreveu uma das primeiras ações desenvolvidas e que integrava a 

ação Integração Universidade/Comunidade. Segundo ele, “o grupo de técnicos do programa 

ficou responsável pela disciplina de Comunicação no curso de Nutrição que, na época, era 

vinculado à Escola de Farmácia, onde toda a equipe participou”. Incentivaram que os 

universitários vissem a cidade de forma diferente e, para isso, subiram os morros.  

 

Os universitários foram convidados a verem Ouro Preto de fora para dentro e depois 

de dentro para fora, para que tivessem uma noção sobre a história da cidade, a 

importância da cidade e a importância da população para a cidade. Era o início de 

um trabalho, visando à transformação do olhar da Universidade sobre essa cidade, 

para que passasse a olhá-la de forma diferente, a olhasse num sentido de construção 

de uma cidade diferente, onde ela, Universidade, pudesse, a partir das suas 

experiências com a cidade, transformar essa relação. Esperava-se também que os 

universitários, originários de outras cidades, pudessem compreender a importância 

da cidade não só no cenário estadual, mas também no nacional (Altair Moreira, 

2014). 

  

Tião Rocha foi o técnico responsável diretamente por essa relação da UFOP com o 

programa, principalmente através das atividades realizadas junto ao curso de Nutrição. Foi o 

responsável pela disciplina Comunicação, desenvolvimento e comunidade, ministrada por 

quase todos os técnicos do programa. Esse era o momento de expansão da Universidade, de 

implantação da UFOP, no qual se levantou o papel dessa Universidade na cidade, que 

Universidade era essa, como seria e como a queriam. No curso, “não era um trabalho apenas 

de Extensão, era uma aprendizagem, onde as aulas aconteciam no Morro”. De início, houve 
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certo estranhamento por parte dos alunos, mas, aos poucos, eles foram se engajando no 

trabalho, percebendo que existiam dois discursos, o da população e o da academia. Sobre isso, 

Tião Rocha relatou:  

 

Como resultado, fizeram uma intervenção no Morro, partindo da mostra de dois 

filmes, um sobre o “Garrincha” e outro sobre a favela da Rocinha no Rio de Janeiro. 

Foi quando a comunidade se identificou imediatamente com a Rocinha, que tinha os 

mesmos problemas: a questão do lixo, do esgoto a céu aberto. Essa intervenção 

resultou na ida de um grupo da comunidade à Câmara Municipal para participar de 

uma reunião, onde essas questões seriam levadas. Para a comunidade, em plena 

ditadura, achavam que era proibido a participação popular nas sessões da Câmara, 

por isso, como estratégia, levaram as mulheres e as crianças, os homens ficaram 

esperando na Praça, ao perceberem que eles podiam ir a Câmara levantar suas 

questões, passaram a exigir soluções para os problemas levantados, o que não 

agradou a Câmara e nem a Prefeitura (Tião Rocha, 2014). 

 

Flávio Andrade, que também lecionou a disciplina Comunicação, desenvolvimento e 

comunidade, junto a Tião Rocha, mencionou:  

 

Levávamos os alunos para os bairros. Partindo da observação dos alunos no bairro, 

começavam a pensar o que iríamos fazer e isso começou a incomodar o poder 

público municipal. Começou a criar uma reação, começou a ter esse tipo de 

questionamento, em diversos projetos em vários locais do município. E claro que 

isso incomodou a Prefeitura. (...) O trabalho da equipe de professores e alunos do 

curso de Nutrição da época – com o Programa de Saúde Comunitária e as ações 

desta disciplina – foi um embrião para a criação, algum tempo depois, da 

Coordenadoria de Extensão da UFOP, precursora da atual Pró-Reitoria de Extensão 

(Tião Rocha, 2014). 

 

Tadeu Gonçalves também comentou essa disciplina quando, atuando junto às 

comunidades dos bairros Padre Faria e Santa Efigênia, os alunos de Nutrição, colocando em 

prática, todos os conceitos trabalhados no decorrer da disciplina...  

 

... começaram a perceber que eles estavam no final do curso e se depararam com 

uma realidade que não tinha muita relação com aquilo que eles tinham aprendido 

nos quatro anos de Universidade. Não era uma questão de balancear alimentos, mas 

era uma questão de falta de alimentos e que isso trazia uma serie de doenças, de 

problemas de saúde para aquela comunidade. Com isso, eles envolveram os alunos 

da escola de Farmácia. Como o pessoal da periferia tinha muita dificuldade em ter 

acesso ao posto de saúde, os alunos de Nutrição colhiam material dessa comunidade 

e passavam para os alunos de Farmácia, que faziam a análise desse material e já 

levavam esses resultados para o médico (Tadeu Gonçalves, 2014). 

  

Destaco, das informações trazidas por Altair Moreira, sua descrição da cidade na 

época de sua chegada, quase um ano depois das chuvas ocorridas em 1979. Segundo ele, 

ainda eram visíveis os problemas sociais que a cidade enfrentava após o período das chuvas. 

Outra informação trazida por ele foi sobre o uso do termo “Patrimônio”, nome que ele e várias 
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outras pessoas ainda se referem ao IPHAN: “De um lado, um problema social causado pelas 

chuvas e deslizamentos; do outro, o ‘Patrimônio’ desgastado, por sua forma autoritária de se 

relacionar com a população”. Nessa descrição, mencionou:  

 

Com a cultura de ser sempre um cenário, onde as pessoas foram formadas nessa 

cidade como ‘cidade cenário’. Nos trabalhos realizados, o grupo não queria tirar a 

questão do cenário, mas visava um trabalho em que a população assumisse suas 

próprias identidades, que contribuísse para o fortalecimento das identidades culturais 

locais (Altair Moreira, 2014). 

 

Outra atividade descrita por Altair Moreira foi uma pesquisa realizada nos vários 

bairros da cidade, cujo foco de discussão foi os bens culturais, os consagrados e os não 

consagrados. “Queriam saber como eles, moradores, pais e filhos, viam a cidade e seus bens”. 

O resultado dessa pesquisa gerou a proposta de um trabalho, que foi realizado junto às 

crianças da rede estadual de ensino.  

 

Foram seis a sete aulas, autorizadas pela Delegacia Regional de Ensino, mas que, 

devido à maneira informal de tratar as crianças, foi encarado pelos professores e 

diretores, que possuíam uma visão mais tradicionalista, como uma forma anárquica 

de atuar, ocorrendo, por parte dos gestores de ensino da cidade, um estranhamento 

pelo trabalho realizado pelo grupo (Altair Moreira, 2014). 

 

Visando transformar essa visão negativa que o grupo passou a ter na cidade, segundo 

Altair Moreira, “pensaram numa atividade que servisse de passaporte entre o saber formal e a 

população. Para tal, criaram um programa de música junto às escolas”. Tal atividade foi 

mencionada no relatório de atividades do programa, inserida na ação Educação Básica e 

Comunidade. Realizada em todas as escolas da cidade, nos distritos e na sede,  

 

...foi iniciada com a participação do cantor e compositor mineiro, Décio Marques, 

que, apresentando músicas regionais e folclóricas, estimulava a integração dos 

alunos, professores, pais e comunidade em geral. Com a aceitação dessa atividade 

por parte da comunidade escolar, outros artistas vieram se juntar. Chegaram a 

atender, no decorrer do processo, mais de seis mil crianças (Altair Moreira, 2014).  

 

Esse resultado positivo, segundo Altair Moreira, “foi importante para mostrar para a 

cidade o trabalho do programa, a produção desse grupo”. Mencionou ainda que, “do êxito 

dessa ação, ampliaram esse trabalho, introduzindo a exibição de filmes nas escolas, passando 

também à noite, nos bairros e no cineclube”, cujo relato de atividades foi mencionado por 

Felippe Serpa em seu relatório. Sendo a linguagem cinematográfica, um importante 

instrumento para a aceitação do grupo por parte da cidade, relatou ainda a realização de um 
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documentário, junto com Tião Rocha, sobre o distrito de Lavras Novas, onde registraram a 

cultura local (SERPA, 1983). 

Tadeu Gonçalves mencionou o Projeto Educação Básica e Comunidade, realizado ao 

longo do ano de 1981, no qual:  

 

Pretendiam inicialmente uma revisão do currículo escolar. Nos primeiros contatos 

feitos com os professores, eles não queriam participar do projeto, por acharem que 

teriam mais trabalho. Assim, tivemos que recuar e desenvolver atividades que 

mostrassem a esses professores que, ao contrário, essa forma de trabalhar não traria 

mais trabalho e que, no processo, eles perceberiam que o trabalho iria ficar mais leve 

(Tadeu Gonçalves, 2014).  

 

O projeto só começou a funcionar melhor, quando os alunos começaram a trabalhar, 

envolveram seus os pais e começaram a pressionar a escola:  

 

Esse projeto começou com o projeto da Música, que envolvia a escola e seu entorno, 

e as oficinas de fotografia realizadas na Escola Estadual Dom Pedro II e na Escola 

Estadual Desembargador Horácio Andrade. Essa foi feita no primeiro momento, 

demonstrativamente, com uma oficina com fotografia de lata, e depois compraram 

várias máquinas Instamatic, que eram entregues aos meninos para fotografarem. Foi 

montado um laboratório dentro da Casa da Baronesa para que os meninos 

aprendessem a revelar. Começaram a manusear as fotos, desde a concepção da foto, 

o fotografar, o revelar, o ampliar (Tadeu Gonçalves, 2014). 

 

De acordo com Altair Moreira, para aprofundar as discussões que estavam 

acontecendo na cidade à época, criaram, junto à Universidade, um circuito cultural entre as 

instituições de Ensino Superior de Minas Gerais, atividade também relacionada por Serpa em 

seu relatório e que integrava o Projeto Integração das Instituições de Ensino Superior de 

Minas Gerais. Segundo o técnico, 

 

... essa ação tinha como um dos pressupostos a troca de experiências entre os 

universitários e a população dessas cidades onde as universidades estavam 

localizadas, utilizando as diversas linguagens e expressões artísticas, e também os 

saberes e fazeres culturais e sociais não formais dessas comunidades (Altair 

Moreira, 2014). 

 

Desse circuito cultural, segundo o relatório, foi desenvolvido um Seminário 

Universidade/Comunidade, envolvendo essas instituições mineiras de ensino, que obteve, 

como um de seus resultados, a criação de um comitê interdisciplinar com representantes dos 

projetos de extensão comunitária dessas instituições, visando à efetivação do intercâmbio de 

práticas desses projetos entre as instituições participantes (SERPA, 1983). 
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Outra ação destacada por Altair Moreira e que integrou o relatório de Felippe Serpa 

foi o Projeto Apoio à consolidação da Associação dos Restauradores de Ouro Preto (AROP). 

Segundo ele,  

 

... uma reunião muito importante ocorreu com os membros dessa associação de 

restauradores. Do reforço ao trabalho e apoio a esses restauradores locais, 

elaboraram um projeto, visando reforçar esse grupo e seu trabalho, para que 

tivessem autoridade e reconhecimento para agirem no seu próprio local. 

Apresentado a FNpM, não foi aprovado (Altair Moreira, 2014).  

 

Tião Rocha assim mencionou tal ação, “no caso da AROP, a Associação foi 

organizada a partir de um trabalho do grupo, que reuniu esses restauradores na Casa da 

Baronesa e os ajudaram a se organizar”. Citou também o “levantamento realizado, por esses 

restauradores, nas capelas dos morros e dos distritos”. Serpa referiu, em seu relatório, a esse 

trabalho realizado com recursos do programa e que, com base nos dados levantados, 

elaboraram um projeto com duração de dois anos (1982-1983) de preservação e restauração 

desses bens culturais
57

.  

 

Durante a realização desse levantamento, informações sobre o sumiço de peças 

sacras começaram a surgir, o que não agradou, na época, os responsáveis por esse 

acervo. Desse trabalho, iniciaram um projeto de reestruturação das irmandades de 

Ouro Preto, para que elas reassumissem seu papel histórico na cidade (Tião Rocha, 

2014). 

 

Flávio Andrade também mencionou essa ação junto aos restauradores de Ouro Preto 

e o conflito desencadeado internamente na instituição.  

 

Exemplo claro deste choque foi o incentivo dado pelo Convênio aos restauradores 

de Ouro Preto, inclusive incentivando-os a criarem a AROP – Associação dos 

Restauradores de Ouro Preto. Os tradicionalistas da SPHAN ficavam preocupados 

em entregar aos cuidados de iniciantes uma obra do século XVIII para ser 

restaurada, por exemplo (Flávio Andrade, 2014).  

 

Sobre essa situação, Flávio Andrade diz que ouviu de Aloísio Magalhães o seguinte 

comentário: “Que se perca um Aleijadinho ou outro. O importante é a comunidade se 

envolver e entender que aquela obra também é dela”. Trouxe ainda à lembrança de outros 

projetos desenvolvidos pelo programa: Programa Ouro Preto de Saúde Comunitária; Relação 

entre a Rede Municipal e o Contexto Cultural Específico; Construção do Salão Comunitário 

da Associação dos Moradores da Piedade; Cursos da LBA – Legião Brasileira de Assistência; 
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Apoio à Escola de Música da Piedade; Escritório-Piloto dos Estudantes da UFOP; Construção 

do Salão Comunitário do Morro do Cruzeiro em solo-cimento; Capacitação de artífices para 

apoio da área de restauração de bens culturais imóveis; Documentação de Ouro Preto. 

Algumas dessas ações, citadas no relatório de Serpa, foram mencionadas superficialmente 

pelos outros entrevistados, sendo também identificadas nos relatórios de atividades do 

programa, que integram os anexos desta dissertação. 

Sobre a saída da equipe do Programa Cultural de Ouro Preto, segundo Nalva Santos, 

“os barbudos da Casa da Baronesa – apelido dado à equipe do programa – incomodaram tanto 

a cúpula da UFOP, quanto aos vários setores da Prefeitura Municipal, bem como a direção da 

instituição”. O diálogo iniciado com a comunidade, especialmente através da conversa direta 

com as comunidades periféricas, motivou a vinda dessas pessoas à Câmara, à Prefeitura, 

reivindicando melhorias para seus bairros, para suas vidas. Isso incomodou muito, “afinal 

estávamos num período político, início do processo de abertura política, onde ainda não havia 

espaço para esse diálogo aberto com a comunidade”. Para ela, “apesar de interveniência de 

Aloísio Magalhães, para a permanência deles na cidade, chegou um momento que ele não 

conseguiu mais segurar politicamente o grupo e, assim, o programa foi interrompido e eles 

retornaram a Brasília”. 

Altair Moreira assim mencionou o fim do programa:  

 

Existia um grupo local, que fazia força politicamente, através de suas relações com 

políticos estaduais e federais, para tirar o grupo da cidade ou, pelo menos, deixar 

esse grupo com menos força para que participassem menos dessa nova atitude que 

era a de fazer com que a população também fosse elemento fundamental para 

estabelecer seus territórios em políticas públicas (Altair Moreira, 2014).  

 

Para ele, essa situação ficou mais clara quando, durante um seminário ocorrido em 

Diamantina/MG
58

, ficou marcada a posição da equipe junto à instituição. Segundo ele, “a 

equipe entendia que a FNpM, embora tivesse pressupostos e já com algumas experiências 

realizadas, não apresentava, naquele momento, abertura para outras experiências mais 

profundas junto à população”, pois ainda estavam muito arraigados aos preceitos formais da 

política de preservação, oriundos do grupo da Academia SPHAN e a forma tradicional desse 

grupo trabalhar com e para a cidade, sem ouvir a comunidade. Ainda segundo ele, “após esse 
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 Seminário sobre Patrimônio Cultural de Diamantina: sua preservação e valorização, uma promoção conjunta 

do SPHAN/Pró-Memória, Governo do Estado de Minas Gerais e Prefeitura Municipal de Diamantina, ocorrido 

nos dias 29 e 30 de julho de 1981, no quadro de promoções do XIV Festival de Inverno, com a finalidade de 

proceder a um amplo processo de reflexão sobre as ações desenvolvidas no município pelos órgãos encarregados 

da preservação e valorização cultural e natural de Diamantina e sobre a adoção de critérios que visassem à 

ampliação e dinamização dessas ações (BOLETIM SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA, n. 13, 1981). 
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Seminário, não demorou que, pelo desgaste político, Felippe Serpa retornasse à Brasília, 

interrompendo, assim, as ações do programa”. 

Tião Rocha também mencionou esse Seminário ocorrido em Diamantina/MG. 

Segundo ele, a equipe apresentou-se logo após a fala de abertura de Aloísio Magalhães, que 

destacou, em seu discurso, o sentimento de alegria, esse “era o sinal mais positivo e de mais 

vitalidade das comunidades” (BOLETIM SPHAN/PRÓ-MEMÓRIA, n. 13, 1981, p. 2). A 

partir desta fala consegui localizar informações sobre o Seminário em uma publicação 

institucional, apesar de não ter identificado nenhuma menção sobre a participação da equipe 

do programa no evento, confirmando esse conflito interno existente. Segundo ele, “a partir 

naquele momento, não dava mais para seguir, pois até pessoas ligadas ao grupo do CNRC não 

mais os apoiavam”. 

Para Tadeu Gonçalves, a divisão interna foi sentida, primeiro, dentro da própria Casa 

da Baronesa, com o pessoal da “pedra e cal” e logo depois o programa foi interrompido pela 

UFOP. 

 

Tinha o pessoal do Programa Cultural e o pessoal da equipe de obras urgentes, que 

não estavam preocupados com que o pessoal do programa estava fazendo. Por mais 

que Aloísio tentasse juntar essas duas coisas, não conseguiu, e essa dicotomia ainda 

é sentida até hoje na instituição. (...) Semanas antes da interrupção do convênio, 

Aloísio Magalhães chamou o Felippe e algumas pessoas do grupo avisando que a 

pressão política estava insuportável. Segundo ele, tinham duas saídas: ou 

permaneciam na cidade, o que iria transformar o trabalho deles num inferno; ou 

recuariam e tentariam realizar o programa em outro lugar. O que ficou decidido é 

que eles sairiam de Ouro Preto (Tadeu Gonçalves, 2014). 

 

Sobre essa divisão dentro da Casa da Baronesa, Altair Moreira mencionou que, “na 

verdade a não participação do pessoal de obras não foi pelos funcionários que compunham a 

equipe de obras urgentes, mas pela chefia, que vinha de uma linha mais conservadora”.  

Segundo Flávio Andrade, “a Prefeitura nunca se envolveu com o programa. Em 

momento nenhum teve alguém da Prefeitura na Casa da Baronesa. Felippe Serpa tentou essa 

participação, mas era muito difícil”. Para ele, essa foi uma das questões que motivou o 

término do programa:  

 

De uma hora para outra, a Casa da Baronesa virou uma grande confusão de ideias, 

de gente, de coisas passando para todo o lado. Virou um caldeirão, pela quantidade 

de projetos em desenvolvimento. (...) Somaram duas reações: a do conjunto do 

SPHAN, que começou a ver que o programa estava “indo longe demais”, com uma 

gama de ações muito extensa, explodindo em Diamantina. Mas teve a reação local. 

(...) Houve uma ação da Prefeitura junto ao reitor da UFOP. Este, na época, não 

tinha noção da amplitude, da profundidade do trabalho que estava sendo realizado. 

Questionamentos por parte do prefeito municipal, por parte do secretário de 
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Turismo, por parte do pessoal da Câmara, por parte da comunidade, então o reitor 

denunciou o convênio de um dia para o outro e criou-se o IAC, que estava previsto 

no estatuto da UFOP, mas ainda não tinha sido implantado (Flávio Andrade, 2014).  

 

 Para Tadeu Gonçalves, um dos motivos que contribuiu para o término do programa 

foi “a campanha de um jornalista do Estado de Minas (que posteriormente integrou a direção 

do IPHAN) que cunhou as expressões “os barbudos” e “os comunistas” da Casa da Baronesa 

angariando antipatizantes que se movimentaram”.  

Finalizando, Altair Moreira mencionou que:  

 

As ações iniciadas, que se tornaram projetos e foram enviados para a FNpM, não 

foram aprovadas. Quando não aprovadas, o discurso do grupo também perdeu a sua 

força junto à comunidade e, automaticamente, o Convênio perdeu a sua força. (...) 

Os programas que tinham a ver com a UFOP foram para frente e se materializaram. 

O que não se materializou foram os programas que eram significativos para o 

“patrimônio” e o reitor várias vezes questionou junto ao Felippe sobre o papel da 

FNpM nesse convênio (Altair Moreira, 2014). 

 

Em 31 de dezembro de 1981 foi entregue a toda a equipe um comunicado do 

coordenador
59

 informando que, em decorrência da criação do IAC da UFOP, a equipe de 

trabalho da Assessoria Cultural da UFOP e do Programa Cultural Comunitário do Convênio 

SPHAN/UFOP/PMOP foi dissolvida e as atividades foram interrompidas a partir de 30 de 

dezembro de 1981. 

Segundo Altair Moreira, “com a interrupção do programa, o grupo contratado pela 

UFOP ficou em atividade, mas sem estar lotado em um lugar definido na Universidade”. 

Mencionou ainda a articulação política da Fundação Roberto Marinho para a criação do IAC.  

 

O grupo remanescente, não concordando com essa atitude e consciente da 

competência técnica e da eficácia do trabalho de arte, cultura e educação realizado, 

não abriram mão dos princípios do programa e do que já haviam construídos, por 

isso, foram afastados em definitivo da Universidade (Altair Moreira, 2014).  

 

Para Tião Rocha, nesse momento ficaram claras as diferenças político-conceituais do 

grupo do programa e do pessoal do IAC. Flávio Andrade mencionou essa fase de transição do 

programa para o IAC: “O diretor nomeado chamou técnicos da Fundação Roberto Marinho 

para ajudar a ver o que iriam fazer com o ‘rescaldo’ da Casa da Baronesa. Ele foi 

redirecionado para o IAC. O Tião e o Altair não quiseram ficar na UFOP”. Segundo Altair 

Moreira, “eu e Tião discutimos 15 dias com o IAC sobre a nossa permanência na 
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Vide Anexo IX. 
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Universidade, mas chegou a um ponto que as nossas cabeças foram pedidas e o reitor assim 

fez, nos demitiu. Tentamos ficar, pois não queríamos sair, mas não conseguimos”. 

Segundo o relatório de Felippe Serpa, com relação ao Projeto Interação entre a 

Educação Básica e os contextos culturais, envolvendo a rede municipal de ensino de 1º grau, 

esse acabou sendo implementado pelo IAC, com recursos da SeC/MEC. Na prática, essa 

relação passou a ser unilateral: da Universidade com a rede de ensino, o que não era o 

propósito do projeto elaborado pelo programa e sobre o qual falaremos mais adiante nessa 

dissertação.  

Como um dos desdobramentos dos projetos desenvolvidos junto à comunidade e rede 

de ensino local durante o ano de 1981, tendo como referência a educação e o contexto cultural 

existente, começou a ser pensado o Projeto Interação entre a Educação Básica e os contextos 

culturais específicos. “Contexto cultural e educação” foi uma das três linhas básicas de 

referência para o Programa Cultural de Ouro Preto, diretriz embrionária do Projeto Interação, 

bem como das ações desenvolvidas em 1981 pelo Projeto Educação Básica e Comunidade, 

denotando a influência dessa atividade nas diretrizes do referido projeto. 

Tião Rocha mencionou que o Projeto Interação entre a Educação Básica e os 

contextos culturais específicos foi concebido na mesa da Casa da Baronesa, junto com Felippe 

Serpa, José Silva Quintas e a equipe do programa, partindo das práticas desenvolvidas em 

Orleans, Tracunhaém e Ouro Preto, projetos que tinham Felippe Serpa como coordenador. 

Após a formatação desse projeto, do qual falaremos adiante, foi montada uma versão desse 

para Ouro Preto, em outubro de 1981. A primeira versão do Projeto Interação entre a 

Educação Básica e os contextos culturais específicos da rede municipal de Ouro Preto, foi 

encaminhada para Secretaria de Cultura/MEC antes do final do Programa Cultural de Ouro 

Preto, em dezembro de 1981, sendo considerado um trabalho que estava em processo, dando 

continuidade às ações do Programa Cultural de Ouro Preto. Para Flávio Andrade, “esse 

projeto, o Interação foi o único filhote do convênio que ficou na cidade”.  

Para Tadeu Gonçalves, algumas ações tiveram continuidade na cidade após a 

interrupção do convênio e a saída da equipe de Ouro Preto:  

 

A reestruturação da Associação dos Restauradores, que teve um desenrolar que foi 

além do projeto, a movimentação do pessoal do Morro, que descobriu que as 

reuniões da Câmara eram abertas, começando a exigir dos vereadores uma posição 

com relação às reivindicações deles, isso continuou. Dentro da Universidade temos 

alguns exemplos, alguns professores adotaram algumas medidas, como levar os 

alunos da Nutrição periodicamente para periferia, isso ficou ainda sendo utilizado 

por um tempo depois (Tadeu Gonçalves, 2014).  
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Com relação à integração da Universidade com a cidade, Tadeu Gonçalves 

mencionou que “ela morreu no momento em que o grupo foi embora, nós propúnhamos um 

conceito de ‘campus aproximado’, onde iríamos trabalhar na cidade, derrubar o muro da 

Universidade e deixar a cidade interagir com a Universidade”. Na instituição, o que 

permaneceu do programa “ficou na cabeça das pessoas que participaram dos projetos. 

Institucionalmente, em nenhum momento sinto que a instituição assumiu isso”, mas... 

 

... o espírito das ações desenvolvidas pelo programa foram trabalhados nos 

seminários que aconteceram em Pirenópolis. Isso ficou na casa, como a própria 

forma de articulação, do conceito da Casa do Patrimônio, que vem do programa. 

Mas ficou na Casa em termos, pois dentro da própria instituição, dentro dos 

departamentos, você conta nos dedos os que, pelo menos, leram os documentos de 

Pirenópolis ou a Carta de Nova Olinda, que fala mais especificamente do que é uma 

Casa do Patrimônio e como acontece o processo educativo institucional (Tadeu 

Gonçalves, 2014). 

 

Para Tião Rocha, “escutavam, liam a cidade de primeira mão, através do olhar da 

comunidade e não porque alguém contava”. Essa relação dialógica causou um estranhamento 

por meio de quem detinha o poder constituído, que se sentia muito incomodado, “porque o 

que se falava e como se agia ia à contramão do desejo deles, da política implementada, que 

pensava Ouro Preto como monumento de ‘pedra e cal’, a coisificação da cidade, enquanto o 

grupo estava pensando nas pessoas”. Para ele, “a experiência e a metodologia desenvolvidas 

pelo Programa Cultural de Ouro Preto foram o eixo formador do Centro Popular de Cultura e 

Desenvolvimento (CPCD)”, uma organização não-governamental, sem fins lucrativos e de 

utilidade pública federal, estadual e municipal, vinculada ao Terceiro Setor (de natureza 

privada e função social pública), fundada por ele em 1984, em Belo Horizonte/MG, tendo 

como membros co-fundadores Felippe Serpa, Altair Moreira e Tadeu Gonçalves, para atuar 

nas áreas de Educação Popular de Qualidade e Desenvolvimento Comunitário Sustentável, 

tendo a cultura como matéria-prima e instrumento de trabalho, pedagógico e institucional. 

Para Felippe Serpa, a experiência obtida com o Programa Cultural de Ouro Preto 

sugeria que experiências semelhantes fossem realizadas nas demais cidades históricas, pois 

“com a participação das comunidades do país, em todos os níveis, partindo do conceito 

abrangente de bem cultural (...) quem tem melhor condição de preservá-lo é a comunidade 

que convive com ele ou vive dele” (SERPA apud NUCCI, p. 83). 

O programa, ao considerar o patrimônio cultural ouro-pretano por um viés cultural e 

pensando no papel das referências culturais e no desenvolvimento socioeconômico local, 

deixou de considerá-lo somente como um objeto de contemplação e afirmação da identidade 
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nacional, para ser fonte/recurso de desenvolvimento local, afirmação e valorização da 

diversidade sócio cultural existente, se aproximando das comunidades detentoras e de seus 

contextos. Essa transformação conceitual implicava, portanto, em uma mudança de atitude e 

postura institucional e requeria a criação de canais e instrumentos de diálogo internos e 

externos, o que não aconteceu e motivou a sua interrupção. 

As experiências do Programa Cultural de Ouro Preto originárias do trabalho com as 

escolas de ensino básico, junto aos professores, alunos e comunidade, ao incluir as referências 

culturais locais nas ações desenvolvidas, acessaram processos sociais e culturais mais amplos 

e abrangentes, que os permitiu compreender e refletir tanto sobre contextos inclusivos quanto 

sobre a diversidade cultural que cercava essas comunidades. Esses resultados foram o embrião 

do Projeto Interação entre Educação Básica e os diferentes contextos culturais existentes, que 

nasceu das discussões realizadas na Casa da Baronesa, em Ouro Preto, e do qual trataremos a 

seguir. 

 

... redefine o Programa Cultural de Ouro Preto, especificando a sua dimensão 

propriamente educativa no trabalho cultural a ser realizado em Ouro Preto e 

Mariana. E de que modo essa emaranhado de nomes de práticas e intenções se 

combina? No agir sobre a cultura através da educação. Mas atuar através da 

educação, a partir das bases sociais de suas comunidades de inserção, a partir do 

processo escolar agenciado em seu posto avançado de linha de frente – a escola – a 

partir de seu contexto sócio-cultural. Assim, o princípio gerador da interação 

desejada entre a educação e a cultura é a participação. “A educação não se faz sem 

levar em conta o contexto cultural e a participação” (BRANDÃO, 1996, p. 38-39). 

 

 

II.4 O Projeto Interação entre Educação Básica e os diferentes contextos 

culturais existentes 

 

 

Iniciado no final de 1981, o Projeto Interação entre Educação Básica e os diferentes 

contextos culturais existentes no país era direcionado a uma sociedade produtora de cultura, 

como aquela que detinha e valorizava as suas próprias referências culturais.  

Segundo relato do coordenador geral do projeto:  

 

... foram três experiências piloto, em três locais distintos: Tracunhaém, em 

Pernambuco, Orleans, em Santa Catarina e Ouro Preto. Nos dois primeiros, o CNRC 

(Centro Nacional de Referência Cultural) já havia desenvolvido um trabalho com a 

comunidade; Ouro Preto era um problema novo, posto a partir de nossa junção com 

o Patrimônio Histórico. [...] Ouro Preto, a cidade símbolo, um dos maiores conjuntos 

de arquitetura colonial no país e um dos primeiros locais de grande atuação do 

patrimônio histórico, também era a Ouro Preto industrializada, já tinha uma 
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siderurgia e nos chamava a atenção como lidar com isso. Até então, a aproximação 

com Ouro Preto, vista como monumento, datava da década de 30; agora tratava-se 

de lidar com esse novo processo – trabalhando, discutindo, convivendo com a 

comunidade (QUINTAS, 1994, p. 5). 

 

Com a criação da Secretaria da Cultura (SeC/MEC) em 1981, órgão central de 

direção superior do MEC, ocorreu a transformação das Secretarias do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional e de Assuntos Culturais, onde se aglutinaram todos os órgãos culturais do 

ministério, com a finalidade de: 

 

- Planejar, coordenar, supervisionar e executar a política cultural e as atividades do 

fazer cultural, em âmbito nacional; 

- Coordenar e supervisionar o inventário, classificação, tombamento, conservação e 

restauração de monumentos, obras, documentos e demais bens de valor histórico, 

arqueológico, etnográfico, bibliográfico e artístico existente no país, bem como o 

tombamento e proteção do acervo paisagístico do país; 

- Prestar cooperação técnica e financeira às unidades federadas e instituições 

públicas e privadas (BRANDÃO, 1996, p. 281). 

 

Entre os dias 31 de agosto a 2 de setembro de 1981, foi realizado, em Brasília, um 

encontro entre os diversos órgãos federais que integravam a SeC/MEC, com o objetivo de 

refletir sobre o processo cultural brasileiro e elaborar uma proposta de trabalho para o ano de 

1982, visando a integração das experiências até então realizadas pelas instituições 

participantes. Tendo como referência o desenvolvimento cultural, juntamente com a Educação 

Básica, que se constituíam numa das áreas prioritárias do MEC, o documento intitulado 

Diretrizes para a operacionalização da política cultural do MEC
60

, foi o texto formulado e 

apresentou as seguintes linhas programáticas: estímulo à criação, produção e difusão cultural; 

preservação dos bens culturais em sua dinâmica; interação entre Educação Básica e os 

diferentes contextos culturais existentes no país; formação de recursos humanos na área 

cultural; captação, guarda, fluxo e uso de informações relativas à cultura no sistema 

SeC/MEC (BRANDÃO, 1996). 

A linha programática “interação entre Educação Básica e os diferentes contextos 

cultuais no país” pretendia proporcionar, à comunidade, meios para participar, em todos os 

níveis, do processo educacional, de modo a garantir que a apreensão de outros conteúdos 
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 Da elaboração dessas diretrizes participaram os seguintes órgãos federais que integravam a SeC/MEC: 

Subsecretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Subsecretaria de Assuntos Culturais, Biblioteca 

Nacional, Coordenação de Museus e Casas Históricas, Empresa Brasileira de Filmes S.A. (EMBRAFILME), 

Fundação Casa de Rui Barbosa, Fundação Joaquim Nabuco, Fundação Nacional de Arte (FUNARTE), Instituto 

Nacional de Artes Plásticas, Instituto Nacional do Folclore e Instituto Nacional de Música, Serviço Nacional do 

Teatro (INACEN), Instituto Nacional do Livro (INL), Fundação Nacional Pró-Memória (FNpM), Museu da 

República, Museu Imperial, Museu Nacional de Belas Artes, Museu Villa-Lobos, Museu Histórico Nacional e 

todas as 10 Diretorias Regionais da SEC (BRANDÃO, 1996). 
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culturais fosse feita a partir dos valores próprios da comunidade. Essa participação se 

efetivaria através da interação do processo educacional às demais dimensões da vida 

comunitária e da geração e operacionalização de situações de aprendizagem com base no 

repertório regional e local. Essa foi a diretriz em que se constituiu a base do Projeto Interação 

entre Educação Básica e os diferentes contextos culturais existentes no país
61

. 

Segundo o documento Diretrizes para a operacionalização da política cultural do 

MEC, a cultura era entendida como: 

 

Um processo global em que não se separam as condições do meio ambiente 

daquelas do fazer do homem, em que não se deve privilegiar o produto – habitação, 

templo, artefato, dança, canto, palavra – em detrimento das condições históricas, 

socioeconômicas, étnicas e do espaço ecológico em que tal produto se encontra 

inserido. Nesse processo, destacam-se alguns bens culturais – aqueles fortemente 

impregnados de valor simbólico e continuamente reiterados – ao lado de outros, 

manifestações em processo que se constituem em evidência da dinâmica cultural. É 

na interação entre os contextos que elegem e desenvolvem esses bens que se instaura 

a tensão criadora que impulsiona o processo cultural (BRANDÃO, 1996, p. 283). 

 

O Interação, ao pretender estabelecer as relações de mediação entre a educação e a 

cultura, previa que “esse processo preservava e transformava, ao mesmo tempo, práticas, 

símbolos, valores e produtos operativos e materiais em uma (a educação) e na outra (a 

cultura)” (BRANDÃO, 1996, p. 45). Realizado entre os anos do final de 1981 a 1986, foi 

resultado das experiências desenvolvidas pelo CNRC em Tracunhaém (PE), Orleans (SC) e 

Ouro Preto (MG), nas quais foram discutidas as relações entre a educação e a cultura, 

tradicionalmente tratadas de forma isolada, dando ênfase aos saberes e fazeres locais, 

integrados aos conteúdos curriculares (BRANDÃO, 1996). 

Financiado com recursos do salário-educação, administrados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), possibilitou uma autonomia financeira e conceitual 

para o espaço de experimentação que a proposta requeria, mas limitando seu trabalho, por 

exigência legal, ao ensino de 1º grau. Iniciou sua atuação apoiando 99 projetos, em 1982; 135 

em 1983; 93 em 1984; e 58 em 1985, quando os órgãos e atividades da Secretaria da Cultura 

do MEC foram incorporados ao então recém-criado Ministério da Cultura. Em 1986, apenas 

34 projetos foram apoiados (BRANDÃO, 1996).  

Para sua implantação, foi formalizado pelo secretário da Cultura do MEC um Grupo 

de Trabalho (GT/Interação), com representantes da EMBRAFILME, FUNARTE, INACEN, 

INL, FNpM e pela Secretaria de Ensino de 1º e 2º graus do MEC sob a coordenação-geral de 

                                                           
61

 A partir desse ponto, o Projeto Interação entre Educação Básica e os diferentes contextos culturais existentes 

no país será mencionado no texto apenas como Interação. 
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José Silva Quintas
62

. O espaço educativo deveria ser o espaço de interação das diferentes 

culturas que compunham o universo cultural brasileiro, onde se processava a aprendizagem.  

Para a concretização da proposta do Interação, as ações deveriam se orientar segundo 

os seguintes pressupostos: 

 

- apoio à participação da comunidade no processo educacional (necessário 

compreender as formas de relação existentes no complexo de diversidades culturais 

– econômicas, políticas e sociais, como forma de explicitar as atividade das escolas); 

- estímulo à participação das escolas na realização de estudos, pesquisas, 

levantamento etc., sobre as manifestações culturais da comunidade local 

(entendendo como manifestações culturais – todo o universo de atividades 

representativas da vida social, política e econômica da comunidade – não apenas o 

que se refere às tradições, mas também às formas de incorporação, interpretação e 

recriação de padrões de comportamento) (BRANDÃO, 1996, p. 305-308). 

 

Tinha como proposta o apoio à criação e ao fortalecimento das condições necessárias 

para que o trabalho educacional se produzisse, referenciado pela dinâmica das culturas, 

reafirmando a pluralidade e a diversidade cultural brasileira. Entendiam que a escola não era o 

único agente de educação no contexto da comunidade, e que essa comunidade deveria ser 

convocada a participar, não apenas de um trabalho cultural, mas também do poder de decisão 

sobre o trabalho a ser realizado. 

O Interação objetivou os seguintes pontos para, gradativamente, saltar para fora dos 

muros da escola e ampliar socialmente a esfera desses sentidos. 

 

Recriar simbolicamente esferas de sentido. Criar novos símbolos na educação e 

subverter os já existentes. [...] Fertilizar ideias, imagens e relacionamentos. 

Recuperar renovadoramente saberes populares, incorporá-los ao trabalho que cria a 

cultura e, assim, tornar a escola fértil, criativa, experimental: um lugar social de 

participação na transformação da cultura e da própria educação” (BRANDÃO, 1996, 

p. 32) 

 

Para o projeto, a escola deveria garantir condições para o desenvolvimento da 

criatividade inerente ao homem, de forma que possibilitasse a compreensão de seu contexto 

cultural e sua ação transformadora nesse contexto. Vários foram os caminhos que os projetos 

realizados encontraram para trabalhar seu contexto cultural e a ênfase foi dada às linguagens 

artísticas. Nesse sentido, a educação encontrou na arte uma das formas para que a criança 

expressasse livremente sua fantasia, através da relação sensível, intuitiva, crítica e afetiva com 

as coisas (JEKER, 1985). 

                                                           
62

 Nasceu na Bahia, em 1944. Mestre em Física, ingressou em 1972 na Universidade de Brasília (UnB), 

desenvolvendo trabalhos no campus avançado. Posteriormente, foi incorporado ao núcleo originário do Centro 

Nacional de Referência Cultural. Coordenou o Projeto Interação entre os anos 1981 e 1986 (BEZERRA, 2014). 
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Várias foram as parcerias efetuadas para a realização dos projetos concretizados em 

todo o país. Na esfera federal, foram desenvolvidas ações em parceria com governos dos 

territórios e universidades; na esfera estadual, a maioria das parcerias constituiu-se através das 

secretarias de Educação e/ou de Cultura. No entanto, como o quadro de carência dos 

municípios atingia praticamente todos os setores, foi frequente a tentativa de utilização dos 

recursos do projeto para outros fins (BRANDÃO, 1996). Foram os projetos encaminhados 

pelos municípios que enfrentaram a maior incidência de problemas político-administrativos, 

pois interferiram na composição das equipes e até mesmo em sua demissão, inviabilizando 

sua execução. Esse tipo de problema foi identificado durante a análise da documentação 

referente ao Projeto Interação em Ouro Preto, do qual trataremos adiante.  

Em Minas Gerais, os projetos Interação situados nos municípios de Divinópolis, 

Ibirité, Juiz de Fora, Ouro Preto, Pindorama e Uberlândia contaram com a colaboração do 

Núcleo de Assessoria, Registro e Intercâmbio de Experiências em Cultura e Educação Básica 

- NARI (ligado à Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG). Originalmente chamado 

de Espaço Cultural Cinematográfico, o NARI foi instituído com dupla função: projeto de 

assessoria (na área de audiovisual como um todo) e espaço de intercâmbio e fortalecimento 

políticos dos projetos no Estado. Atuou em várias frentes, organizando encontros, cursos, 

seminários com as equipes dos projetos, seja assessorando a produção de cartilhas ou 

fornecendo filmes culturais (JEKER, 1985). 

Durante o período de realização do Interação, entre outros, foram gerados resultados 

de três ordens: 

 

a) Em primeiro lugar, os de ordem conceitual e teórica que vieram sobrepondo-se ao 

longo do processo de reflexão sobre as diversas formas de intervenção na prática 

escolar, na perspectiva de sua interação com a cultura; 

b) Em segundo, o material produzido sobre as experiências, que se agruparia em 

duas grandes linhas. Uma, de documentos que revelam e registram aspectos do 

contexto na visão dos alunos e moradores. Outra, de textos críticos sobre os projetos, 

que procuram resgatar o processo pedagógico nas suas várias dimensões, produzidos 

por professores, assessores, técnicos e estudiosos da educação; 

c) Em terceiro, os resultados de ordem política, reconhecidos no relativo avanço das 

formas de tratamento da questão educacional e cultural pelos setores públicos 

responsáveis e pelas demais instituições envolvidas com essas áreas (BRANDÃO, 

1996, p. 23). 

 

Procurou-se apontar caminhos e alternativas para a educação, enquanto espaço de 

discussão, voltando-se para a formação de quadros, para conhecer e transformar fazendo, para 

a criação de referências diferenciadas capazes de legitimar o desejo de que a escola e a 

educação se fizessem de outras maneiras. Todos os projetos realizados buscaram uma estreita 
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ligação com as comunidades, pois, ao trabalharem com elas, procuraram, nelas mesmas, 

objetivos que melhor atendessem às suas necessidades. Trouxeram, para dentro da escola, o 

que estava à sua volta, integrando-a na sua própria dinâmica. E levaram a escola para fora de 

seus muros, dos seus prédios, em encontro com a família, com os parentes, os vizinhos, os 

companheiros que viviam no mesmo espaço e que compartilhavam os mesmos problemas. 

Essa relação trouxe para o processo, uma dimensão política e uma dimensão didático-

pedagógica que, praticamente, se confundiram na prática (JEKER, 1985). 

Em 1984, ocorreu um esvaziamento do interesse dos órgãos que integravam o 

GT/Interação. O projeto passou a não ter o mesmo peso nas atividades específicas de cada 

órgão do grupo, culminado, nesse ano, com o afastamento da EMBRAFILME e do INL. Com 

a separação institucional (MEC/MinC), em 1985, o Projeto Interação fechou um ciclo 

caracterizado pelo acompanhamento das experiências através de metodologia de observação 

participante, para voltar-se, preferencialmente, à sistematização de resultados. Em 1987, o 

projeto foi encerrado. 

 

 

II.5 O Projeto Interação entre a Educação Básica e os contextos culturais 

específicos da rede municipal de Ouro Preto 

 

 

Como vimos, o Programa Cultural de Ouro Preto, realizado entre 1979 a 1981, foi 

uma tentativa de se implantar uma nova maneira de trabalhar o patrimônio cultural brasileiro, 

preconizada por Aloísio Magalhães e implantada por Felippe Serpa e sua equipe, onde o bem 

cultural transcendia o patrimônio físico, enfocado no contexto sociocultural no qual se 

encontrava. Diálogo era a palavra-chave dessa nova forma, traduzida por um processo de 

trocas entre o Estado e a comunidade que convive com o bem cultural em seu contexto. Ao 

agir sobre a cultura através da educação, partindo do contexto sociocultural local, deu-se voz 

a esses grupos sociais, acreditando no empoderamento desses a partir de sua participação e 

organização, os incluindo na pauta de discussões sobre a preservação da cidade. 

Durante as entrevistas realizadas com parte da equipe do Programa Cultural de Ouro 

Preto, Tião Rocha, um de seus integrantes, mencionou que o “Projeto Interação entre a 

Educação Básica e os contextos culturais específicos foi concebido na mesa da Casa da 

Baronesa, partindo das práticas desenvolvidas em Orleans, Tracunhaém e Ouro Preto”.  
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Em sua primeira versão, o projeto foi chamado de Interação entre a Educação Básica 

e os contextos culturais específicos – Rede de Escolas Municipais do Município de Ouro 

Preto/MG
63

. Elaborado em outubro de 1981, foi encaminhado pelo prefeito municipal de 

Ouro Preto, Alberto Caram, ao Secretário de Cultura/MEC (SeC/MEC), Aloísio Magalhães, 

em 3 de novembro de 1981, ou seja, antes da interrupção do Programa Cultural de Ouro Preto. 

Foi considerado um trabalho que estava em processo, integrando as ações do programa. 

Outro projeto fruto do Programa Cultural de Ouro Preto foi o Projeto Interação entre 

Educação Básica e os diferentes contextos culturais específicos existentes no país – Rede de 

escolas municipais de Mariana. Sobre ele, localizamos informações nos documentos 

pertencentes ao arquivo pessoal de Nalva Santos. Apesar de ter sido elaborado em outubro de 

1981, com estrutura idêntica ao Projeto Interação entre Educação Básica e os contextos 

culturais específicos existentes no país – Rede de Escolas Municipais do Município de Ouro 

Preto/MG o de Mariana não chegou a ser realizado. Aliás, nem mesmo conseguimos 

identificar se esse projeto chegou a ser apresentado, ou não, e se teria sido indeferido. 

No livro O difícil espelho: limites e possibilidades de cultura e educação consta nos 

anexos a relação dos projetos financiados pela linha programática da Região Sudeste. Nesta 

publicação, está relacionado o Projeto Interação entre a Educação Básica e os contextos 

culturais específicos da rede municipal de Ouro Preto, realizado entre 1982 e 1983. A 

trajetória desse projeto foi pesquisada, especialmente a partir de documentos localizados no 

Arquivo Central do IPHAN-Seção Brasil
64

 e da entrevista com seu coordenador, Flávio 

Andrade
65

. 

No texto de introdução da primeira versão do Projeto Interação de Ouro Preto consta 

que, desde 1979, a PMOP vinha cooperando com a UFOP e a FNpM através de um convênio 

assinado em novembro de 1979, com o objetivo de desenvolver culturalmente o município, 

através do Programa Cultural de Ouro Preto. Para a realização do projeto, contava com o 
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 A partir desse momento, o projeto será mencionado no texto como Interação Ouro Preto. O projeto “Interação 

entre a Educação Básica e os contextos culturais específicos – Rede de Escolas Municipais do Município de 

Ouro Preto/MG” recebeu esse nome nas primeiras propostas encaminhadas para avaliação. Ao apresentar a 

proposta de renovação, em outubro de 1982, recebeu o seguinte nome Interação entre a Educação Básica e os 

contextos culturais específicos – Rede Municipal de Ouro Preto/MG. No livro O difícil espelho: limites e 

possibilidades de cultura e educação o mesmo está nomeado da seguinte forma: Interação entre a Educação 

Básica e os contextos culturais específicos da rede municipal de Ouro Preto. 
64

 Os conjuntos documentais pesquisados correspondem à documentação – Dossiê de projetos aprovados – 

PMOP – Interação Ouro Preto. Camisa 1 (1984, 1985); Camisas 2 (1982, 1985) e Camisa 3 (1981, 1982).  
65

 Integrou equipe do Programa Cultural de Ouro Preto. Contratado pela UFOP após o término do Programa, 

passou a integrar a equipe do IAC/UFOP, onde coordenou o Projeto Interação Ouro Preto até seu término em 

1983. 
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apoio técnico do grupo composto por técnicos da Assessoria Cultural da UFOP e de técnicos 

da FNpM.  

Tendo como referência o texto do documento básico da SeC/MEC
66

, o conteúdo do 

Projeto Interação pode ser sintetizado da seguinte forma: 

 

Esta abordagem (do processo educacional), a que consideramos genuinamente 

cultural, não se constitui, entretanto, em um conhecimento adquirido a se aplicar; 

trata-se, pelo contrário, de um aprendizado para o redimensionamento do processo 

educativo a ser obtido, e a se colocar em contínua renovação; de um aprendizado 

fundamentado na vivência intensa e íntima com as comunidades e no respeito 

cultural entre educadores e educando (Projeto Interação entre Educação Básica e os 

contextos culturais específicos existentes no país – Rede de Escolas Municipais do 

Município de Ouro Preto/MG – 1ª versão – outubro de 1981 – 101/01). 

 

Tendo como público-alvo 44 escolas da rede municipal de ensino, situadas em sua 

maioria na zona rural da cidade, seus 89 professores e 1.681 alunos, com orçamento previsto 

de CR$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros), os objetivos do Projeto eram: 

 
- Desenvolver alternativas metodológicas a partir de situações de aprendizagem 

geradas no contexto cultural específico; 

- Aperfeiçoar recursos humanos docentes, em serviços, sob forma de workshop, a 

fim de desenvolver habilidades que permitam a interação dos fatos culturais com o 

trabalho educativo; 

- Criar um sistema de monitoria para assessorar o corpo docente, com a finalidade 

de desenvolver uma mútua instrumentalização para o trabalho cultural e a ação 

educativa; 

- Desenvolver material de ensino/aprendizagem elaborados pelos agentes da base do 

sistema; 

- Aproveitar matérias-primas e receitas alimentares próprias da região como base 

para o preparo da merenda escolar; 

- Usar espaços físicos integrados ao contexto local como fonte alternativa de solução 

para a dicotomia matrícula/carteira; 

- Acrescentar ao sistema de supervisão a dimensão cultural, transformando o 

supervisor em um agente cultural da comunidade; 

- Utilizar uma variedade de recursos, consistentes com o contexto cultural local e 

com a participação de portadores da cultura, para gerar e operacionalizar situações 

de aprendizagem (Projeto Interação entre Educação Básica e os contextos culturais 

específicos existentes no país – Rede de Escolas Municipais do Município de Ouro 

Preto/MG – 1ª versão – outubro de 1981– 101/01). 

 

Dividido em quatro polos para melhor atender as escolas participantes, em cada um, 

professores associados a um grupo de trabalho composto por um técnico do Programa 

Cultural de Ouro Preto, um técnico da PMOP e um número de monitores, seriam os 
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 Interação entre Educação Básica e os diferentes contextos culturais existentes no país, documento elaborado 

pela Secretaria de Cultura em setembro de 1981. 
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responsáveis pelo desenvolvimento das ações do projeto, cabendo a esses técnicos a 

coordenação dos trabalhos culturais e educacionais de cada polo. 

Três premissas metodológicas nortearam o projeto: o processo como único fator de 

desenvolvimento do método; o trabalho interdisciplinar como alternativa de novas 

metodologias; uma dinâmica integrada de ação/reflexão como fundamento dialético do 

método. Definindo o papel dos monitores, professores e equipe central e as atividades que 

seriam desenvolvidas pelo projeto, apresentaram, ainda, os indicadores para sua avaliação. 

Com o final do Programa Cultural de Ouro Preto, em novembro de 1981, a segunda 

versão do projeto foi encaminhada à SeC/MEC, em fevereiro de 1982. O término das 

atividades do referido programa foi mencionado na introdução deste novo projeto:  

 

Posteriormente à apresentação da mencionada proposta, intervieram fatores 

modificativos de natureza institucional que determinaram a modificação de seus 

aspectos especificamente formais (...) a partir de novembro de 1981, a UFOP 

deliberou ativar uma das suas unidades previstas regimentalmente, o Instituto de 

Artes e Cultura – IAC, encarregando-o, entre outras tarefas, de incorporar as 

atividades substantivas da extinta assessoria cultural e de desenvolvê-las dentro de 

uma linha mais coerente com as potencialidades de um centro universitário (Projeto 

Interação entre Educação Básica e os contextos culturais específicos existentes no 

país – Rede de Escolas Municipais do Município de Ouro Preto/MG – 2ª versão – 

fevereiro de 1982 – 101/05).  

 

O grupo de técnicos da SeC/MEC, ao avaliar a primeira versão do projeto, 

identificaram graves deficiências de caráter formal, principalmente com relação à falta de 

detalhamento, o que foi apresentado na segunda versão. Os objetivos da proposta inicial não 

foram alterados, mas introduziu-se a participação ativa de elementos do 2º e 3º graus de 

ensino, como bolsistas, alunos da Escola Técnica Federal de Ouro Preto (ETFOP) e bolsistas 

universitários recrutados em diversas unidades da UFOP, conforme a área de interesse 

solicitada.  

Os objetivos gerais foram, então, definidos: 

 

- Desenvolver estratégias que privilegiem os traços culturais das comunidades onde 

se localizam as escolas com vistas a uma tentativa de identificação e possível 

solução de alguns problemas subjacentes á repetência e a evasão escolar; 

- Estimular o desenvolvimento de um programa integrador de práticas comunitárias, 

ponto primeiro de um processo de transformação local no qual o agente de mudança 

seja a própria comunidade; 

- Estimular a integração entre a comunidade e a escola de modo que essa última 

venha a atuar como um polo permanente, dinâmico e interativo de convergência e 

irradiação das manifestações culturais locais; 
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- Deflagrar processos que objetivem a criação de alternativas metodológicas de 

ensino, especialmente as fundamentadas em um tratamento interdisciplinar (Projeto 

Interação entre Educação Básica e os contextos culturais específicos existentes no 

país – Rede de Escolas Municipais do Município de Ouro Preto/MG – 2ª versão – 

fevereiro de 1982 – 101/05). 

 

Pretendia-se descobrir e despertar, durante o desenvolvimento do projeto, os traços 

culturais e as peculiaridades locais das áreas polo, com vistas à introdução, em sala de aula, de 

uma dinâmica e conteúdos próprios da clientela atendida. 

Com cronograma previsto de oito meses para sua realização, os trabalhos foram 

assim organizados: preparação inicial e levantamento; pesquisação
67

, especificação de 

alternativas e subsídios para sua viabilização; avaliação atuação dentro do contexto do 

projeto. Para a realização dessas etapas, contariam com uma equipe de trabalho composta por 

uma coordenação institucional, secretário municipal de Educação, secretário municipal de 

Cultura, diretor do IAC e dois técnicos do IAC; na coordenação técnica, quatro técnicos da 

Secretaria Municipal de Educação, quatro técnicos do IAC/ETFOP, quatro professores das 

áreas polo, quatro elementos representativos das áreas polo; na equipe de professores, 23 

professores da áreas polo de Saramenha, 25 de Cachoeira do Campo, 36 de Santa Rita de 

Ouro Preto, oito de Miguel Burnier; na equipe de apoio, 50 estagiários (alunos do curso de 

Magistério), 48 bolsistas (alunos da UFOP); no apoio administrativo, funcionários da 

Secretaria Municipal de Educação; como consultores, um da área de educação/cultura e outros 

especialistas no decorrer do processo; por fim, para equipe de avaliação, membros da 

coordenação técnica e representantes da equipe de apoio (bolsistas e estagiários), 

representantes das áreas polo, professores e comunidade. 

Para o melhor entendimento do Projeto Interação Ouro Peto, realizou-se, em Ouro 

Preto, no dia 10 de fevereiro de 1982, uma reunião com técnicos da SeC/MEC (FNpM, 

EMBRAFILME, FUNARTE, INL, Delegacia do MEC/MG). Nesse encontro, o diretor do 

IAC informou que a segunda versão apresentada configurava um novo projeto, com uma nova 

equipe e que a PMOP estava contratando o IAC para geri-lo técnica e administrativamente. 

Ficou clara a divisão da equipe de trabalho em dois grupos distintos, um originário do 

Programa Cultural de Ouro Preto, com experiência em trabalhos comunitários (essa equipe 

era composta por Flavio Andrade, Tião Rocha e Altair Moreira), e o outro, composto por 
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 Pesquisação ou pesquisa-ação: metodologia de pesquisa social que agrega várias técnicas, estabelecendo uma 

estrutura coletiva, participativa e ativa, na qual o objeto de pesquisa não é constituído pelas pessoas, mas pelo 

contexto cultural e pelos problemas de diferentes naturezas existentes nesse contexto (BRANDÃO, 1996). 
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consultores da Fundação Roberto Marinho
68

, mais teóricos, que seriam os responsáveis pela 

determinação das diretrizes do novo projeto, apontando os novos rumos políticos que o 

projeto estaria tomando a partir daquela alteração (Ata da reunião realizada em na ETFOP – 

10/02/1982 – 101/03).  

Em dois pareceres dos técnicos da SeC/MEC, ao analisarem essa segunda versão do 

projeto, avaliaram que a nova proposta, ainda embrionária, era totalmente diferenciada 

daquela potencializada pelo Grupo de Trabalho do SeC/MEC no primeiro formato, tanto nos 

seus objetivos quanto pela metodologia. Este novo projeto deveria, portanto, tramitar por 

todas as etapas pelas quais passaram todos os outros projetos propostos e encaminhados a 

SeC/MEC.  

A terceira versão do projeto foi encaminhada à SeC/MEC em maio de 1982, só 

diferindo da segunda versão no tocante aos recursos humanos necessários para a execução do 

projeto, onde retiraram, da equipe de coordenação técnica, a participação de quatro elementos 

representativos das áreas polo. Apesar das pequenas alterações realizadas, os pareceres 

técnicos da FNpM, FUNARTE e EMBRAFILME aprovaram essa versão do projeto, o 

considerando tecnicamente bem elaborado, constando em suas intenções a participação da 

comunidade na sua operacionalização e apresentando capacidade de realizarem as 

proposições explicitadas. O projeto foi aprovado em 21 de julho de 1982 e o orçamento 

previsto para a sua execução, de CR$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros), foi 

potencializado para CR$ 13.500.000 (treze milhões e quinhentos mil cruzeiros). 

Em outubro de 1982, foi encaminhada a proposta de renovação do Projeto Interação 

Ouro Preto para 1983. Diferindo do projeto aprovado em 1982, esta versão foi apresentada 

pelo IAC/UFOP, atuando em articulação com a PMOP. A malha conceitual e a estrutura 

logística, anteriormente formulada e desenvolvida, foram as mesmas e apresentaram ainda em 

apenso o Projeto Atividade de Musicalização na Rede Municipal de Ensino de Ouro Preto, 

para a criação de bandinhas rítmicas e pequenos corais escolares. Constavam ainda em anexo 

os seguintes documentos: declaração da PMOP expressando a concordância com a iniciativa e 

o compromisso de com ela se articular sob a liderança do IAC/UFOP e declaração da 15ª 

Delegacia Regional de Ensino (Ouro Preto) de igual teor, a quem cabia a supervisão do ensino 

ministrado na rede trabalhada, com o intuito de acertarem tal proposta dentro da política 
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 A Fundação Roberto Marinho foi convidada pela recém-empossada diretoria do IAC/UFOP para integrar sua 

equipe. Segundo informações de Flávio Andrade: “O diretor nomeado chamou técnicos da Fundação Roberto 

Marinho para ajudar a ver o que iriam fazer com o rescaldo da casa da Baronesa”, ou seja, para ajudarem a 

trabalhar com as ações que haviam sido iniciadas pelo Programa na cidade.  
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municipal vigente (Projeto Interação entre Educação Básica e os contextos culturais 

específicos existentes no país – Rede Municipal de Ouro Preto/MG – Proposta de renovação 

para 1983 – em apenso Projeto Atividade de Musicalização na Rede Municipal de Ensino de 

Ouro Preto – outubro de 1982, 101-A/22). 

Nessa versão, foi ampliado o público-alvo que, agora, seria de 47 escolas da rede 

municipal de ensino, situadas em sua maioria na zona rural da cidade, com seus 150 

professores e 2.200 alunos a serem trabalhados. Para as ações a serem deflagradas em 1983, 

atuariam com base nos levantamentos já realizado. Com cronograma previsto de nove meses 

(de abril a dezembro de 1983) para sua realização e com orçamento previsto de CR$ 

54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de cruzeiros), que incluía a aquisição de uma 

Kombi para a realização das viagens às escolas integrantes do projeto. 

Os procedimentos adotados, formulados a partir dos resultados obtidos pelo projeto 

até então, referiram-se à análise de conteúdo dos programas utilizados nas escolas; análise das 

práticas educacionais aplicadas na sala de aula; treinamento dos professores no local do 

trabalho e cursos complementares. As atividades previstas seriam realizadas pela seguinte 

equipe de trabalho: um coordenador, três consultores (Ciências, Estudos Sociais, 

Comunicação e Expressão), um consultor de desporte e recreação, cinco técnicos da equipe de 

apoio e 57 monitores universitários. 

O Projeto Atividade de Musicalização na Rede Municipal de Ensino de Ouro Preto, 

apresentado em apenso, propunha a criação de pequenas bandas rítmicas e coros escolares, em 

20 escolas que integravam o Projeto Interação Ouro Preto. Com cronograma previsto para 10 

meses (de março a dezembro de 1983), apresentou orçamento de CR$ 9.100.000,00 (Nove 

milhões e cem mil cruzeiros). 

Nos pareceres dos técnicos da SeC/MEC (INL, FUNARTE, EMBRAFILME, 

FNpM) as fichas de análise de projetos do Interação questionaram a quantidade de técnicos, 

de escolas e de monitores, bem como o projeto apenso de musicalização. Consideraram o 

orçamento irreal, não sendo apresentadas justificativas suficientes para a solicitação feita, 

devendo ser potencializado, diminuindo sobremaneira o valor que seria repassado. 

Nos dias 13 e 14 de dezembro de 1982, foi realizada uma viagem de repique
69

 para 

acompanhamento e avaliação da execução do projeto realizado em 1982 e discussão da 
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 Viagem para acompanhamento técnico e avaliação dos projetos em andamento, realizada pela equipe técnica 

que integrava o Grupo de Trabalho do Projeto Interação, composta por técnicos da FNpM, INL, INACEM, 

EMBRAFILME, FUNARTE e pela Secretaria de Ensino de 1º e 2º grau do MEC.  
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proposta apresentada para 1983. A equipe de técnicos da SeC/MEC (FNpM, FUNARTE e 

INL) participou da reunião de avaliação do projeto, com 40 monitores e 102 professores das 

47 escolas municipais integrantes. Foram identificados os temas tratados nas escolas 

(herbário, história da comunidade, horta escolar e esporte) e apontados aspectos de 

verticalização das ações realizadas, indicando ainda que os mesmos foram impostos sem 

nenhuma participação dos professores e da comunidade. Identificaram, ainda, que o conjunto 

das atividades realizadas eram, em grande parte, festejos episódicos exteriores a uma 

necessidade concreta da comunidade. O insucesso no primeiro ano de implantação do projeto 

foi creditado por seu coordenador às falhas provenientes das dificuldades dos trâmites 

burocráticos e do início de um trabalho vultoso. Ficou clara ainda a dificuldade de realização 

de um trabalho integrado com a PMOP, que não se envolvia de fato com as ações 

desenvolvidas (Relatório de Viagem – Repique, dezembro de 1982 – 101-A/36 e 101-A/35). 

Foi apresentada, em janeiro de 1983, uma nova versão da proposta de renovação para 

1983 do Projeto Interação Ouro Preto, igual à apresentada em outubro de 1982. Nos pareceres 

dos técnicos da SeC/MEC (INL, FNpM e FUNARTE), elaborados em fevereiro de 1983, o 

projeto não foi aprovado, uma vez que a proposta analisada não desfez os pontos teóricos 

obscuros em sua execução prática. Encaminharam o mesmo texto, planejamento orçamentário 

e a avaliação de atividade, mesmo após a discussão ocorrida quando da viagem de repique 

realizada em dezembro de 1982. Desconsideraram as recomendações feitas, identificando que 

a equipe do projeto, assim como os responsáveis pelo órgão proponente, assumiu uma postura 

de descrédito com relação às colocações dos técnicos da SeC/MEC. 

Apesar de todos os questionamentos levantados, a proposta de continuidade do 

projeto foi aprovada pelo Secretário de Cultura/MEC, em março de 1983. A decisão foi 

encaminhada ao coordenador do Projeto Interação de Ouro Preto, através de comunicado do 

coordenador do GT/Interação (Comunicado GT/nº.03/83 de 7 de março de 1983 – 101-A/41). 

Em 17 de agosto de 1983, o prefeito municipal de Ouro Preto enviou o ofício nº. 

258/83 ao Secretário de Cultura/MEC, Marcos Villaça, encaminhando nova proposta de 

continuidade dos trabalhos do Interação Ouro Preto, sendo coordenado, dessa vez, pela 

Secretaria Municipal de Educação. No histórico apresentado, mencionou que dois fatores 

contribuíam sobremaneira para um desenvolvimento aquém do esperado quanto ao primeiro 

projeto aprovado: o grande atraso na remessa dos recursos financeiros e a conjuntura eleitoral 

da época.  
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A PMOP, através da Secretaria Municipal de Educação, passou, então, a ser a 

instituição proponente dessa versão do projeto, articulada com a 15ª DRE, outras secretarias 

municipais, UFOP, Secretaria Estadual de Educação e associações locais. A nova etapa foi 

iniciada em novembro de 1983 e marcou as mudanças ocorridas na política municipal, da qual 

destacamos a posse do novo secretário municipal de Educação, Flávio Andrade, único 

integrante da equipe do Programa Cultural Ouro Preto que permaneceu no projeto e que aogra 

passou a coordenar essa ação. Os objetivos gerais foram os mesmos do projeto aprovado de 

1982, já que tiveram suas atividades iniciadas no primeiro semestre de implementação da 

iniciativa. Os objetivos específicos, por sua vez, alterados foram: 

 
- Reformular, na medida do necessário, e conforme o espírito do projeto, o conteúdo 

dos programas do 1º grau e sua implementação, tomando-se o contexto comunitário 

como ponto referencial; 

- Atuar ao nível de sala de aula com vistas ao desenvolvimento da psicomotricidade 

e da criatividade do alunado; 

- Criar, a partir de novas experiências didático-pedagógicas, novos materiais de 

ensino/aprendizagem nas diversas áreas de ensino de 1º grau; 

- Desenvolver dentro dos princípios estabelecidos na metodologia, práticas didático-

pedagógicas que transcendam os limites do prédio escolar; 

- Mapear as manifestações culturais na área inerente ao projeto (Projeto Interação 

entre Educação Básica e os contextos culturais específicos da Rede Municipal de 

Ouro Preto/MG – agosto de 1983 – 101-A/44). 

 

Destaco aqui nesses objetivos, o uso das palavras“manifestação cultural” e não 

referência cultural, fato cultural como na primeira versão do projeto, ou traço cultural como 

na segunda versão, apontando para uma mudança conceitual desses objetivos. Acredito ser 

essa uma alteração sintomática dessa mudança política ocorrida.  

Com orçamento previsto de CR$ 29.600.000,00 (vinte e nove milhões e seiscentos 

mil cruzeiros), seu público-alvo agora seria composto por 15 escolas da rede municipal de 

ensino, 45 professores e 700 alunos, diminuindo sobremaneira o total de atendidos. As 

atividades foram organizadas da seguinte forma: dinamização da comunidade, feita através de 

reuniões de pais e mestres, de atividades desportivas e recreativas e de outros processos e 

eventos; levantamento das manifestações culturais comunitárias e histórico de seu 

povoamento; implementação de alternativas metodológicas para a consecução dos objetivos 

previstos. Os conceitos de cultura, educação comunitária, instituições formais e não-formais e 

educação como processo de troca também foram trabalhados. Para a operacionalização dos 

trabalhos, passou-se a contar com a seguinte equipe de trabalho: coordenador geral (secretário 

municipal de Educação); equipe de apoio (pessoas que trabalhem no projeto e representem as 
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instituições envolvidas); consultores (para iniciação a Ciências, Comunicação e Expressão, 

Estudos Sociais, Desportes e Redação Infantil); monitores (professores recém-formados).  

Foi encaminhado, apenso ao Projeto Interação entre Educação Básica e os contextos 

culturais específicos da Rede Municipal de Ouro Preto/MG – agosto de 1983, o relatório das 

atividades do projeto desenvolvidas entre julho e outubro de 1982, no qual se informou que 

pretendiam que a operacionalização fosse realizada como proposto no projeto aprovado, mas 

o grande atraso na remessa dos recursos financeiros e os problemas decorridos pela 

ineficiência da estrutura de transportes impossibilitaram a complementação das fases 

previstas, conseguindo que, em apenas algumas unidades escolares, o trabalho avançasse para 

a parte específica em sala de aula.  

Foi iniciada, então, a fase de pesquisação e as atividades foram realizadas em 

conjunto com os professores e monitores, através de conversas, visitas às pessoas da 

comunidade e promoção de festas. Identificado que esses saberes e manifestações levantados, 

não eram prestigiados pelas próprias comunidades detentoras, foi iniciado um trabalho de 

valorização desses conhecimentos. As ações concretas desenvolvidas nas escolas foram: 

horta; história local; área de saúde; recreação e esportes e fazeres. Relataram ainda a 

resistência de algumas professoras ao projeto, seja pela inovação da proposta, seja pela 

descrença em projetos institucionais. 

Os pareceres dos técnicos da SeC/MEC ( INL e FNpM), elaborados em setembro de 

1983, aprovaram essa proposta de continuidade dos trabalhos, apontando como ponto positivo 

a Secretaria Municipal de Educação ter assumido o desenvolvimento e a coordenação do 

projeto, o envolvimento de professores recém-formados como monitores, a diminuição do 

número de escolas e monitores a serem atendidos, passando, com isso, a disporem de 

condições mais palpáveis para sua realização. 

No relatório de viagem de acompanhamento do projeto, realizada entre os dias 31 de 

janeiro a 2 de fevereiro de 1984, em reunião com a equipe do projeto, relataram que quatro 

escolas foram escolhidas para iniciarem o trabalho, com enfoque maior no trabalho com teatro 

de bonecos. Identificaram o esforço da equipe no sentido de operacionalizarem o projeto, 

conforme suas linhas de integração escola-comunidade e a necessidade de integrarem o 

trabalho com a comunidade aos currículos das escolas, com a compreensão dos professores 

quanto ao alcance que o projeto visava, para que as atividades desta primeira etapa não 

fossem tomadas como simples brincadeira. 
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Em 27 de junho de 1984, o secretário municipal de Educação encaminhou ao 

Coordenado do GT/Interação o Relatório geral de atividade do Projeto de novembro de 1983 

a maio de 1984. As atividades foram iniciadas em novembro de 1983 cujo o objetivo era 

trabalhar, junto aos valores que cada região tinha: pessoas, necessidades, ideias, 

comportamento, crenças, fazeres, etc.; valorizar as peculiaridades comunitárias, com atenção 

“à dinâmica da moderna sociedade industrial”; zona rural: receberem o progresso, mantendo a 

sua identidade cultural. Essa nova proposta de educação foi baseada em três itens: cada 

comunidade seria considerada como um livro natural contendo muito mais ensinamentos do 

que os livros didáticos comuns; as atividades comunitárias considerariam que os temas 

levantados fariam parte da vida das pessoas fora da escola e eles teriam que ser lidos junto a 

estas pessoas e com a participação delas; utilizariam técnicas que despertassem a participação 

e a criatividade das pessoas. Acreditavam que educação plena só aconteceria com a 

simultaneidade desses três pontos: respeitando as coisas do lugar, trabalhando com as pessoas 

do lugar e buscando novas maneiras de aprender e ensinar. Foram apontados, como pontos 

positivos, o grande envolvimento dos participantes, a descoberta da criatividade e o ótimo 

grau de entrosamento conseguido. Como ponto negativo, a dificuldade de seguirem a 

programação por desorganização da equipe, face ao grau de novidade da atividade. 

O trabalho foi realizado em 15 escolas, sendo 13 rurais e duas urbanas, atendendo a 

47 professores e 872 alunos, com ênfase nas 1ª e 2ª séries. Para a alfabetização do alunado, 

inspiraram-se nos temas peculiares de cada comunidade. Essas experiências implicaram em 

um processo de pesquisa junto aos alunos, onde os professores utilizaram várias estratégias – 

teatro de bonecos, dramatização, passeios à comunidade, desenhos etc. Como experiências 

positivas, identificaram, no campo dos Estudos Sociais, os textos criados para a alfabetização 

e a feitura de mapas do local; na área de Ciências, destacaram o acompanhamento da horta da 

escola e visita a produtores agropecuários. Para a organização da história local, recolheram 

informações em visitas feitas pelos alunos a elementos da comunidade; para os alunos, 

principalmente os da zona rural, foram realizadas visitas orientadas para terem uma visão da 

importância de Ouro Preto no processo histórico nacional. Os produtos concretos alcançados 

foram: granja comunitária na localidade de Lavras Novas; caixa d’água na escola municipal 

de Chapéu do Sol, em São Bartolomeu; herbário com as plantas medicinais da região; história 

local – material utilizado nas aulas de Redação e Estudos Sociais; horta nas escolas para 

complementar a merenda; mapa do local – tomando como principal referência a escola; e 

teatro de bonecos para despertar a criatividade e viabilizar a relação arte-educação. 
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6 – Atividade desenvolvida na escola de Lavras Novas – Mapa da cidade 

Acervo: Flávio Andrade 

 

 

7– Reunião geral com as professoras 

Acervo: Flávio Andrade 
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No balanço da primeira fase do projeto apontaram: a dificuldade de aceitação por 

parte dos pais, de uma nova dinâmica da escola, menos centrada no esquema 

lápis/caderno/sala de aula e mais voltada para a interligação realidade local/ensino e 

aprendizagem, através de passeios, trabalhos manuais, atividades de horticultura, visitas e 

jogos; alguma resistência por parte de professores, seja por simples comodismo, ou seja, pelo 

fato de o trabalho exigir mais de cada uma, inclusive com o aumento de carga horária; 

dificuldade de definirem apenas um ou dois temas para exploração de todas as três áreas, 

como previram na primeira fase; houve alguns problemas de relacionamento entre monitores 

e professores; constataram que, no dia da semana em que o monitor ia à escola, a frequência 

era completa, inclusive com a presença de meninos não matriculados. 

Das experiências desenvolvidas na área de Educação Artística, acreditaram na 

disciplina como um fator de integração escola-comunidade, onde os temas abordados eram 

assuntos da comunidade, do presente próximo ou de seu passado cultural, como folclore, 

casos, história, mitos, lendas, religião, política e sexo. Deram ênfase ao teatro de bonecos 

dentro das escolas, por ser um trabalho que poderia inspirar muito a criatividade e integraria 

as outras áreas disciplinares, em projetos simples e de rica expressividade, assim como 

facilitaria o trabalho do professor em sala de aula (Relatório geral de atividade do Projeto de 

novembro de 1983 a maio de 1984 – Maio de 1984). 

Localizamos na documentação existente no Arquivo Central do IPHAN-Seção 

Brasil, dois pareceres técnicos da SeC/MEC de julho de 1984 referentes a uma proposta de 

continuidade do Interação para 1984-1985, com orçamento previsto de CR$ 129.000.000,00 

(cento e vinte nove milhões de cruzeiros), entretanto, esse projeto não foi localizado nos 

documentos analisados. 

Em 14 de agosto de 1984, toda a equipe do projeto foi demitida pelo prefeito 

municipal e o secretário municipal de Educação, também coordenador do projeto, foi 

exonerado por motivos de caráter político associados a questionamentos sobre a conduta dos 

integrantes da equipe de trabalho (Carta da Equipe do Projeto Interação Ouro Preto de 

31/08/1984). Essa decisão foi informada ao Coordenador do GT/Interação, que encaminhou 

telegrama ao prefeito municipal de Ouro Preto, informando sobre o ocorrido, com a 

consequente paralisação do projeto e mostrando a preocupação com a respectiva continuidade 

dos trabalhos, no momento em que as propostas para os anos 1984-1985 estavam em fase de 

análise. 

Em 18 de setembro de 1984, o prefeito municipal de Ouro Preto encaminhou ofício 

nº 190/84 ao Coordenador do GT/Interação, informando que não existiam razões para 
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preocupação, pois a administração tinha todo o interesse na execução do programa, dizendo, 

ainda, que o programa não fora interrompido e que foi programado e executado durante 8 

meses. Informou ainda que o relatório final do projeto foi encaminhado em junho de 1984 

pelo ex-secretário, do qual estavam aguardando pronunciamento sobre viabilidade de 

continuidade. 

Em 26 de novembro de 1984, o prefeito de Ouro Preto encaminhou telegrama ao 

coordenador do GT/Interação, informando sobre a paralisação do projeto: “Chegamos à 

conclusão que deveríamos interromper, temporariamente a sua continuidade. Há um receio 

geral em aceitá-lo como proposta na nossa última reunião” (Telegrama do prefeito de Ouro 

Preto, José Leandro Filho, de 26 de novembro de 1984).  

Ao finalizarmos a análise essa documentação, identificamos que a questão política 

municipal permeou todo o período de realização do projeto. Inicialmente, encaminhado pela 

PMOP através da Secretaria Municipal de Educação, com a participação de técnicos do 

Programa Cultural de Ouro Preto, com sua extinção e, por conseguinte, da Assessoria Cultural 

da UFOP, o projeto foi encaminhado pelo recém-criado IAC da UFOP, que assumiu as ações 

desenvolvidas pela Assessoria Cultural. Apesar de, no início da formatação da segunda versão 

do projeto, contar ainda com a participação dos técnicos do programa, com experiência de 

dois anos em trabalhos comunitários desenvolvidos, a entrada de novos integrantes na equipe, 

com experiências apenas teóricas, determinou as diretrizes desse novo projeto. Nesse 

momento, a PMOP contratou o IAC para gerir técnica e administrativamente o projeto. Esse 

problema político local ficou ampliado quando uma nova administração municipal assumiu a 

gestão em 1983 e a PMOP, através da Secretaria Municipal de Educação, passou a ser a 

proponente do projeto. Essa questão se acirrou com a exoneração do secretário e demissão da 

equipe do projeto.  

Cabe aqui destacar que Flávio Andrade, então secretário de Educação acompanhou 

todas as alterações políticas/conceituais do projeto. Foi técnico do Programa Cultural de Ouro 

Preto e, ao longo de todo esse processo, foi o coordenador do projeto, passando a ser também 

secretário de Educação em 1983. 

Sobre essa questão política, Flávio Andrade relatou:  

 

Como a minha ligação era o Projeto Interação, com a implantação do IAC e 

interrupção do programa, continuei o trabalho como coordenador do projeto. Com a 

mudança da administração municipal, quando o Benedito Xavier tomou posse em 

março de 1983 e o José Leandro foi nomeado secretário municipal de Educação, 

Fazenda e da Saúde, o procurei como coordenador do projeto pela UFOP, para 

explicar como esse projeto funcionava, e para saber se ele concordava que 
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continuássemos o trabalho, já que era realizado em escolas do município, e ele 

concordou. Com a morte do Benedito Xavier em junho de 1983, José Leandro 

assumiu a Prefeitura e o me chamou para ser secretário municipal de Educação. 

Como secretário de Educação, eu me licenciei da UFOP e o projeto, que era 

desenvolvido pela UFOP, passou a ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de 

Educação até junho de 1984, quando fui exonerado da Prefeitura (Flávio Andrade, 

2014).  

 

A respeito da relação entre a interrupção do projeto e o término do Programa 

Cultural de Ouro Preto, segundo Flavio Andrade, o que motivou o final das duas ações foi a 

mesma questão, o estranhamento das atividades desenvolvidas em ambos projetos em uma 

comunidade tradicionalista como a ouro-pretana:  

 

O trabalho do Interação dava uma coisa diferente para as professoras, o trabalho não 

era entrar na sala e repetir uma cartilha, você tinha que criar o tempo todo, o script 

não estava pronto para as professoras seguirem e isso era difícil para a maioria delas, 

que não tinham essa postura pedagógica. Essa passou a ser a política municipal de 

Educação, e quem não tivesse desse jeito, não continuava. Teve uma reação das 

professoras mais tradicionais, um estranhamento da comunidade por essa postura da 

equipe do projeto (Flávio Andrade, 2014).  

 

Outra questão que incomodou também, e foi motivo de questionamento junto à 

Administração Municipal, foi a forma de se vestir e se portar da equipe que trabalhava no 

projeto, diferente do que uma comunidade mais tradicional como a ouro-pretana esperava. 

Ao mencionar uma atividade desenvolvida em uma escola situada na localidade de 

Chapéu do Sol (subdistrito de São Bartolomeu), relacionou as consequências da ação 

desenvolvida e sua repercussão junto à Administração Municipal com as reações ocorridas 

durante o desenvolvimento do Programa Cultural de Ouro Preto, sendo essa uma das causas 

que motivaram o término dessas ações na cidade:  

 

Chapéu do Sol, com uma escola pequena, que não tinha água. Na tentativa de 

solucionar esse problema, viram junto com os alunos, de onde buscavam água e 

mediram com cipó a distância através da medida tirada com o cipó, transformaram-

na em metro e compraram a mangueira para puxarem água para a escola. Fizeram 

um mutirão para construção de uma caixa d’água, mais perto da escola, com a 

participação de toda a comunidade local. Essa conversa sobre a falta d’água motivou 

o questionamento por parte deles sobre a atuação do poder público municipal, onde 

estava a Prefeitura, onde estava a Secretaria de Obra, que não resolviam essa 

situação (Flávio Andrade, 2014). 

 

Vários foram os questionamentos sobre a atuação do poder público municipal feitos 

por parte da comunidade durante a realização de atividades em escolas situadas nos distritos 

de Ouro Preto. Sobre isso, Flávio Andrade comentou: “Senti que estava incomodando quando 
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começamos a organizar a comunidade e elas questionaram os direitos que ela não tinha e isso 

incomodou a vereadores, secretários”.  

Nos pareceres técnicos do projeto, um dos problemas identificados foi o grande 

número de escolas a serem atendidas e uma equipe de trabalho numerosa, fazendo que as 

atividades propostas fossem, em sua maior parte, de difícil execução. Outro ponto que 

chamou a atenção foram os orçamentos previstos, todos sem maiores detalhamentos, diante 

do montante solicitado, sendo, por isso, sem exceção, redimensionados para sua aprovação. 

Destaco aqui um trecho de um dos pareceres técnicos: “Desde sua gênese o presente projeto 

tem impedido seu livre curso por este tipo de concepção monumental de trabalho típico da 

cidade em que se desenvolve. (...) que entre o orçamento e a prática, o trabalho fosse 

redefinido, a partir das conquistas reais e possíveis” (Parecer – Projeto Ouro Preto/ 

Continuidade 84/85 de 13/07/1984 – 101-A/62). 

Além das viagens de repique, para o acompanhamento dos projetos aprovados, 

encontros regionais com os coordenadores e equipe técnica aconteciam com frequência. No 

relatório de avaliação de um desses encontros, ocorrido em maio de 1984, foi identificado o 

intercâmbio existente entre os projetos de Minas Gerais, com intensa troca de informações, 

constituindo-se numa importante força mobilizadora desse grupo. Nesse relatório, ficou claro 

o incômodo causado por essas viagens de repique e das avaliações realizadas pelos técnicos 

do SeC/MEC, feitas unilateralmente, sem a participação das equipes executoras. Por isso, foi 

solicitado que as equipes dos projetos também fizessem parte desse grupo avaliador 

(Relatório de avaliação do V Encontro do Projeto Interação de Minas Gerais - Pirapora, 4 e 5 

de maio de 1984 – 101-A/63). Essa forma de atuação aponta as contradições internas 

existentes no projeto, que contraria a ideia inicial do Projeto Interação. 

Para Flávio Andrade, “nada de concreto ficou do Interação na cidade, mas ficou na 

lembrança das professoras”, que, segundo ele, passaram a ter outro tipo de relação com a 

Secretaria Municipal de Educação, bem mais cordial. Sobre sua exoneração, ele ainda 

mencionou a realização de uma exposição dos trabalhos realizados pelo projeto, que já estava 

agendada e com os convites na rua, quando foi demitido. Para custear a realização de tal 

exposição, já que a Prefeitura não quis arcar com esses custos, rifaram uma obra de arte, 

doada por um artista da cidade:  

 

Fui exonerado no dia 15 de agosto de 1984, nós estávamos com uma exposição do 

projeto na Casa dos Contos no dia 27 de agosto. A exposição aconteceu, colocamos 

um livro para registrar os visitantes, que se transformou num manifesto político, a 

favor do projeto. Todos que iam à exposição e sabiam da história deixavam um 
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recado no livro, que era um manifesto contra o autoritarismo do prefeito (Flávio 

Andrade, 2014). 

 

Apesar do número de escolas envolvidas, da repercussão do projeto, do número de 

técnicos que atuaram e os recursos gastos para a sua realização, segundo seu coordenador, não 

se identifica na cidade nenhum eco das ações desenvolvidas por esse projeto. Só uma pesquisa 

junto aos participantes, ou seja, professores e alunos, poderia nos trazer uma resposta mais 

concreta sobre essa questão.  

Após a análise de toda essa documentação, confirmamos uma de nossas hipóteses, 

quer seja a de que as ações desenvolvidas pelo Programa Cultural de Ouro Preto motivaram o 

desenvolvimento do Projeto Interação Ouro Preto. Isso ficou claro quando, em ofício da 

PMOP, encaminhando a primeira versão do projeto, foi mencionado que sua realização 

contava com o apoio técnico do grupo composto por técnicos da Assessoria Cultural da UFOP 

e de técnicos da FNpM. Cabe ainda salientar o papel desses técnicos do programa na 

realização das atividades propostas, fruto da experiência de dois anos de trabalhos 

comunitários desenvolvidos, sendo o projeto apresentado considerado como integrante de um 

trabalho que estava em processo.  

O Programa Cultural de Ouro Preto, ao acessar as referências culturais da cidade, 

passou a considerar o patrimônio cultural local por um viés cultural, deixando de considerá-lo 

somente como um objeto de contemplação e afirmação da identidade nacional, para ser 

fonte/recurso de desenvolvimento local, afirmação e valorização da diversidade sócio-cultural 

existente. No desenvolver das atividades do programa, ao dar voz aos moradores da periferia, 

excluídos das políticas de recuperação da cidade, após as chuvas de 1979, acabou se 

priorizando as ações de empoderamento e organização da comunidade periférica de Ouro 

Preto, em detrimento das ações que, junto às escolas de ensino básico, propunham uma 

alteração no currículo escolar, pretendendo fazer uma reforma dentro da Educação, uma 

revolução pela cultura através da educação. Acredito que, por fazer tal escolha, essa 

perspectiva passou a ser considerada apenas como sendo um dos objetivos do Programa 

Cultural de Ouro Preto. 

Para a equipe do Programa Cultural de Ouro Preto, o Projeto Interação se referenciou 

nos projetos desenvolvido pelo programa. Segundo depoimento de Flávio Andrade, “o único 

filhote do Programa Cultural de Ouro Preto na cidade foi o Interação Ouro Preto”. Para ele, 

inclusive, o que motivou o término do projeto, foi a mesma questão que motivou o término do 

Programa Cultural de Ouro Preto: o estranhamento das ações desenvolvidas em ambos 

projetos em uma comunidade tradicionalista como a ouro-pretana. 
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Constatamos que o novo discurso trazido com a chegada de Aloísio Magalhães, 

posto em prática com as ações desenvolvidas pelo Programa Cultural de Ouro Preto e pelo 

Projeto Interação Ouro Preto, não foi absorvido pelos antigos técnicos do IPHAN e nem pela 

cidade, pela forma de execução das ações desenvolvidas por ambos, e pela postura desse 

grupo e de sua forma de atuar na cidade e para a cidade, pouco ortodoxa para a época. 

Com relação ao IPHAN, a maior parte dos técnicos, principalmente os arquitetos, já 

tinha introjetado o fazer institucional originário da “Academia SPHAN”, deixando bem clara 

a diferença de pensar e atuar deles, para com o grupo originário do CNRC. Essa não 

aceitação, reação à postura e forma de agir desses técnicos dentro da instituição, ficou ainda 

mais clara a partir da prematura morte de Aloísio Magalhães, quando o grupo internamente 

foi perdendo forças políticas e as ações por eles iniciadas perderam espaço até serem 

completamente esquecidas, “varridas para debaixo do tapete”. 

Esses relatos apontam os motivos para o “não lugar” do Programa Cultural de Ouro 

Preto na memória institucional. Apesar das experiências realizadas com e para a comunidade, 

inclusive servindo de referência para a implantação do Projeto Interação entre a Educação 

Básica e os contextos culturais específicos no Brasil, ficaram claros os conflitos que essas 

novas práticas provocaram internamente na instituição e junto às instituições municipais.  

Com relação às ações desenvolvidas junto à UFOP, por mais que a ideia fosse 

apresentar aos universitários um mundo diferente do circuito universidade-república-

bandejão, mostrando um quadro social comum em um país longe das salas de aula, dos 

laboratórios e das bibliotecas de qualquer Universidade, o passo seguinte, que foi despertar 

nestes alunos a curiosidade e o desafio de utilizar os conhecimentos da academia para mudar 

aquela realidade, ocorreu até o final do programa. Mais de 30 anos depois, fica difícil 

perceber, hoje, essa transformação de olhar da Universidade para com a cidade. Atualmente, 

existe um “não olhar” para a cidade, que se reflete na realização, pelos universitários, de obras 

irregulares de acréscimos, nos imóveis da Universidade utilizados como repúblicas estudantis, 

situadas no centro histórico de Ouro Preto, e continua pelo completo desrespeito com sua 

vizinhança, que de segunda a segunda, veem seu sossego interrompido, pelas intermináveis 

festas realizadas, demonstrando nenhuma ligação desses estudantes com a cidade e sua 

comunidade. Observam-se ações pontuais, de cunho assistencialista realizadas pelos 

universitários, como doações de cestas básicas, campanha do agasalho durante o inverno, 

assistência a estudantes carentes da cidade acolhidos em algumas repúblicas estudantis, mas 

não foi possível identificar uma participação mais ativa desses estudantes nas comunidades e 

distritos.  
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Se as experiências do Programa Cultural de Ouro Preto não foram replicadas em 

outras cidades pela instituição, seus conceitos e metodologias vêm, dentro do IPHAN, desde a 

criação da Gerência de Educação e Projetos, em 2004, aos poucos, sendo reintroduzidos no 

processo de discussões sobre educação patrimonial. O mesmo aconteceu com as diretrizes do 

Projeto Interação. Esses conceitos e metodologias foram sendo postos em encontros e 

reuniões, a partir do I Encontro Nacional de Educação Patrimonial, ocorrido em 2005 na 

cidade de São Cristóvão/SE, culminando com a criação das Casas de Patrimônio, sobre as 

quais falaremos no próximo capítulo. 

Ao invés de gestar um conceito internamente, segundo Siviero (2014), a Gerência de 

Educação e Projetos, trouxe outra compreensão do que até então se entendia por educação 

patrimonial, referenciado nos projetos desenvolvidos pelo Programa Cultural de Ouro Preto e 

pelo Projeto Interação. 

 

Os objetivos do IPHAN – proteger e preservar – deixaram de ser o fim das ações 

educativas e tornaram-se desdobramentos de processos educativos mais amplos que 

envolvem o patrimônio cultural local num processo de transformação social. (...) 

Dessa forma, a educação patrimonial deixou de repousar sobre a preservação para 

almejar a formação e o empoderamento de cidadãos críticos, autônomos e livres (p. 

69). 
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Capítulo III – Casa do Patrimônio de Ouro Preto – um relato de 

experiência 

 

 

III.1 O (não) lugar da educação – ações da década de 1990 e início do século 

XXI 

 

Após o término das ações do Projeto Interação Ouro Preto em 1984, não tivemos 

conhecimento da realização de outra ação educativa promovida pelo Escritório Técnico de 

Ouro Preto
70

 ou com sua participação, até a década de 1990. Em 1981, foi inaugurado o setor 

educativo do Museu da Inconfidência, com o Projeto Museu-Escola
71

, atividade educativa de 

interação entre o público e o acervo museológico que tinha a cidade como foco de 

desenvolvimento, apreendida através de seus diferentes espaços, saberes e fazeres. Até 1993, 

não identificamos parceria entre esses dois organismos do IPHAN para a realização conjunta 

de ações educativas. Foi durante o período de 1993 a 1996 que as atividades do projeto foram 

realizadas em parceria com o Escritório Técnico de Ouro Preto e com a Secretaria Municipal 

de Educação de Ouro Preto. O projeto, com a entrada desses parceiros, foi dividido em: Ludo-

Museu e visitas orientadas, que funcionavam no anexo do Museu da Inconfidência, na Casa 

do Pilar; e Museu-Escola, que, nesse período, foi realizado na Casa da Baronesa, sede do 

Escritório Técnico do IPHAN em Ouro Preto. O Museu-Escola, do qual participei como 

professora foi desenvolvido, com os professores de Educação Básica das escolas da rede 

municipal de ensino, sede e distritos, e com os alunos do Ensino Fundamental de 9 a 11 anos, 

encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação.  

Vale lembrar que, em 1983, foi realizado, no Museu Imperial de Petrópolis/RJ, o 1º 

Seminário sobre o Uso Educacional de Museus e Monumento, que reuniu especialistas de 
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 O IPHAN não contava com escritório permanente na cidade até a assinatura do convênio 

IPHAN/UFOP/PMOP, em 1979. A Casa da Baronesa passou a sediar a equipe de Obras Urgentes, o Núcleo de 

Geologia e a equipe do Programa Cultural de Ouro Preto. Com o fim do convênio, passou a funcionar somente 

como escritório do IPHAN. Em 1983, com o início da ampliação dos quadros técnicos da instituição, foi 

designado um técnico responsável para o Escritório Técnico de Ouro Preto (SILVA, 2006). 
71

 Para saber mais, ver: Chão de pedras, céu de estrelas: o Museu-Escola do Museu da Inconfidência, Ouro 

Preto, década de 1980. Dissertação apresentada por Nara Rúbia de Carvalho Cunha, à Faculdade de Educação 

da Universidade Estadual de Campinas para obtenção do Título de Mestre em Educação. Campinas (SP): 

UNICAMP, 2011 e Ensinando a ser cidadão: memória nacional, história e poder no Museu da Inconfidência 

(1938-1990). Dissertação apresentada por Janice Pereira da Costa ao Departamento de História da Universidade 

Federal de Minas Gerais para obtenção do Título de Mestre em História. Belo Horizonte, Universidade Federal 

de Minas Gerais/Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas/Departamento de História, 2005. 
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várias áreas de formação e atuação de diversas regiões do Brasil, para avaliar as práticas e 

concepções de educação museográfica e patrimonial desenvolvidas em todo Brasil. Foi 

também o período de introdução, no país, da expressão e do conceito de Educação 

Patrimonial, uma metodologia inspirada no modelo da heritage education, desenvolvido na 

Inglaterra. Essa metodologia passou a ser difundida em todo o país e, em 1996, Maria de 

Lourdes Parreiras Horta, Evelina Grunberg e Adriana Queiroz Monteiro lançaram o Guia 

Básico de Educação Patrimonial
72

, resultado da sistematização dos fundamentos conceituais, 

práticos e metodológicos dessa proposta, e que se tornou o principal material de apoio às 

ações educativas realizadas pelo IPHAN durante a segunda metade dos anos de 1980 e 1990 

(Bezerra, 2014). Com o Guia, a educação patrimonial foi instituída como um instrumento de 

“alfabetização cultural” capaz de conduzir o indivíduo à leitura do mundo que o cercava, 

ignorando todas as práticas educativas brasileiras que estavam sendo discutidas e que haviam 

sido realizadas desde a década de 1980 pela instituição (SIVIERO, 2014). 

A partir desse momento, inaugurou-se um novo lugar da educação na política 

preservacionista nacional. Deixou-se de falar em educação no IPHAN para defender, então, a 

necessidade de haver e praticar uma educação patrimonial. Como bem coloca Siviero, embora 

não tenha superado o (não) lugar da educação no IPHAN, esse termo marcou o início de um 

processo de institucionalização da educação, que só veio a se consolidar na década de 2000, 

com a criação de setores administrativos voltados a esse tema na sua estrutura central. 

(SIVIERO, 2014). 

Não podemos perder de vista que patrimônio é um campo de conflito, 

 

... é, pois, constitutivo das políticas de preservação dos patrimônios culturais (...). Os 

valores atribuídos ao bem cultural, quando entram em disputa, revelam um processo 

de hierarquização. Um valor será selecionado como mais importante e mais 

legítimo; os outros permanecerão como seus opostos complementares: valor 

artístico/valor da fé” (TAMASO, 2005, p. 15).  

 

Esse conflito também aparece no campo da educação patrimonial: 
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 A partir desse momento, passo a me referir ao Guia Básico de Educação Patrimonial de Maria de Lourdes 

Parreiras Horta, Evelina Grunberg e Adriana Queiroz Monteiro apenas como Guia. 
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... não é tranquilo e não é pacífico; ao contrário, é território em litígio, aberto para 

trânsitos, negociações e disputas de sentidos. Orientações, tendências e 

metodologias diversas estão em jogo neste território. Toda a tentativa de reduzir a 

educação patrimonial a uma única metodologia também pode ser lida como tentativa 

de domínio hegemônico, controle e eliminação de diferenças. Conclusão: a 

denominada educação patrimonial não é por si só emancipadora ou repressora, fértil 

ou estéril, transformadora ou conservadora (CHAGAS, 2004, p.144-145 apud 

SIVIERO, 2014 p. 68).  

 

Participando ativamente das atividades desenvolvidas pelo Projeto Museu-Escola, 

entre os anos de 1993 a 1996, essas não eram enquadradas, pela coordenação do projeto, nas 

ações difundidas como educação patrimonial pelo Guia, sendo que esse termo não foi 

utilizado na definição de suas atividades. Durante esse período, a equipe de professoras (duas 

historiadoras e uma arte/educadora) escolheu as linguagens artísticas para repassarem as 

informações sobre a cidade, sua história, formação urbana e as tradições culturais locais. A 

arte foi a forma encontrada para que as crianças expressassem livremente suas fantasias, 

através da relação sensível, intuitiva, crítica e afetiva com as coisas e o seu lugar. 

 

Através da arte temos a representação simbólica dos traços espirituais, materiais, 

intelectuais e emocionais que caracterizam a sociedade ou o grupo social, seu modo 

de vida, seu sistema de valores, suas tradições e crenças. A arte, como uma 

linguagem presentacional dos sentidos, transmite significados que não podem ser 

transmitidos através de nenhum outro tipo de linguagem, tais como as linguagens 

discursiva e científica (BARBOSA, 2006, p. 16). 

 

Foram várias as atividades desenvolvidas: desenhos, pinturas, modelagem, contação 

de histórias, visitas orientadas etc., tendo como mote a cidade de Ouro Preto, sua história e 

suas tradições culturais. Dessas destacamos: 

 

 Construção de maquetes em papel marchê e palitos de madeira, representando as 

construções em pau-a-pique
73

 e os primitivos arraiais formadores da cidade; 

 Construção em sucata dos personagens dos grupos culturais de Ouro Preto, 

através de informações trazidas pelas crianças;  

                                                           
73

 Sistema construtivo tradicional. Trata-se de um tipo de vedação obtido pelo revestimento de grades de vara de 

madeira por argamassa de barro (ÁVILA, 1980). 
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 Montagem de um espetáculo de teatro de marionetes de vara, “Vila Rica: uma 

grande história”, com texto, cenário e bonecos de vara construídos pelos alunos 

e que foi apresentado em escolas e creches da cidade; 

 Montagem do livro infantil, “Uma história que vale ouro”, uma colagem dos 

textos e desenhos produzidos pelos alunos (não foi publicado); 

 Realização, entre os dias 16 a 18 de novembro de 1995, do 1º Seminário de 

Educação, Patrimônio e Turismo, com a publicação dos anais, para a divulgação 

dos trabalhos relacionados ao tema, que estavam sendo desenvolvidos no ensino 

formal e não-formal do município de Ouro Preto. 

 

Iniciamos, ainda, o levantamento das referências culturais
74

 dos distritos, através das 

informações trazidas pelas professoras durante as atividades desenvolvidas, para elaboração 

do material de apoio a ser usado por elas. Essa ação foi interrompida ao final dessa parceria, 

em 1996. 

Um detalhe que chamou a atenção foi que, durante alguns trabalhos desenvolvidos 

com as crianças, quando pedíamos que desenhassem o local que mais gostavam em seu 

bairro, a maioria desenhava os monumentos tombados isoladamente, e ali situados – Capela 

de Santana, Capela de São João, Capela da Piedade e Capela de Bom Jesus das Flores. 

Dificilmente retratavam suas casas e outros locais do bairro, às vezes, retratavam a escola, 

demonstrando um comportamento contemplativo e respeitoso com esses monumentos em 

uma perspectiva educativa condizente com o entendimento de patrimônio nacional defendido 

e praticado pelo IPHAN até então, no qual o foco dos processos eram os monumentos, sendo 

então consideradas “alfabetizadas culturalmente” na perspectiva metodológica difundida, por 

exemplo, pelo Guia.  

Desde o início do projeto, na década de 1980, foi dada importância ao estímulo feito 

às crianças para o desenvolvimento de atividades que envolvessem a pesquisa e que 

trouxessem elementos novos como o uso das artes plásticas e do teatro (COSTA, 2005). 

Continuamos essa forma de atuação, para trabalharmos junto aos alunos e professores, 

utilizando as artes plásticas como veículo de transmissão dos conteúdos trabalhados, 

acreditando que, assim, teríamos a possibilidade de uma construção coletiva de 

conhecimentos. 
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 O conceito de referência cultural aqui trabalhado baseia-se no conceito difundido durante a gestão de Aloísio 

Magalhães à frente do IPHAN, mencionado no capítulo II desta dissertação. 
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8 – Ações do Projeto Museu-Escola 

Acervo: Escritório Técnico de Ouro Preto 
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9 – Livro infantil, “Uma história que vale ouro” – Projeto Museu-Escola 

Acervo: Escritório Técnico de Ouro Preto 
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10 – 1º Seminário de Educação, Patrimônio e Turismo – Projeto Museu-Escola 

Acervo: Escritório Técnico de Ouro Preto 

 

Durante a pesquisa sobre o Programa Cultural de Ouro Preto, realizado na década de 

1980 na cidade, encontramos, no Relatório de Luiz Felippe Perret Serpa – CNRC/ Pró- 
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Memória - Período: maio/1977 a fevereiro/1983, menção sobre o Projeto Museu-Escola. 

Relatou-se que, dentre as atividades realizadas pelo Programa, na ação Educação Básica e 

Comunidade, o Projeto Museu-Escola do Museu da Inconfidência, uma atividade realizada 

com crianças do 1º grau, foi apoiado, porém sem tecer maiores detalhes sobre a natureza de 

tal apoio. Não identificamos, durante o levantamento realizado sobre o Programa, nenhuma 

referência ao Projeto Museu-Escola. Em entrevista realizada com Flávio Andrade, um dos 

participantes do programa, ele mencionou que esse apoio foi para a realização do Dia da 

Criação, mas não teceu maiores detalhes sobre essa ação. 

Da mesma forma, não localizamos durante o período que participamos das atividades 

do Projeto Museu-Escola, menção às ações do Programa Cultural de Ouro Preto e nem do 

Projeto Interação de Ouro Preto. Após pesquisa realizada sobre ambos, identificamos 

afinidades na forma de atuação do projeto: trazia as referências culturais locais para serem 

compartilhadas e trabalhadas com o grupo; utilizava as artes como instrumento para trabalhar 

essas referências; confeccionava bonecos de vara para montagem de espetáculo teatral, tendo 

como tema a cidade e sua história.  

Após 1995, em Ouro Preto, ao final de cada ano, ao planejarmos as ações para o ano 

seguinte, sempre incluíamos no planejamento anual do escritório, recursos financeiros para a 

realização de projetos educativos que nunca foram contemplados, ficando clara a falta de 

apoio, a ausência de prioridade e/ou o (não) lugar da educação na instituição. Durante a 

década de 1990, a crise econômica brasileira refletiu-se no refreamento de investimentos 

econômicos nas operações de conservação de imóveis realizadas pelo Estado e nenhuma das 

atividades propostas foi efetivada, só sendo obtidos recursos para a manutenção 

administrativa das unidades da instituição. Com isso, voltamos a atuar com ações esporádicas 

de promoção institucional, atendendo, quando solicitados, escolas e universidades para 

falarmos sobre a atuação do IPHAN na cidade. 

Cabe aqui explicar que o IPHAN atua de forma centralizada na aplicação de seus 

recursos orçamentários. Com uma estrutura dividida entre área central (Brasília e Rio de 

Janeiro) e unidades descentralizadas (nos estados) essa forma de atuação prevê o 

planejamento de ações por parte dos Estados e a aprovação destas e destinação de recursos 

por parte das unidades da área central. O Escritório Técnico de Ouro Preto está vinculado à 

Superintendência do IPHAN em Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, e todos os 

planos de ações formatados devem ter a aprovação da Superintendência para serem 
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encaminhados à área central da instituição para obtenção de recursos financeiros para sua 

efetivação. 

Antes da década de 2000, o IPHAN não possuía, em sua estrutura, um setor 

responsável pela educação patrimonial. Pontualmente, a educação esteve presente desde o 

início da política preservacionista federal, utilizada recorrentemente em discursos e praticada 

como uma ferramenta para aproximar a população do patrimônio cultural reconhecido pelo 

Estado, através de ações que buscavam conscientizar, ou melhor, convencer sobre a 

importância dos bens culturais nacionais, que deveriam ser preservados por todos. Nesse caso, 

a ideia era trabalhar com ações de caráter informativo, nas quais as atividades seriam 

realizadas como transmissão de informações, aos moldes de uma concepção bancária de 

educação, que Paulo Freire denominou: 

 

Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios 

aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações 

instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização da ignorância, que constitui 

o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre 

no outro (FREIRE, 2005, p. 67). 

 

Só em 2004, após uma reforma na estrutura organizacional da instituição (Decreto nº. 

5.040), quando o antigo Departamento de Promoção passou a ser denominado Coordenação-

Geral de Promoção do Patrimônio Cultural (COGEPROM), foi criada a Gerência de 

Educação e Projetos
75

, para onde as ações de educação patrimonial em desenvolvimento no 

país e os projetos a serem desenvolvidos passaram a ser encaminhados. Nesse período, foi 

criado um código orçamentário para a realização de ações educativas, ou seja, os projetos 

institucionais voltados para ações educativas passaram a dispor de um espaço e um 

orçamento, ainda que pequeno, dentro da estrutura organizacional da instituição (OLIVEIRA, 

2011). 

A partir desse momento, a Gerência de Educação e Projetos iniciou um amplo e 

compartilhado processo de discussões sobre educação patrimonial. Encontros e reuniões 

foram promovidos para esse fim, do qual destacamos o I Encontro Nacional de Educação 

Patrimonial, realizado na cidade de São Cristóvão/SE, no período de 12 a 17 de setembro de 

2005. No documento-síntese do Encontro, Casco (2005) destaca que o encontro revelou uma 
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 Essa gerência contou, até a realização do primeiro concurso público do IPHAN em 2006, com apenas um 

técnico, João Tadeu Gonçalves, que integrou a equipe de projetos do CNRC e atuou diretamente no Programa 

Cultural de Ouro Preto, trazendo para a gerência a forma de agir e trabalhar desses projetos. 



111 

 

discrepância entre as iniciativas da sociedade civil e a necessidade de uma ação sistemática do 

Estado e apontou como uma das principais conclusões “a de que não é possível organizar o 

campo das ações de educação patrimonial desenvolvidas pela sociedade com metodologias e 

normas” (p. 2).  

O Escritório Técnico de Ouro Preto, após a metade da década de 1990, continuou 

suas ações normativas e regulatórias, fiscalizando e analisando as intervenções no conjunto 

urbano, notificando as obras irregulares, realizadas no perímetro urbano tombado, cumprindo 

exclusivamente seu papel legal de órgão federal de proteção do patrimônio cultural brasileiro. 

Nesse período, mais de 200 ações civis públicas foram ajuizadas contra proprietários que 

executaram obras irregulares no conjunto urbano tombado, com cerca de 100 ações julgadas, 

cujas condenações favoreciam o IPHAN. Essa atuação institucional acirrou o embate entre o 

IPHAN e os proprietários dos imóveis, trazendo como consequência o aumento do desgaste 

da imagem da instituição junto à comunidade local. A demolição, realizada com recursos da 

instituição, de um desses imóveis irregulares, motivou a organização da Associação 

Patrimonial de Ouro Preto (APOP), entidade que congregou proprietários de imóveis 

processados pelo IPHAN no município, provocando ainda mais os conflitos com a instituição. 

A execução de obras irregulares começou a acontecer também com os imóveis de 

propriedade da UFOP situados no sítio histórico e utilizados como repúblicas estudantis. Os 

estudantes, responsáveis pela gestão e manutenção dessas repúblicas, passaram a executar 

uma série de obras de acréscimos, demonstrando o completo desconhecimento das diretrizes 

de construção da cidade, desconsiderando, inclusive, a própria direção da UFOP, que só 

tomava conhecimento de tais obras quando recebia os ofícios de notificação das mesmas. 

Essas ações e reações foram reflexos decorrentes da forma de agir do Escritório 

Técnico de Ouro Preto. O embargo de obras irregulares, papel do IPHAN, segundo o Decreto-

Lei nº. 25, não é um poder simbólico, mas sim um poder de fato, um poder de polícia que a 

instituição detém. Mas o valor atribuído a esta função é supervalorizado por grande parte de 

seus técnicos e pelos moradores da cidade, o enquadrando naquilo que Bourdieu (2007) 

denominou como “poder simbólico”:  

 

O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer ver e 

fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão do mundo e, deste modo, a ação 

sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico que permite obter o 

equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), graças ao efeito 

específico de mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado 
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como arbitrário. (...) O poder simbólico, poder subordinado, é uma forma 

transformada, quer dizer, irreconhecível, transfigurada e legitimada, das outras 

formas de poder (BOURDIEU 2007, p. 14-15). 

 

O conflito do IPHAN com a comunidade também foi identificado nos vários locais 

de atuação do órgão no Brasil. Nesses momentos de atrito, passamos a ouvir dos mais 

diversos lugares da instituição que a realização de ações de educação patrimonial seria a 

solução imediata para resolvermos essas questões entre as comunidades locais envolvidas e a 

preservação do patrimônio cultural. Só que, para a realização dessas ações, novas estratégias 

teriam que ser pensadas, tendo a comunidade como parceira para construir conjuntamente 

essas novas narrativas e o IPHAN como provocador, facilitador, mediador e criador de 

situações e ambientes de aprendizagem sobre o patrimônio (OLIVEIRA, 2011). 

 

... quando se trata de patrimônio cultural, seja material ou imaterial, fala-se também 

de valores e de interesses coletivos que, por sua própria especificidade, não são fixos 

nem imutáveis. (...) Nesse sentido, o que se espera é que os próprios produtores 

culturais ou os nativos de cidades históricas sejam capazes de construir suas próprias 

narrativas a respeito dos bens patrimoniais, como as casas, praças, palácios, igrejas 

etc., como também sobre as manifestações culturais singulares a exemplo do 

artesanato, das danças dramáticas ou das comidas típicas (SANTOS, 2006, p. 440-

441). 

 

 

III.2 Casa do Patrimônio de Ouro Preto – o início 

 

 

A partir de 2006, internamente, o IPHAN iniciou a construção de um novo marco 

conceitual, o conceito de Casa do Patrimônio. Partindo de uma ideia do Departamento de 

Patrimônio Material e Fiscalização (DEPAM), visava estruturar, gradativamente, as sedes das 

superintendências regionais e dos escritórios técnicos para funcionar como uma agência 

cultural local, preparada para atender a estudantes, pesquisadores, visitantes das áreas 

tombadas e à população em geral
76

 (OLIVEIRA, 2011).  

                                                           
76

 Segundo o portal do IPHAN de 26 de outubro de 2006: 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=13423&sigla=Noticia&retorno=detalheNoticia . 

http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=13423&sigla=Noticia&retorno=detalheNoticia
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Paralelo a essas discussões, o Escritório Técnico de Ouro Preto, em parceria com a 

Novelis
77

, a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto (ADOP)
78

 e a 

Transversal Consultoria
79

, promoveu, em 2007, o Curso Elaboração de projetos para a 

Proteção e Promoção do Patrimônio Cultural, compartilhado com a comunidade e com 

instituições voltadas à preservação do patrimônio cultural da cidade. Em seu decorrer, foi 

elaborado um diagnóstico participativo, no qual foram identificados, pelo grupo, os vários 

problemas enfrentados por Ouro Preto, dentre eles, a deficiência na articulação das entidades 

envolvidas na promoção e proteção do patrimônio cultural do município e a impressão, por 

parte da comunidade, de ausência de clareza e coerência nos critérios adotados pelo IPHAN 

na análise e aprovação das intervenções urbanas para o núcleo histórico. A partir desse 

diagnóstico e com as instituições parceiras identificadas, formatou-se o Projeto Casa do 

Patrimônio – Conhecer, reconhecer e participar – formando um cidadão atuante na 

conservação e preservação do patrimônio cultural brasileiro
80

. Estruturou-se o projeto básico
81

 

com a participação do Escritório Técnico do IPHAN em Ouro Preto, do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Ouro Preto (CEFET-OP), hoje Instituo Federal de Minas Gerais 

(IFMG), da Fundação de Arte de Ouro Preto – FAOP, unidade da Secretaria de Estado de 

Cultura de Minas Gerais, da Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano 

(SMPDU) e da ADOP. Nele, seguimos o novo marco conceitual do IPHAN, o conceito de 
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 A história da Novellis se inicia com a exploração de alumínio em Ouro Preto, em 1934, quando a Eletro 

Química Brasileira S.A. começou o negócio centrado na produção e exportação de alumínio, que funcionou até 

março de 1945. Em 1950, a ALCAN Alumínio do Brasil adquiriu as ações da fábrica e iniciou um processo de 

produção de alumínio em escala industrial. Em 2005, a Novelis herdou a estrutura corporativa da ALCAN. Foi a 

empresa responsável, em 2007, pelo apoio institucional e financeiro do Programa Monumentos, que realizou o 

Curso Elaboração de Projetos para a Proteção e Promoção do Patrimônio Cultural (Disponível em 

http://www.novelis.com/pt-br/Paginas/Home.aspx e http://arquivopublicoop.blogspot.com.br/2013/02/producao-

de-aluminio-impactos-na.html. Acesso em 21/09/2014.) 
78

 Associação privada, sem fins lucrativos, organizada com a missão de articular o desenvolvimento econômico e 

social de Ouro Preto.  
79

 Empresa responsável pela coordenação do Projeto de Capacitação Elaboração de Projetos para a Proteção e 

Promoção do Patrimônio Cultural. 
80

 O Projeto Casa do Patrimônio – Conhecer, reconhecer e participar – formando um cidadão atuante na 

conservação e preservação do patrimônio cultural brasileiro, possuía os seguintes objetivos: implementar de 

ações educativas, em parceria com instituições locais, objetivando a difusão e preservação do patrimônio 

cultural, tendo como público-alvo os alunos da UFOP; estruturar um Banco de Memória Urbana, baseado na 

necessidade de informar e participar à comunidade e ao visitante a história da ação institucional do SPHAN na 

cidade de Ouro Preto; implantar o Circuito Expositivo Casa da Baronesa/Casa do Patrimônio; dotar a Casa do 

Patrimônio de espaço para a comercialização de publicações e objetos referenciais do patrimônio cultural ouro-

pretano, mineiro e brasileiro; promover a valorização das comunidades, bem como sua capacitação e inserção 

tecnológica e digital. Essas ações poderiam ser desmembradas, como projetos separados, de acordo com os 

recursos financeiros disponibilizados.  
81

 O projeto básico é um documento interno que descreve, em detalhes, o que se pretende realizar, devendo 

conter todas as informações necessárias para que se compreenda a motivação por trás da iniciativa, quem 

participará de sua execução, como se desenvolverá e o que se espera atingir. Ele funciona como um guia 

orientador para a implementação do projeto. 

http://www.novelis.com/pt-br/Paginas/Home.aspx
http://arquivopublicoop.blogspot.com.br/2013/02/producao-de-aluminio-impactos-na.html
http://arquivopublicoop.blogspot.com.br/2013/02/producao-de-aluminio-impactos-na.html
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Casa do Patrimônio, buscando estabelecer novas formas de relacionamento entre o órgão, a 

sociedade civil e os poderes públicos em suas diferentes instâncias. Esse projeto, sediado na 

Casa da Baronesa, tinha como principal objetivo dotar a Casa com estrutura física para 

transformá-la em um espaço da ação institucional e, principalmente, em um centro irradiador 

da condução das políticas de capacitação para a preservação do patrimônio cultural, 

promovendo maior interatividade e divulgação do trabalho do IPHAN com e para a 

sociedade, com especial atenção à sua real importância como agente governamental 

responsável pelo patrimônio cultural brasileiro. Seguimos aqui, a primeira definição das Casas 

do Patrimônio, pois identificávamos nela uma possibilidade real de transformação da imagem 

institucional na cidade. 

Em 2008, através da Oficina para Capacitação em Educação Patrimonial e Fomento a 

Projetos Culturais nas Casas do Patrimônio, realizada em Pirenópolis/GO por iniciativa da 

COGEPROM, através da Gerência de Educação e Projetos, instância institucional que 

abrigava o tema da educação voltada para a preservação, esse conceito foi melhor discutido e 

as diretrizes de funcionamento das casas, detalhadas. A partir desse momento, a educação 

patrimonial passou a ser formalizada no interior das políticas empreendidas pelo IPHAN 

como um componente essencial de todo o processo de valorização e preservação do 

patrimônio e a Casa do Patrimônio, o local ideal para seu desenvolvimento.  

 

... as Casas do Patrimônio se fundam na necessidade de estabelecer novas formas de 

relacionamento, de acordo com uma perspectiva transversal e dialógica, entre o 

órgão, a sociedade civil e os poderes públicos locais. (...) constituem, antes, um 

desafio: ampliar os espaços de diálogo com a sociedade a partir da educação 

patrimonial, multiplicando locais de gestão compartilhada e de construção das 

políticas públicas de Patrimônio Cultural (BEZERRA, 2014, p. 36). 

 

Em Ouro Preto, após o projeto básico definido, e sabendo dos problemas de 

relacionamento que o Escritório Técnico vinha enfrentando junto à comunidade, e da 

importância, para a instituição, de conseguirmos implantar uma Casa do Patrimônio, no início 

do ano de 2008, a Gerência de Educação e Projetos do IPHAN e o Programa Monumenta/BID 

auxiliaram o Escritório Técnico de Ouro Preto na adequação e formatação do projeto para 

criação da Casa do Patrimônio para candidatura junto aos editais de fomento do Ministério da 

Cultura, visando à obtenção de recursos financeiros para sua implantação, já que naquele 
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momento a instituição não tinha como garantir e disponibilizar recursos para tal. Com esse 

novo formato, o projeto recebeu o nome de Casa do Patrimônio de Ouro Preto. 

Devido à gestão do Escritório Técnico de Ouro Preto junto à Gerência de Educação e 

Projetos, obtivemos, ainda em 2008, a aprovação de recursos orçamentários do IPHAN para 

iniciar o projeto de implantação da Casa do Patrimônio de Ouro Preto. Para tal, duas ações 

que compunham o projeto básico da Casa do Patrimônio de Ouro Preto foram selecionadas: 

implementação de ações educativas, em parceria com instituições locais e objetivando a 

difusão e preservação do patrimônio cultural, tendo como público-alvo os alunos da UFOP e 

implantação do Circuito Expositivo Casa da Baronesa/Casa do Patrimônio. Essas duas ações 

foram transformadas em dois projetos distintos, para serem realizadas pelo IPHAN, através do 

Escritório Técnico de Ouro Preto. 

O Projeto Circuito Expositivo da Casa da Baronesa/Casa do Patrimônio teve o 

objetivo de montar e implantar, na sede do Escritório Técnico de Ouro Preto, uma exposição 

voltada para a divulgação das ações do IPHAN, sobre a história da evolução urbana de Ouro 

Preto, assim como sinalizar adequadamente e musealizar os objetos encontrados nas 

prospecções arqueológicas realizadas nos jardins da casa durante a obra de restauração da 

mesma. A ação contou com a contratação dos serviços no final de 2008, execução ao longo de 

2009, com a inauguração em dezembro de 2009. 

Para a implementação de ações educativas, em parceria com instituições locais e 

objetivando a difusão e preservação do patrimônio cultural, reativamos nossos contatos com 

os parceiros identificados durante o Curso de Capacitação em Elaboração de Projetos de 

Promoção e Proteção do Patrimônio Cultural, a FAOP e a UFOP/Departamento de Turismo
82

. 

As experiências trazidas por essas instituições nos auxiliaram na formatação do projeto 

Sentidos Urbanos: patrimônio e cidadania, que teve início em janeiro de 2009, e sobre o qual 

falaremos detalhadamente adiante. 

Para o público e alguns setores da instituição, a inauguração do Circuito Expositivo 

marcou a inauguração da Casa do Patrimônio de Ouro Preto, só que, segundo a definição de 

Casa do Patrimônio da Gerência de Educação e Projetos do IPHAN, essa não necessitaria de 

um espaço físico real para a sua efetivação, não se restringindo “à instalação de uma estrutura 

                                                           
82

 A FAOP e a UFOP já possuíam trabalhos na área de educação patrimonial. A FAOP havia elaborado o Projeto 

Conhecer com Sentido, selecionado pelo Edital do Programa Monumenta – Educação Patrimonial, o qual 

auxiliamos na elaboração do material de apoio do projeto. A UFOP, através do Departamento de Turismo, estava 

oferecendo à comunidade, particularmente, aos alunos universitários novatos, o Projeto de Extensão 

Universitária Sentidos Urbanos. 
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física, (...) constituem, antes, um desafio: ampliar os espaços de diálogo com a sociedade a 

partir da educação patrimonial, multiplicando locais de gestão compartilhada e de construção 

das políticas públicas de Patrimônio Cultural” (BEZERRA, 2014, p. 36). Assim, as ações da 

Casa do Patrimônio de Ouro Preto se iniciaram em janeiro de 2009, com o Projeto Sentidos 

Urbanos: patrimônio e cidadania. 

Em 2009, assinamos também um termo de Cooperação Técnica com o Instituto 

Cidade de Cataguases – Fábrica do Futuro – Residência Criativa do Audiovisual. A parceria 

visava à implantação do Projeto Rede Geração Digitaligada de Webvisão – Núcleo Ouro 

Preto, para disponibilização de informações culturais referentes à educação patrimonial por 

meio de diferentes fontes de acesso: o celular, terminais eletrônicos e o Campus Virtual da 

Telemig Celular. A partir de então, o projeto começou a ganhar um viés audiovisual 

percebido como uma ferramenta para trabalhar, criativamente, a temática da educação 

patrimonial.  

Com a inauguração do Circuito Expositivo da Casa da Baronesa e com o início das 

atividades de educação patrimonial, começamos, efetivamente, as ações da Casa do 

Patrimônio de Ouro Preto. Essas foram o princípio da abertura de um diálogo com a 

sociedade e do início do estabelecimento de novas formas de relacionamento, entre o órgão, a 

sociedade civil e os poderes públicos locais. 

A partir de 2011, através da coordenação executiva da Casa do Patrimônio de Ouro 

Preto, fomos convidados a assumir a Curadoria de Patrimônio Cultural do Festival de Inverno 

de Ouro Preto e Mariana – Fórum das Artes. Esse convite, fruto da parceria com a UFOP, tem 

possibilitado ampliarmos as ações da Casa do Patrimônio. Selecionamos as oficinas, 

exposições e atividades a serem oferecidas, buscando trazer, para o evento, a forma como 

vemos e entendemos a educação patrimonial, baseada na interação entre diversos e diferentes 

atores sociais e espaços, buscando promover uma educação que reconheça, valorize e 

fortaleça a diversidade cultural local, as identidades locais e as alteridades, afirmando, assim, 

as diferentes formas de ser e estar no mundo (SIVIEIRO, 2014). 

O Fórum das Artes, um dos eixos do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, 

espaço de reflexão e crítica que visa ampliar as articulações das várias áreas dentro do 

Festival, possibilita a realização de encontros e seminários, permitindo ao IPHAN, através da 
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CEDUC, ampliar seu canal de diálogo com a comunidade. Dessa ação destacamos o II 

Encontro Nacional de Educação Patrimonial
83

, realizado em 2011. 

Em função da parceria com a PMOP, as ações desenvolvidas pela Casa do 

Patrimônio de Ouro Preto foram contabilizadas, desde 2010, como atividades desenvolvidas 

pelo município na área de educação patrimonial, passando a integrar o relatório anual 

encaminhado ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 

(IEPHA) para pontuação junto ao ICMS Cultural
84

. Em 2012, formatamos um projeto 

específico que recebeu o nome de uma de nossas ações do Programa Sentidos Urbanos, “Eu 

também sou patrimônio”, para obtenção de pontos na área de educação patrimonial, que foi 

pensado e realizado pelas instituições parceiras da Casa do Patrimônio de Ouro Preto, UFOP, 

FAOP e PMOP, e viabilizado com recursos do município. Realizado no período de abril a 

agosto de 2012, o projeto foi desenvolvido em quatro escolas definidas pelo Departamento de 

Psicologia da Diretoria de Desenvolvimento Educacional/Secretaria Municipal de Educação: 

Escola Municipal Professora Celina Cruz (Motta, subdistrito de Ouro Preto), Escola 

Municipal Padre Antônio Pedrosa (Coelhos, subdistrito de Ouro Preto), Escola Municipal 

Professora Juventina Drummond (Ouro Preto) e Escola Municipal Isaura Mendes (Ouro 

Preto).  

Por mais que, inicialmente, tenhamos formatado nosso projeto seguindo as primeiras 

definições de Casas do Patrimônio de 2006, verificamos que os objetivos da mesma vieram se 

adequando aos novos conceitos definidos ao longo dos debates pela instituição, a partir da 

Oficina de Pirenópolis, em 2008, sendo uma construção que tem se adaptado à nossa 

realidade e à singularidade local. A ação promovida pelo Escritório Técnico, no seu primeiro 

momento, não teve o diálogo como tônica das ações a ser implementada na Casa. Primeiro, 

abrimos a Casa ao público e o convidamos a conhecer a instituição, já que, até então, circular 
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 II Encontro Nacional de Educação Patrimonial: estratégias para a construção e implementação de uma política 

nacional, foi realizado em Ouro Preto, entre os dias 17 a 21 de julho de 2011 e teve a representação de mais de 

25 estados brasileiros. Como resultado, foi aprovado em plenária o documento da Política Nacional de Educação 

Patrimonial – Eixos, diretrizes e ações. O documento final está disponibilizado no site do IPHAN e dos parceiros 

da rede Casas do Patrimônio.  
84

 ICMS Cultural: das fontes de recursos resultantes da transferência estadual é encontrada nas disposições 

constitucionais sobre a distribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, a possibilidade de formulação 

de políticas públicas destinadas a incentivar a prática da proteção do patrimônio cultural, pelo município, como 

feito pelo Estado de Minas Gerais. Em dezembro de 1995, o estado de Minas Gerais instituiu pela Lei nº. 

12.040/83 de 28/12/95, o patrimônio cultural como um dos critérios de distribuição da parcela da receita do 

produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, em regulamentação ao disposto no parágrafo único 

do Art. 158 da Constituição Federal. Para tal, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 

Gerais, o IEPHA, passou a definir parâmetros para a construção do Índice de Patrimônio Cultural do Município 

(PPC) que permitissem calcular os percentuais de distribuição dentre os municípios que pleiteassem o recurso. 

Nesse, são avaliados o tamanho e a importância do acervo histórico da cidade, o empenho em criar uma política 

local de preservação e as ações de educação patrimonial desenvolvidas (REIS, 2006). 
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por aquele imóvel representava, para a comunidade, aborrecimento, pois ir ao IPHAN 

significava apenas tratar de questões referentes a obras irregulares e/ou aprovação de projetos 

dentro do conjunto urbano tombado. Segundo, com a ação educativa voltada para os 

estudantes universitários, apresentamos a cidade e seu centro histórico a esses moradores 

temporários, numa tentativa de qualificar o diálogo desses com a cidade tombada, buscando 

minimizar os problemas que estávamos enfrentando naquele momento, especialmente quanto 

ao “uso” dos bens tombados. As novas parcerias institucionais e os desdobramentos dessas 

primeiras ações foram consequência dessas ações que detalharemos a seguir. 

 

 

III.3 Primeiro, o Projeto Sentidos Urbanos: patrimônio e cidadania  

 

 

Realizado em 2009, o Projeto Sentidos Urbanos: patrimônio e cidadania
85

 foi a 

primeira ação de educação patrimonial efetivada pelo Escritório Técnico do IPHAN em Ouro 

Preto, utilizando recursos da instituição. A administração do projeto ficou sediada na Casa da 

Baronesa/Casa do Patrimônio de Ouro Preto e tinha como público-alvo os estudantes 

universitários e a comunidade ouro-pretana em geral. Esse público foi escolhido, pois 

identificamos uma ausência de ações de educação patrimonial voltada para jovens 

universitários e pela série de obras irregulares, realizadas por esses estudantes, nos próprios 

edifícios da UFOP, utilizados como república estudantil na cidade. 

Por considerarmos necessária a ressignificação das relações entre a comunidade local 

com os vários lugares que compõem o conjunto urbano tombado, ao começarmos nossas 

ações com os estudantes da UFOP, optamos por trabalhar, primeiramente, com o centro 
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 Os objetivos do projeto, definidos pelo grupo de parceiros eram: aprofundar o conhecimento da comunidade 

ouro-pretana sobre sua cultura, arte e história; qualificar o diálogo entre as entidades envolvidas na promoção e 

proteção do patrimônio cultural de Ouro Preto e os cidadãos, através de um processo interativo e aquisitivo de 

comunicação-educação, para promoção de atitudes positivas para com o patrimônio e ampliação do nível de 

consciência/ compreensão da comunidade local para a necessidade de proteção de seu patrimônio; estruturar e 

oferecer roteiros diferenciados de visitação com ênfase na história e na espacialidade únicas de Ouro Preto, 

explorando as qualidades dos lugares, despertando a acuidade dos sentidos e instrumentalizando os cidadãos no 

exercício de guardiões de seu patrimônio; utilizar os recursos e acervos existentes nos núcleos da Fundação de 

Arte de Ouro Preto/FAOP: Núcleo de Arte, Núcleo de Conservação e Restauração e Núcleo de Ofícios; elaborar 

materiais de divulgação e orientações didático-pedagógicas, visando dar publicidade ao projeto e subsidiar as 

ações a serem desenvolvidas; organizar e publicar materiais de registros produzidos no decorrer das ações 

educativas, de forma a divulgar a metodologia desenvolvida e garantir a continuidade do processo (VILLASCHI 

apud FERNANDES, 2011). 
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histórico, uma vez que, ao longo do curso universitário, a maioria desses estudantes 

estabelece uma ligação com as repúblicas que os acolhem, pouco estabelecendo uma relação 

com a cidade
86

. 

Os roteiros sensoriais foram as primeiras atividades oferecidas e sua metodologia foi 

desenvolvida pelo Professor Juca Villaschi, da UFOP, para o Projeto Sentidos Urbanos do 

Departamento de Turismo, fundamentando-se na epistemologia da complexidade de Edgar 

Morin, cujo paradigma quer “religar o que o pensamento disciplinar disjuntou e parcelizou”, 

de forma a “... confrontar-nos com a indizibilidade e indecidibilidade do real”, 

proporcionando uma alternativa menos simplificada e simplificadora de atuação sobre o 

patrimônio cultural ouro-pretano (MORIN, 1997, p. 11)
87

. Conforme defende Merleau 

Ponty
88

, a percepção pode ser tão aprimorada quanto mais se exercita o que ele denomina 

participação sensível, fundamental a todo e qualquer tipo de experiência que se realiza a partir 

do próprio corpo.  

A partir de pesquisas exploratórias de experienciação espacial, os roteiros foram 

estruturados para percorrerem o centro histórico, permitindo aos moradores/estudantes uma 

vivência diferenciada da habitual em relação a sua cidade. Esses roteiros sensoriais 

interpretativos podem ser analisados pelo viés do modelo praxiológico de comunicação, 

concepção contemporânea que prima pela “construção social da realidade”, em oposição ao 

modelo transmissivo de informações, de caráter unilateral e simplificador. A metodologia de 

roteiros sensoriais interpretativos do patrimônio, específica deste programa, foi estruturada na 

reflexividade inerente às trocas socioculturais, provocando a desconstrução da prática 

cotidiana dos deslocamentos automatizados pela cidade e requalificando o olhar anestesiado 

do morador na qualidade de sujeito dialógico (VILLASCHI apud FERNANDES, 2011). 

O projeto contava com a seguinte equipe: a coordenação, a cargo das instituições 

parceiras, sendo a coordenação executiva do IPHAN e a coordenação pedagógica da UFOP e 

uma equipe de 10 orientadores, alunos dos cursos de Turismo, Artes Cênicas e Comunicação 
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 Para saber mais sobre essa relação dos moradores das repúblicas estudantis de Ouro Preto com a cidade: 

MALTA, Eder. Identidades e práticas culturais juvenis: as repúblicas estudantis de Ouro Preto. Dissertação 

(Mestrado em Ciências Sociais) – Núcleo de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pesquisa, Universidade Federal de Sergipe, 2010. São Cristóvão, 2010.  
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 Para Edgar Morin, o pensamento complexo é a união entre a simplicidade e a complexidade. Isso implica 

processos como selecionar, hierarquizar, separar, reduzir e globalizar. Trata-se de articular o que está dissociado 

e distinguido e de distinguir o que está indissociado. Mas não é uma união superficial, uma vez que essa relação 

é ao mesmo tempo antagônica e complementária. (MORIN, E. Da necessidade de um pensamento complexo).  
88

 Uma das principais fontes iniciais da concepção do Projeto Sentidos Urbanos sobre a questão da experiência. 

A fenomenologia, que caracteriza sua abordagem, é uma linha metodológica que busca a volta dos fenômenos e 

das coisas a elas mesmas, para que seja reencontrada a verdade nos dados originais da experiência. 
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da UFOP, esses foram preparados teoricamente sobre a história de Ouro Preto e sua relação 

com o patrimônio histórico nacional e sobre a metodologia de roteiros sensoriais. Três 

roteiros foram formatados, todos com trajetos realizados no centro histórico de Ouro Preto. 

Esses roteiros diferenciados, dirigidos ao uso dos sentidos, pretendiam que, ao serem 

explorados caminhos cotidianos, fossem aguçadas a consciência temporal e espacial e abertos 

os baús da memória afetiva, transformando espaços indiferenciados em lugares identitários, 

ampliando a percepção de ambiências diferenciadas, tecendo valores necessários à 

preservação do patrimônio cultural local. Durante o trajeto, informações sobre a cidade eram 

repassadas aos participantes que, poderiam (re)construir as relações entre passado, presente e 

futuro, transformando suas atitudes em relação ao universo histórico-cultural que vivenciam. 

Partindo desse princípio, inicialmente foram oferecidos três roteiros sensoriais: 

 

– O primeiro partindo do alto da Rua Alvarenga, no Bairro Cabeças; 

 

11 – Roteiro Cabeças 

Acervo: Programa Sentidos Urbanos 
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– O segundo partindo do adro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário; 

 

12 – Roteiro Rosário 

Acervo: Programa Sentidos Urbanos 

 

– O terceiro iniciando no adro da Igreja de São Francisco de Assis. 

 

13 – Roteiro Antônio Dias 

Acervo: Programa Sentidos Urbanos 

 

Esses roteiros foram oferecidos a todos os departamentos da UFOP, através de 

contato direto feito com a chefia dos mesmos e por contatos com professores identificados 

pelo grupo de parceiros do projeto. Desses contatos, atendemos a uma demanda específica do 

Curso de Iluminação, do Departamento de Engenharia de Produção da UFOP, através da 

formatação de um roteiro noturno, que passou a ser, então, oferecido. 
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14 – Roteiro Noturno 

Acervo: Programa Sentidos Urbanos 

 

Com os roteiros e seus trajetos definidos, identificamos estratégias de acuidade e 

adensamento das experiências que poderiam subsidiar e enriquecer a atividade no decorrer do 

processo e que receberam o nome de Recursos Sensoriais: espelhos de bolso; protetores 

auriculares; apresentação de trechos de poemas e/ou crônicas que falam sobre a cidade nas 

mais diferentes épocas; fotografias antigas; pop-card’s (criado e publicado pela FAOP) 

utilizados para pinçar recortes da paisagem observada. Os recursos escolhidos para serem 

aplicados no decorrer do percurso foram utilizados de acordo com cada grupo atendido, pois 

cada roteiro seguia um planejamento próprio, atendendo de maneira personalizada o público 

que nos procurava. 

 

15 – Utilização dos pop-card's para o recorte da paisagem 

Acervo: Programa Sentidos Urbanos 
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16 – Utilização de fotos antigas para comparar a alteração da paisagem 

Acervo: Programa Sentidos Urbanos 

 

 

17 – Dinâmicas de grupo 

Acervo: Programa Sentidos Urbanos 

 

 

18 – Dinâmicas de grupo 

Acervo: Programa Sentidos Urbanos 
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É importante deixar registrado que, neste momento, não tínhamos ao certo a 

proporção de estudantes nativos de Ouro Preto e dos originários de outras cidades. 

Pretendíamos que os baús da memória afetiva desse público fossem abertos, não só através da 

relação com o espaço urbano percorrido, mas pelas sensações provocadas com a utilização 

dos Recursos Sensoriais escolhidos. O relato de um dos participantes, morador de um distrito 

de Ouro Preto, nos mostra um dos resultados desse trabalho: 

 

Ao participar do projeto, nós acordamos para um mundo diferenciado: o mundo dos 

sentidos e das emoções! (Depoimento de Ceumar Rampazzo Mendonça – 1º período 

Turismo/UFOP após participar de um roteiro sensorial – FERNANDES, 2011, p. 

44). 

 

Um projeto que atuava, principalmente, com jovens começou a utilizar ferramentas 

de trabalho atuais, para sedução desse público. Para tal, construímos um blog
89

 e uma página 

no Orkut, atualizadas diariamente com postagem das fotos dos roteiros realizados. 

Através do nosso blog, iniciamos parceria com a Secretaria Municipal de Educação, 

que identificou, no projeto, mecanismos adequados para auxiliar o trabalho que estava sendo 

desenvolvido junto aos funcionários e professores das escolas municipais, desde janeiro de 

2009, Projeto de Avaliação e Intervenção das Queixas Escolares, cujo objetivo principal era o 

cuidado com os seus educadores. Segundo a psicóloga da Secretaria, Claudia Itaborahy 

Ferraz, o foco dessa parceria se construiu em dois eixos, o da apropriação pelo morador de 

Ouro Preto do seu patrimônio (a maioria dos educadores da cidade é nativo ou morador da 

cidade) e o do aproveitamento do roteiro como atividade para uma possível reflexão sobre 

questões do contexto escolar, relacionadas ao processo da educação com ênfase nos aspectos 

psicológicos, que permeiam este contexto. Os roteiros realizados foram acompanhados por 

um profissional do Departamento de Psicologia da Secretaria Municipal de Educação que 

tinha como função estabelecer, com os participantes, um espaço de discussão e reflexão com 

foco na educação e no papel/função que cada um exercia neste processo (ITABORAHY apud 

FERNANDES, 2011). O conceito de saúde cultural vem sendo construído pela psicóloga, a 

partir dessa intervenção com os roteiros sensoriais que, segundo ela, apresenta a cultura e seus 

vários desdobramentos como possibilidade de se fazer e de se ter saúde (ITABORAHY apud 
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 Endereço do blog do Projeto Sentidos Urbanos: patrimônio e cidadania  

http://projetosentidosurbanos.blogspot.com.br/ 

http://projetosentidosurbanos.blogspot.com.br/
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FERNANDES, 2011) e vai de encontro a uma fala de Meneses que diz: “o bem cultural, (...) 

um bem, quer dizer, coisa boa. Boa de conhecer, de ver, de sentir, de experimentar como um 

vínculo pessoal e comunitário e, finalmente, bom de usar, de praticar” (MENESES, 2010, p. 

28). 

 

19 – Roteiros realizados com as professoras da Rede Municipal de Ensino de Ouro Preto 

Acervo: Programa Sentidos Urbanos 

 

No final de 2009, primeiro ano de trabalho do projeto, realizamos 126 roteiros com 

984 participantes, obtivemos 975 acessos ao blog (de maio a dezembro de 2009) e, com a 

abertura do Circuito Expositivo da Casa do Patrimônio de Ouro Preto/Casa da Baronesa, em 

dezembro de 2009, ampliaram-se as perspectivas de atuação desse projeto e da Casa do 

Patrimônio de Ouro Preto.  

Ao formatarmos esse projeto, não sabíamos como seria sua repercussão e aceitação 

junto ao seu público-alvo e não tínhamos noção de quais seriam os desdobramentos e 

parcerias que surgiriam no decorrer dos trabalhos. Sabíamos apenas da necessidade de 

realização de uma ação junto aos alunos da UFOP.  

Cabe aqui registrar que os números de roteiros realizados foram obtidos, devido às 

ações de convencimento junto aos vários departamentos da Universidade, onde, de forma 

insistente, apresentávamos o projeto e os nossos objetivos. Essas ações, no decorrer do 

período, com o início das atividades, deixaram de ser realizadas de forma enfática, pois a 

reverberação dos resultados junto à comunidade escolar facilitou os contatos que foram sendo 

realizados a posteriori. 
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Durante esse período, não mensuramos os resultados dessa ação junto aos estudantes 

universitários, com relação a diminuição do número de obras irregulares nos próprios 

edifícios da UFOP utilizados como república estudantil na cidade, mas, através de contato 

com a Prefeitura do Campus Universitário, obtivemos o compromisso de que, qualquer 

intervenção nesses imóveis, deveriam ser realizadas após a aprovação dos mesmos pelos 

órgão competentes (IPHAN e PMOP). 

Durante a realização do I Seminário de Avaliação e Planejamento das Casas do 

Patrimônio, realizado entre 27 de novembro e 1º de dezembro de 2009, em Nova Olinda/CE, 

apresentamos os resultados do projeto no decorrer do ano. Já contávamos, nesse momento, 

com a parceria da Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto e da Base Criativa/TV 

UFOP do Centro de Pesquisa e Produção Audiovisual – CPPA
90

, que participaram também do 

Seminário, que terminou com a elaboração da Carta de Nova Olinda
91

, marco conceitual das 

Casas do Patrimônio, que assim a apresenta: 

 

Um espaço de interlocução com a comunidade local, de articulação institucional e de 

promoção de ações educativas, visando fomentar e favorecer a construção do 

conhecimento e a participação social para o aperfeiçoamento da gestão, proteção, 

salvaguarda, valorização e usufruto do patrimônio cultural (CARTA DE NOVA 

OLINDA, 2009, p. 5). 

 

Nesse primeiro ano da atuação, a Casa do Patrimônio de Ouro Preto não tinha ainda 

se transformado em um espaço de interlocução com a comunidade local, mas já promovia 

uma articulação institucional, o que possibilitou a realização desta ação educativa. Nesse 

momento, a principal preocupação era divulgar o trabalho que vinha sendo realizado pelo 

Projeto Sentidos Urbanos: patrimônio e cidadania, através da elaboração e distribuição 

gratuita de uma publicação
92

, que foi lançada em 2011. Além do papel de compartilhar 

informações e ideias, esse material foi endereçado principalmente ao IPHAN, como forma de 

assegurar os recursos necessários para a continuação do mesmo. Não foi realizada uma 
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 Centro de Pesquisa e Produção Audiovisual – CPPA/UFOP, projeto de formação, pesquisa e estímulo à 

produção audiovisual, com o objetivo de fomentar essa produção a partir de processos coletivos, com a 

possibilidade de utilização do audiovisual como ferramenta para se trabalhar o tema educação patrimonial.  
91

 A Carta de Nova Olinda encontra-se disponível em meio eletrônico no portal do IPHAN e blog Educação 

patrimonial da Ceduc/IPHAN:  

http://educacaopatrimonial.files.wordpress.com/2010/08/cartaa5_09marco2010.pdf.  
92

 FERNANDES, Simone Monteiro Silvestre (org.). Sentidos Urbanos: patrimônio e cidadania. Brasília: IPHAN, 

2011, relato do primeiro ano de atividade do projeto. 

http://educacaopatrimonial.files.wordpress.com/2010/08/cartaa5_09marco2010.pdf
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avaliação desse primeiro ano de atividades, com parâmetros e indicadores que apontassem o 

caminho que deveria ser seguido pelo projeto, portanto, optamos por apresentar os resultados 

do trabalho durante o I Seminário de Avaliação e Planejamento das Casas do Patrimônio e 

através da distribuição de nossa publicação, deixando para definirmos, com os nossos 

parceiros, os rumos que o mesmo deveria tomar. O fato é que não é uma prática institucional 

avaliarmos as ações desenvolvidas pela instituição. As dificuldades em determinarmos 

parâmetros para avaliação de nossos projetos acabam tornando-se justificativa para sua 

ausência. 

Quando reconhecemos outros parceiros e outras possibilidades de desdobramentos 

do projeto, percebemos uma semelhança com a forma de planejamento das ações do 

Programa Cultural de Ouro Preto, da década de 1980, que, segundo Tião Rocha, era: 

“perseguir, ir atrás dos acontecimentos, a partir de uma ação inicial. Ações que não estavam 

programadas, mas que iam se mostrando no desenrolar do trabalho”, conforme aconteceu com 

o Projeto Sentidos Urbanos/Casa do Patrimônio de Ouro Preto. 

Em 2009, ocorreu outra alteração na estrutura do IPHAN (Decreto nº. 6.844), na qual 

a COGEPROM passou a integrar o Departamento de Articulação e Fomento (DAF) e a 

Gerência de Educação e Projetos foi transformada em Coordenação de Educação Patrimonial 

(CEDUC). Neste momento, a CEDUC passou a considerar a educação patrimonial como: 

 

... tema de trabalho transversal e proposta política. No que se refere ao conceito, 

acredita que são oportunidades para discutir e construir a valorização e proteção do 

patrimônio cultural. Isso faz com que um amplo espectro de atividades seja 

considerado educação patrimonial. Da mesma forma, identifica possibilidade 

educativa em todas as ações (...) do IPHAN (OLIVEIRA, 2011, p. 28).  

 

Com a ampliação de possibilidades de ações que poderiam ser consideradas 

educação patrimonial e com a definição de Casas do Patrimônio difundida pela Carta de Nova 

Olinda, novos caminhos se abriram para serem trilhados pelas ações da Casa do Patrimônio de 

Ouro Preto. O que trataremos a seguir. 
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III.4 Agora, Programa Sentidos Urbanos: patrimônio e cidadania 

 

 

No início de 2010, com a ampliação de nossas parcerias, além da UFOP – 

Departamento de Turismo e da FAOP, passamos a contar efetivamente com a colaboração da 

Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto e da Base Criativa /TV UFOP, o que nos 

possibilitou fazermos uma reflexão sobre o projeto e um melhor planejamento estratégico das 

ações que seriam executadas nesse ano
93

. 

Começamos a redesenhar, com nossos parceiros, o Projeto Sentidos Urbanos: 

patrimônio e cidadania, pelas novas parcerias estabelecidas e por seus desdobramentos, 

transformando o projeto em programa, sendo o fio condutor das ações da Casa do Patrimônio 

de Ouro Preto, composto pelas seguintes ações: 

 

1. Roteiros sensoriais; 

2. Circuito Expositivo Casa do Patrimônio de Ouro Preto; 

3. Projeto “Eu também sou patrimônio”; 

4. Base Criativa – Laboratório Patrimônio.  

 

Nessa etapa, tínhamos definidas as duas primeiras ações: roteiros sensoriais e o 

Circuito Expositivo Casa do Patrimônio, ambas iniciadas em 2009. As outras duas ações: 

Projeto “Eu também sou patrimônio” e “Base Criativa – Laboratório Patrimônio” foram 

definidas pelo grupo após o reinício das atividades do programa, em 2010, e serão detalhados 

adiante. 

Em agosto de 2010, os roteiros sensoriais foram retomados e, até dezembro de 2010, 

já havíamos realizados 29 deles. Com a divulgação das atividades da Casa do Patrimônio de 

Ouro Preto e dos roteiros sensoriais junto ao IPHAN, recebemos convites de outras 

superintendências regionais com o objetivo de conhecer o Programa Sentidos Urbanos: 

patrimônio e cidadania. Desse contato, destacamos o realizado pela Superintendência de São 

Paulo, que percebeu a possibilidade de utilização dos roteiros sensoriais na cidade de Iguape, 
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 As parcerias constituídas com a UFOP – Departamento de Turismo, Base Criativa /TV UFOP, FAOP e 

Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto foram firmadas através de compromissos pessoais, pois, por 

questões burocráticas internas, não conseguimos a assinatura de um termo de cooperação para oficializá-las. 
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para auxiliá-los na formulação da legislação de preservação que se encontrava em elaboração. 

O trabalho foi iniciado em novembro de 2010 e um roteiro sensorial foi formatado em 

conjunto com agentes culturais locais, mas não foi finalizado
94

. Com isso, não conseguimos 

perceber a eficácia desse instrumento, na formulação dessa normativa de preservação.  

O Circuito Expositivo Casa do Patrimônio de Ouro Preto foi aberto ao público em 

julho de 2010, recebendo, nos seis primeiros meses, 513 visitantes. 

 

 

III.5 Projeto “Eu também sou patrimônio” – Projeto piloto “Sou do Morro, 

eu também sou patrimônio” 

 

 

O Projeto “Eu também sou patrimônio” começou a ser desenhado em 2010, quando 

a Escola Municipal Professora Juventina Drummond
95

, após participar dos roteiros sensoriais 

realizados em 2009, solicitou a continuação dessa atividade. Tínhamos o retorno do 

Departamento de Psicologia da Diretoria de Desenvolvimento Educacional da Secretaria 

Municipal de Educação de Ouro Preto sobre os roteiros realizados com as professoras e 

definimos, com nossos parceiros que, para esse trabalho, utilizaríamos as referências culturais 

identificadas nos bairros/distritos da cidade como recurso para o fortalecimento identitário de 

seus participantes.  

Segundo a psicóloga Cláudia Itaborahy Ferraz, a partir da vivência realizada durante 

os roteiros, os professores começaram a contar suas experiências, pensando e olhando para a 

vida cotidiana de forma diferenciada, com menos vícios e acomodações, reconhecendo um 

novo olhar construído e desejado para o seu trabalho de professor. Outro resultado 

interessante foi a discussão iniciada sobre a questão do sentido das coisas, especialmente do 

sentido da educação para os alunos, e também para eles enquanto professores. A partir daí, 

discutiram sobre a educação sensorial, os sentidos que o corpo percebe e experimenta, como 

“canais de entrada e saída para o mundo, locus de afeto e memória, lugar de ter e fazer 
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 Para finalização desse trabalho, seria necessário mais uma visita à cidade para ajustarmos o roteiro formatado 

e iniciarmos as experiências para sua aplicação e utilização na formatação da normativa que se encontrava em 

desenvolvimento. Com a mudança de direção do DAF, não conseguimos obter autorização para a realização da 

referida visita técnica, impossibilitando a finalização do trabalho iniciado. 
95

 A partir desse momento, passaremos a nos referir a Escola Municipal Professora Juventina Drummond, como 

Juventina. 
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sentido” (ITABORAHY apud FERNANDES, 2011, p. 52). Como diz Alves (2010): “Nossos 

sentidos – visão, audição, olfato, tato, gosto – são todos órgãos de fazer amor com o mundo, 

de ter prazer nele” (p. 20). Percebemos, nesse momento que os roteiros começaram a 

promover nas professoras uma retomada da plurisensorialidade, seguindo a proposta de Edgar 

Morin do pensamento complexo. 

As atividades foram iniciadas em maio de 2010, com uma reunião realizada com a 

comunidade escolar para apresentarmos o Programa Sentidos Urbanos: patrimônio e 

cidadania e, principalmente, a ação “Eu também sou patrimônio”, que seria realizada na 

escola. Ao ouvirmos da comunidade o que esperavam com o desenvolvimento do projeto, 

“vergonha” foi a palavra dita por vários moradores ao se referirem ao lugar onde moravam, ao 

fato de viverem em área ilegalmente construída, impregnada por todo o sentimento advindo 

dela, e o desejo de mudança desse sentimento, com relação ao bairro. Relataram que, ao se 

inscreverem para uma vaga de emprego, não completavam corretamente o endereço deles no 

Morro Santana, pois, se o fizessem, seriam imediatamente cortados da disputa, o mesmo 

ocorrendo na hora da inscrição para um concurso, vestibular ou qualquer outro tipo de prova, 

pois consideravam essa chance muito aquém da capacidade deles. Essa reação motivou, na 

hora, a escolha do nome do projeto que iniciaríamos na escola: “Sou do Morro, eu também 

sou patrimônio”, projeto piloto da ação “Eu também sou patrimônio” da Casa do Patrimônio 

de Ouro Preto.  

Para entendermos esse sentimento que ficou no ar durante toda essa reunião 

recorremos ao Dicionário Aurélio, para consultar o significado da palavra “vergonha”: 

desonra humilhante; opróbio, ignomínia; sentimento penoso de desonra, humilhação ou 

rebaixamento penoso diante de outrem (FERREIRA, p. 1453). Ou seja, uma emoção que diz 

respeito à posição do sujeito diante do outro, nesse caso a cidade. Uma reação à avaliação 

crítica de outra pessoa que passa a ser um obstáculo permanente ao sucesso individual: 

 

A vergonha é sempre desencadeada pelo testemunho de um outro, concreto ou 

fantasiado, a um ato reprovável do sujeito e deste modo está profundamente 

enraizada na noção de hierarquia (VERZTMAN, 2005, p. 7). 

 

Se pensarmos em Ouro Preto através de uma dimensão simbólica, para esse grupo da 

comunidade foram estabelecidas relações diferenciadas, prescritas por significações e por 
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codificações da vida que, mesmo possuindo uma base cultural comum, incorporam símbolos e 

regras diferentes. Trabalhar essa diferença seria o nosso norte. 

Começávamos a entender algumas questões que foram postas em 1993, através do 

Projeto Museu-Escola, quando trabalhamos com alunos das diversas escolas do município. 

Escutávamos deles a expressão “Vou a Ouro Preto”, quando vinham para o centro histórico, o 

que nos causava estranheza, afinal, eles não moravam em Ouro Preto? A maior parte dos 

bairros, onde estão situadas essas escolas, integram o conjunto urbano tombado e foram 

inseridos nesse conjunto por representarem a moldura verde do centro mais antigo. No 

momento do tombamento, apresentavam uma ocupação rarefeita, que veio se intensificando a 

partir da década de 1970 e tem se consolidado ao longo desses últimos 20 anos, ampliando as 

diferenças com a parte mais antiga da cidade, seja pela característica de seu arruamento, pela 

qualidade construtiva, pelas características de seu casario e também de sua população.  

 

 

20 – Mapa com a localização das escolas estaduais e municipais atendidas pelo Programa e situadas no perímetro 

urbano tombado de Ouro Preto 

 

Por isso, iniciamos nossas atividades no Juventina, buscando a ampliação e 

qualificação do olhar desse morador, para que aprendessem a ler a cidade como um texto, 

como diz Bia Goulart: 
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Para ler a cidade e o seu potencial pedagógico, é preciso abrir os olhos e os demais 

sentidos, abandonando o papel de usuários da cidade – vitimizados, excluídos, 

condicionados e conformados –, incorporando noções de co-autoria na gramática 

urbana (GOULART apud SIVIEIRO, p. 27). 

 

A primeira ação do projeto foi a Oficina de Roteiros Sensoriais
96

 proposta pelos 

professores para estruturamos um roteiro sensorial no Morro Santana, buscando entender 

melhor esse lugar e descobrindo os vários lugares que compõem Ouro Preto. Ao 

estruturarmos esse roteiro sensorial, o pensamento complexo proposto por Edgar Morin 

apresentou-se como uma possibilidade à própria amplitude conceitual do patrimônio cultural 

ouro-pretano, pois como num dos princípios do pensamento complexo: as partes integram o 

todo, mas não perdem suas características individuais (MORIN, 2006). O Morro Santana 

integra Ouro Preto, sem perder suas características individuais.  

Seria também uma oportunidade de trabalharmos o mal estar docente e as questões 

dos alunos (problemas familiares, sociais, comportamentais etc.) através dessas vivências, 

afinal, os roteiros sensoriais ofertaram, para os professores que deles participaram, um olhar 

novo sobre seu lugar (ITABORAHY apud FERNANDES, 2011).  

Realizamos a oficina durante o período de junho a setembro de 2010, com a 

participação de 28 professoras da escola e de 15 monitores do Programa de Valorização do 

Jovem
97

, totalizando 24 horas/aula. Necessitávamos saber qual a imagem que os participantes 

tinham do Morro Santana e se ela seria a mesma que encontramos nos depoimentos dos 

participantes da reunião ocorrida na escola, quando a palavra “vergonha” foi a que traduziu o 

sentimento do grupo sobre esse lugar. Partindo da leitura de um poema de Cecília Meireles, 

“O que é que Ouro Preto tem?”
98

, a seguinte pergunta foi feita: Quando penso no Morro 
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 Oficina ministrada pelos parceiros do Programa Sentidos Urbanos: Simone Monteiro Silvestre Fernandes 

(IPHAN), Prof. Juca Villaschi (UFOP) e a psicóloga da Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto, 

Cláudia Itaborahy Ferraz, utilizando a metodologia desenvolvida pelo Prof. Juca Villaschi. 
97

 Atividade desenvolvida pela Escola Municipal Professora Juventina Drummond, que se baseava no conceito 

de valorização dos estudantes com risco de evasão escolar, atribuindo a eles posições de responsabilidade como 

monitores dos alunos do 1º ao 5º ano. Esse programa visava resgatar a auto-estima de alunos com baixo 

rendimento e que estão na iminência de abandonar os estudos. Informações obtidas no blog: 

http://blogdajuventina.blogspot.com.br/?view=classic (Acesso em 14/08/2014). 
98

 “O que é que Ouro Preto tem?” – Cecília Meireles (12/04/1949) Tem montanhas e luar; / Tem burrinhos, 

pombos brancos / Nuvens vermelhas pelo ar; / Tem procissões nas ladeiras / Com dois sinos a tocar; / Opas de 

todas as cores / Anjinhos a caminhar... / Tem Rosário, São Francisco / Santa Efigênia, Pilar... / Tem altares e 

oratórios / Cadeirinhas de arruar. / Tem casas de doze janelas, / Estudantes a cantar... / Tem saudades e 

fantasmas / Ouro por todo lugar. / Tem santos de pedra-sabão / Calçadas de escorregar, / E ali, na Rua das 

http://blogdajuventina.blogspot.com.br/?view=classic
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Santana, penso em quê? Qual imagem, som, comida, cheiro, lugar, pessoa, vem à sua cabeça? 

Que emoções, lembranças desencadeiam em cada um de nós? Assim, começamos a construir 

as referências que abordavam a relação dos moradores com o espaço urbano, as relações de 

afetividade, desvelando a cultura que era própria daquele lugar. Buscamos saber que emoções 

e lembranças o bairro desencadeava em cada um dos participantes. “Discriminação”, “lugar 

de pessoas de bem”, “amigos que tenho aqui”, “confiança”, “companheirismo”, “crianças 

sorrindo”, “mudanças”, “crianças brincando na rua”, “minha casa”, “Escola Municipal Prof.ª 

Juventina Drummond”, “escola de samba”, “minha sala de aula”, “família”, “Cachoeira das 

Andorinhas”, “Bar do Baú”, “acolhimento”, “minha história”, “capelinha do Morro Santana”, 

“capelinha do Morro São João” foram algumas das palavras utilizadas. 

Mesmo sendo “discriminação” uma das primeiras palavras ditas pelo grupo, 

identificamos as diversas referências culturais locais, muitas delas imperceptíveis para o não 

morador do bairro. Nas discussões finais, ficou clara a necessidade de relacionarmos 

patrimônio, em todas as suas dimensões, para que começasse a fazer sentido ao grupo. Afinal, 

patrimônio é o termo que a comunidade utiliza para denominar o IPHAN, e não o termo 

utilizado para designar o conjunto de bens de valor cultural que passaram a ser propriedade da 

nação, ou seja, do conjunto de todos os cidadãos, por isso é encarado pela grande maioria da 

comunidade como:  

 

... pesado e mudo. (...) na medida em que, ao funcionar apenas como símbolo 

abstrato e distante da nacionalidade, em que um grupo muito reduzido se reconhece, 

e referido a valores estranhos ao imaginário da grande maioria da população 

brasileira, o ônus de sua proteção e conservação acaba sendo considerado como um 

fardo por mentes mais pragmáticas (FONSECA, 2005, p. 27).  

 

Desse modo, nossa tarefa foi a de levá-los a fazer os próprios caminhos, a descobrir 

novas formas de ver, de ouvir, de sentir, de perceber, a ousar pensar diferente sobre aquele 

lugar. Pois, ao falarmos em patrimônio, estamos tratando de valores afetivos, de símbolos e 

dos sentidos.  

 

                                                                                                                                                                                     
Flores, / Na varandinha do bar, / Tem a figura risonha / Do grande pintor Guignard / Que Deus botou neste 

mundo / Para Ouro Preto pintar. 
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Se os seres humanos usam seus símbolos, sobretudo para agir, e não somente para se 

comunicar, o patrimônio deve ser usado não apenas para simbolizar, representar ou 

comunicar: deve ser bom para agir, não existindo apenas para representar ideias e 

valores abstratos para ser contemplado (GONÇALVES, 2003, p. 27).  

 

A todo o tempo, foi possível perceber que o que fica e o que nos foi repassado 

sempre são os resultados das escolhas de um grupo. A memória, como propriedade de 

conservar certas informações, o que é lembrado, o que é esquecido, faz parte de uma escolha 

do grupo, ou melhor, o que querem que seja representado como o seu modo próprio, portanto 

uma escolha política.  

Para Halbwachs (2006), a memória individual existe sempre a partir de uma memória 

coletiva, posto que todas as lembranças são constituídas no interior de um grupo, de uma 

comunidade afetiva. As experiências compostas por diferentes pontos de referência 

estruturam nossas memórias e as inserem na memória da coletividade a qual pertencemos. 

São esses pontos que definem o que é comum a um grupo e que os diferenciam dos outros, 

reforçando os sentimentos de pertencimento (POLLAK, 1989).  

Partindo desse conceito de memória individual e coletiva, propusemos uma 

atividade. Utilizando um objeto de referência trazido pelos participantes, a partir deles, 

contaram suas próprias histórias, que depois foram trabalhadas em grupo, para construção de 

uma história coletiva. O texto intitulado “Muitas histórias unidas em uma só história” 

representa um pouco a riqueza dessa experiência: 

 

A nossa experiência e a do bairro se fundem e confundem na presença da escola (lar 

comunitário por excelência). Nela, nos encontramos, acolhemos e somos acolhidos. 

Todos os bairros se fazem presentes nesta construção, nesse processo de 

identificação de valores, amores, representações e busca de nossas riquezas que 

serão compartilhadas. Essa é nossa história. É a Ouro Preto por trás dos 

monumentos (Trabalho realizado pelo grupo composto por Tânia Arantes, Lucas, 

Ângela e mais quatro componentes que não se identificaram. Arquivo do Projeto 

Sentidos Urbanos). 
99

 

 

Chegamos onde pretendíamos, ou seja, trabalhar a Ouro Preto por trás dos 

monumentos. A partir das informações trazidas pelos participantes, estruturamos o roteiro 
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Material que compõe o arquivo do Programa Sentido Urbanos: patrimônio e cidadania, localizado na Casa do 

patrimônio de Ouro Preto – sede do escritório técnico do Iphan em Ouro Preto. 
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sensorial do Morro Santana, estimulando um olhar diferenciado, um jeito de se 

“reconhecerem” no bairro, utilizando as referências culturais do próprio lugar por eles 

identificados. Nesse momento, os conceitos de bem cultural e referência cultural serviram de 

instrumentos para começarmos a entender esse lugar, pois ressalta o processo de produção e 

reprodução de um determinado grupo social e aponta para a existência de um universo 

simbólico compartilhado (SANTOS, 2006). 

O roteiro formatado, ao contrário do que achávamos, não foi utilizado pelos 

professores com seus alunos. Na prática, as reflexões originárias desse exercício tiveram 

reflexo no cotidiano do Juventina, quando alguns professores escolheram trabalhar com os 

bens culturais locais, utilizando-os como um vínculo pessoal e comunitário (MENESES, 

2010). Com isso, além das Capelas de Santana e de São João, bens tombados isoladamente e 

sempre retratados como referência do bairro, identificaram: a Fanfarra da Escola Municipal 

Professora Juventina Drummond, a Bica do Córrego Seco, o Bar do Baú, o Centro Espírita 

Auta de Souza, além das benzedeiras, artesãs etc., definidos pelos participantes no decorrer da 

oficina. Ao atribuírem sentido a essas referências culturais, permitiram associar elementos e 

acontecimentos da realidade social concreta, constituindo o próprio sentido da sua identidade 

social (SANTOS, 2006). 

Dando continuidade às ações do Projeto “Sou do Morro, eu também sou patrimônio”, 

oferecemos aos professores, em julho de 2010, a Oficina de Educação Patrimonial, ministrada 

pela Prof.ª Evelina Grunberg, realizada no Juventina, integrando a programação oficial do 

Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana – Fórum das Artes 2010. Com carga horária de 

18 horas, contou com 36 participantes (participantes da oficina de roteiros sensoriais, além da 

participação de outras pessoas da comunidade). Por mais que possa parecer incoerente 

trazermos uma das autoras do Guia, com uma metodologia de trabalho que não estava sendo 

utilizada pelas ações da Casa do Patrimônio de Ouro Preto, identificamos que, nessa oficina, 

de forma prática, poderíamos desenvolver uma atividade com começo, meio e fim e que traria 

possibilidades multi e interdisciplinares de abordagem educativa dos bens culturais, com um 

aprendizado baseado na experiência e no contato direto com as evidências materiais culturais 

identificadas pelos professores (SIVIERO, 2014). Como, naquele momento, tínhamos os bens 

culturais como foco e centro das ações educativas, essa atividade seria fundamental para 

trabalharmos com essa turma. Ao final dos trabalhos, obtivemos, como resultado, a 

elaboração de quatro projetos utilizando os bens culturais do Morro Santana: Artesanato, Bica 
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do Córrego Seco, Capela de São João e Capela de Santana, mas esses só foram utilizados pela 

escola no início do ano letivo de 2011. 

Em agosto, o Juventina escolheu o projeto para representá-la nas festividades 

municipais do dia 7 de setembro, durante a apresentação na Praça Tiradentes, centro cívico de 

Ouro Preto. Em reunião com os professores, foram definidos os bens culturais que iriam 

representar o bairro no evento. Cada turma ficou responsável por um desses bens e a forma de 

apresentá-lo à cidade foi definida em conjunto com os alunos e professores. Destacamos, 

nessa ação, que a princípio seria efêmera, os desdobramentos motivados na comunidade 

escolar. Ao levarem para a Praça Tiradentes, os bens culturais do Morro Santana, foi como se 

tivessem levado o bairro para o centro histórico, incluindo-o nesse lugar. Cabe frisar que foi a 

comunidade escolar quem escolheu o projeto, a instituição só foi convocada para auxiliar na 

organização do material que integrou o desfile. 

Um dos bens representados no desfile, a Bica do Córrego Seco
100

, em função do seu 

estado de abandono e sujeira do entorno, motivou, na comunidade escolar, um movimento 

para a sua limpeza e recuperação. A primeira ação definida foi o agendamento de uma reunião 

com a presidência da Câmara Municipal de Ouro Preto para solicitar providências para esse 

caso. Os desdobramentos dessa ação merecem um pouco mais de atenção.  

Após a reunião com a presidência da Câmara Municipal, realizamos visita técnica ao 

local, com vereadores, equipe da Prefeitura e comunidade, para iniciarmos o planejamento de 

ações para revitalização do local. Na escola, a Bica do Córrego Seco foi o tema escolhido para 

ser desenvolvido pelos alunos do 1º ano do Ensino Fundamental, que fizeram entrevistas com 

os moradores do bairro para saberem mais sobre a história da Bica, foram à casa de algumas 

lavadeiras, a fim de entenderem como esse trabalho era realizado e saíram pelo bairro, 

convidando os moradores para participarem do mutirão de limpeza da bica. 

                                                           
100

 Situada numa das nascentes do Córrego Seco, no Morro Santana, era utilizada pelas lavadeiras do bairro para 

lavar as roupas da família e dos fregueses, moradores de outros bairros da cidade. 
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20 – Entrevista com as ex-lavadeiras da Bica do Córrego Seco 

Acervo: Programa Sentidos Urbanos 

 

A comunidade escolar (professores, alunos e moradores do bairro) se reuniu com 

representantes da associação de bairro para planejarem o mutirão de limpeza. A Casa do 

Patrimônio de Ouro Preto, através das instituições parceiras, contatou o Grupo Mambembe – 

Música e Teatro Itinerante
101

, que programou a realização de um espetáculo no bairro, no dia 

do mutirão. Para tal, o grupo iniciou oficinas de iniciação ao teatro e à música no Juventina, 

atividade que antecede suas apresentações e que foi oferecida aos alunos do 1º ao 5º ano da 

escola. O Carro Biblioteca da UFOP
102

 também foi contatado, programando uma visita ao 

bairro no dia do mutirão.  

Contatamos, ainda, estudantes do curso de Arquitetura da UFOP para que, durante o 

mutirão, fizessem uma pesquisa junto à comunidade local para saberem quais os desejos 

desses moradores para aquele espaço. Dessa pesquisa, surgiu a solicitação para a construção, 

no local, de uma praça com brinquedos infantis e um memorial das lavadeiras. Apresentamos 

o projeto à comunidade em reunião convocada pela Associação de Moradores do Morro 

Santana que, após sua aprovação, foi detalhado e encaminhado aos órgãos municipais 

competentes e hoje se encontra na Secretaria Municipal de Obras, esperando recursos para sua 

execução. 
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 Projeto de Extensão da UFOP, cujo objetivo é, na interlocução entre Artes Cênicas e Música, leva 

manifestações artísticas e oficinas às comunidades de Ouro Preto e região. Realiza encenações a partir de 

pesquisas cênico-musicais de obras de grandes autores. 
102

 Programa de extensão da UFOP, cujo objetivo é possibilitar à população ouro-pretana e local, em especial aos 

moradores dos bairros onde não existem bibliotecas, o acesso ao universo dos livros, à literatura e a atividades 

culturais diversas (http://www.ufop.br/index.php?option=com_content&task=view&id=7482&Itemid=196 ).  

http://www.ufop.br/index.php?option=com_content&task=view&id=7482&Itemid=196
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No dia 22 de novembro de 2011, realizamos o mutirão de limpeza na Bica do Córrego 

Seco e seu entorno. As atividades se iniciaram às 8 horas, contando com a participação dos 

parceiros da Casa do Patrimônio de Ouro Preto e da comunidade escolar. Brincadeiras, 

apresentação teatral, Carro Biblioteca da UFOP, entrevistas com as antigas lavadeiras do 

Morro integraram as atividades realizadas. Com participação efetiva da comunidade local, 

vários caminhões de lixo foram recolhidos da região e a apresentação do espetáculo, “O 

cavaleiro inexistente”, uma adaptação da obra de Ítalo Calvino, encerrou, às 13 horas, as 

atividades do dia.  

 

 

 

21 – Atividades desenvolvidas durante o mutirão da Bica do Córrego Seco 

Acervo: Programa Sentidos Urbanos 

 

Ao desenvolvermos estratégias de trabalhos coletivos, que partiram de uma demanda 

desse grupo motivadas pelas ações educativas ali realizadas, os caminhos desenvolvidos 

foram frutos das negociações dessa comunidade. As atividades realizadas trabalharam com as 
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potencialidades daquela comunidade e esse reconhecimento vem fortalecendo a cada dia o 

sentimento de identidade local, criando mecanismos para que essa comunidade busque 

alternativas para melhorar sua qualidade de vida. A comunidade se sentiu capaz de dialogar 

com o Estado para, juntamente com ele, criar condições de garantir os seus direitos, 

exercendo plenamente sua cidadania. O trabalho utilizando os referenciais culturais das 

comunidades envolvidas apontou de forma individual e/ou coletiva, estratégias para a 

transformação dos sujeitos nelas envolvidos, fortalecendo o cidadão que, ciente do seu papel 

na comunidade, se colocou como ator principal nessa cena.  

Nesse momento, identificamos semelhanças na forma de atuação das atividades 

desenvolvidas pelo Programa Cultural de Ouro Preto e pelo Projeto Interação de Ouro Preto. 

Ambos, ao considerarem o papel das referências culturais, deixaram de considerá-lo somente 

como um objeto de contemplação e afirmação da identidade nacional, para se transformarem 

em fonte/recurso de desenvolvimento local, afirmação e valorização da diversidade 

sociocultural existente, se aproximando das comunidades detentoras e de seus contextos. 

Como nos projetos do Interação, buscamos uma estreita ligação com as 

comunidades.  

 

... trabalhar com a comunidade, procurar nela mesma objetivos que melhor atendam 

suas necessidades. Trazer, enfim, para dentro da escola o que está à sua volta – a 

vida à sua volta – integrando-a na sua própria dinâmica (...). Neste sentido, uma 

dimensão política e uma dimensão didático-pedagógica praticamente se confundem 

na prática (JEKER, 1985, p. 94).  

 

Motivados pelos resultados obtidos durante o trabalho realizado com a Bica do 

Córrego Seco, no início de 2011, em reunião com os professores e a direção da escola, 

propusemos a utilização do bem cultural como facilitador para repassarem os conteúdos 

programáticos das primeiras séries do Ensino Fundamental. Para tal, utilizaríamos os projetos 

elaborados durante a Oficina de Educação Patrimonial ministrada pela Prof.ª Evelina 

Grunberg. Apenas as turmas do 1º e 2º anos se dispuseram, de imediato, a incluir tais projetos 

em seu planejamento, escolheram a Bica do Córrego Seco para o 1º ano e o Artesanato para o 

2º ano. Por ser um trabalho novo, para a escola e para a instituição, em reunião realizada com 

a pedagoga da escola e os professores, definimos seis encontros por turma, onde, com o 

auxílio dos orientadores do programa, os professores poderiam experimentar novas formas de 
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intervenção no processo do ensino-aprendizagem. Para a efetivação das propostas, 

escolhemos conjuntamente trabalharmos os conteúdos dando ênfase nas linguagens artísticas. 

Nesse sentido, a educação encontrou na arte uma das formas para que a criança expressasse 

livremente sua fantasia, através da relação sensível, intuitiva, crítica e afetiva com as coisas e 

o seu lugar (JEKER, 1985). Apresentamos o resultado desse trabalho à comunidade escolar no 

dia 11 de julho, através da exposição dos trabalhos realizados pelos alunos. Tais atividades 

aproximaram-se muito daquelas desenvolvidas junto ao Projeto Museu-Escola na década de 

1990, quando desenho, pintura, colagem e modelagem foram utilizados para trabalharem os 

bens culturais escolhidos. 

Assim como no Programa Cultural de Ouro Preto e no Projeto Interação Ouro Preto, 

percebemos as dificuldades dos professores em saírem de uma prática de educação que já 

vinha sendo realizada em sala de aula e se adaptarem a uma nova proposta levada pelo 

projeto. Por mais que essa atividade tenha sido construída em conjunto com os professores e a 

escola, isso causou, inicialmente, um estranhamento, mas com o desenvolvimento das 

atividades, e a cada encontro realizado, identificamos uma maior participação deles e dos 

alunos. Mesmo assim, essa proposta não foi assumida pelos professores e pela escola após sua 

finalização, em 2011, apesar dos resultados terem sido considerados positivos, tanto pelos 

professores como pela direção da escola. Percebemos que o estímulo exercido não gerou a 

autonomia esperada, o desejo de fazer. Não conseguimos estimular esse protagonismo, por 

mais que tenhamos adquirido a confiança do grupo, estabelecendo uma relação afetiva e 

efetiva de troca e as atividades propostas foram construídas em conjunto, apesar de termos 

provocado essa iniciativa. 

Só conseguimos introduzir os bens culturais do Morro Santana como facilitadores para 

o repasse dos conteúdos programáticos das primeiras séries do Ensino Fundamental, porque 

tivemos a presença sistemática dos orientadores dentro da escola, auxiliando os professores no 

planejamento e no desenvolvimento das ações programadas. Com a interrupção do Programa 

Sentidos Urbanos, em 2012, e sem os orientadores para auxiliá-los nesse processo, não 

conseguimos consolidar essa atividade no Juventina. Acreditamos que a realização dessas 

atividades, de forma continuada, provocaria a adesão dos professores para utilização dos bens 

culturais do Morro Santana. Será que, com a continuação das ações do programa, obteríamos 

outros resultados? Será que esta ação só se efetuou com a presença do Estado, materializada 

pela ação do projeto e essa presença não seria inibidora de iniciativas e não viria a alimentar 

uma cadeia paternalista de relação? Ficam essas dúvidas. 
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Após a realização destas duas oficinas e por solicitação da escola, desde 2011, 

procuramos trabalhar com os professores das primeiras séries do Ensino Fundamental, uma 

vez por ano. Acordamos previamente com a diretora e os professores que a escola pararia suas 

atividades rotineiras e essas oficinas, realizadas na escola, seriam contabilizadas como dias 

letivos. Três oficinas já foram oferecidas: Cartografia da Memória (2011); Corpo, afeto e 

memória: lugares inscritos no cotidiano (2013) e Um corpo a escrever: lugares e tempos no 

cotidiano da cidade (2014), essa última foi formatada após solicitação das professoras, que 

queriam continuação das atividades desenvolvidas em 2013. 

Procuramos identificar o que essas oficinas trouxeram para esse grupo de professores 

e, para isso, resolvemos repassar um questionário aos participantes.
103

 Optamos por não 

identificá-los, por entendermos que o conjunto desses comporia a memória coletiva do grupo. 

Perguntamos – o que a participação nas oficinas realizadas trouxe de novidade: quase todos os 

professores responderam que trouxeram boa novidade, apenas um relatou que não trouxe 

nenhuma novidade. Perguntamos ainda que palavras usariam para descrever a impressão que 

o trabalho deixou: criatividade, integração, volta ao passado, preparação foram algumas das 

palavras empregadas. Memória e lembranças foram utilizadas algumas vezes, bem como 

“novo olhar”. E, por fim, perguntamos como essa impressão poderia ser usada no trabalho 

educativo realizado. Na fala da maioria dos professores, o trabalho com o resgate da memória 

local, familiar foi levantado. Esse depoimento sintetizou essas falas e ampliou esse discurso: 

“Conscientizar meus alunos da importância histórica e social do bairro onde vivem. Que todos 

nós somos agentes transformadores da sociedade”.  

Perguntamos ainda: o que era uma referência de sua cultura? Que objetos, lugares, 

edifícios, receitas culinárias, músicas têm valor e são importantes? Optamos por fazer uma 

compilação das informações analisadas, para obtermos a imagem do grupo: 

 

Uma referência da minha cultura. Minha família e suas tradições e valores. São os 

objetos que me trazem lembranças íntimas, lugares, músicas. São as histórias, casos 

contados pelos meus pais, as piadas que meu avô contava, as igrejas, objetos que 

usei na minha primeira comunhão (livrinho de oração e o terço), é a culinária, o pão 

de queijo, as comidas com verduras (couve e mostarda) e angu, o feijão tropeiro, o 

bolo de fubá feito pela minha mãe, o cheiro de café torrado, o barulho de tropas 

andando pelas calçadas da cidade, nosso casario e os monumentos, as bandas de 

música, tudo que é preservado e é cuidado porque é referência de minha vida. 
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 Vide Anexo X – Modelo do questionário repassado aos professores. Na primeira parte, estão as perguntas 

referentes à cidade e ao Morro Santana; na segunda parte, estão as perguntas referente às oficinas realizadas com 

as professoras. 
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Percebemos aqui uma ligação direta com os conceitos trabalhados nas atividades 

desenvolvidas pelo projeto. “A cultura se apresenta não como esse segmento recortado da 

vida, mas como uma forma de qualificar diferencialmente (pelo sentido, pela significação, 

pelo valor) qualquer fatia, instância, tempo, objeto ou prática” (MENESES, 2010, p. 29). 

Perguntamos ainda: o que acham que a técnica do IPHAN pensa que é patrimônio e o 

que esta palavra significa para eles, professores. Sobre o que patrimônio significa para eles, 

optamos por fazer também, uma compilação das informações analisadas, para obtermos a 

resposta do grupo: 

Pra mim e para você, é o resgate das tradições antigas, porém, além de resgatar tem 

que nos proteger. Resgate de emoções. Resgate de memórias e a preservação das 

mesmas. Tudo o que está à nossa volta e marca a história e a época, e que precisa ser 

preservado e transmitido as novas gerações, é tudo que nos pertence e que deve ser 

cuidado. Tudo o que tem importância na história de nossa cidade e é significante 

para a minha história, é a nossa identidade, é o que nos cerca. É valorizar, respeitar e 

cuidar da memória, da cultura, da história. Ele é importante para lembrar quem 

somos o que seremos e de onde viemos. Para mim é aquilo que me leva a boas 

lembranças. Tudo é patrimônio, inclusive o meu corpo. 

 

Memória, resgate, história e identidade foram as palavras-chave levantadas para 

significar a palavra patrimônio, apresentando, segundo Gonçalves (2005), a ambiguidade 

presente na categoria patrimônio, situada entre o passado e o presente, entre o cosmos e a 

sociedade, entre a cultura e os indivíduos, entre a história e a memória. Entendido como parte 

e extensão da experiência, e, portanto do corpo, e entendido de modo objetificado, como coisa 

separada do corpo, como objetos a serem identificados, classificados, preservados. 

Quando perguntamos o que a técnica do IPHAN pensa que é patrimônio, poucas 

responderam. Umas disseram que era o mesmo que elas pensavam: “Para mim e para você, é 

o resgate das tradições antigas”, “Tudo é patrimônio, inclusive o meu corpo”. Outras 

responderam que: “Tudo que nos leva a reviver uma história”, “A sua visão é de um técnico, 

entretanto, sabe transmitir ao leigo o que é patrimônio de maneira simples e esclarecedora”. 

Nesse espaço, a presença do IPHAN apareceu de forma contundente. Um dos professores o 

utilizou para fazer uma crítica a atuação da instituição na cidade: “Vejo que o IPHAN 

precisava realizar um trabalho para recuperar o nosso patrimônio, que retrata o passado. 

URGENTE!!”. Percebemos, nessa resposta, a palavra patrimônio como sinônimo do IPHAN 
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– como muitas pessoas da cidade tratam a instituição –, palavra carregada desse sentimento 

dúbio entre amor e ódio. 

A associação da palavra patrimônio a tradições antigas e à história expressa o senso 

comum, que o relaciona sempre ao antigo e ao histórico, conceitos reafirmados nos primeiros 

anos de atuação institucional e pouco alterados após todas as oficinas realizadas no Juventina. 

Observamos ainda uma visão generalizada do que é considerado patrimônio – “tudo é 

patrimônio, inclusive o meu corpo”. Tal visão surge como uma reação ao sentimento de 

vergonha provocado pela exclusão. Lidar com a vergonha, o sentimento de exclusão, é tentar 

ultrapassar fronteiras, ir até o Morro, conversar sobre o Morro, sobre a vida que acontece fora 

da cidade tombada, nas suas franjas, sem querer necessariamente juntar, buscando as relações 

que as pessoas guardam dentro de si entre o morro e a cidade colonial, momentos que a 

comunidade se sente excluída das políticas de preservação, quer por não terem sido ouvidas, 

por não perceberam que as ações de revitalização alcançam toda a cidade, reforçam uma visão 

de divisão, de segregação, e agora é exatamente o contrário: tudo é patrimônio. 

Essas informações apontam para nós, técnicos, alguns dos possíveis caminhos a 

serem trilhados pelas ações de educação patrimonial, promovendo uma escuta qualificada e 

buscando instrumentos que sejam capazes, efetivamente, de lidar e romper com a política de 

exclusão muitas vezes presente em ações voltadas para a preservação do bem cultural.  

 

 

III.6 O audiovisual, as novas mídias e a educação patrimonial 

 

 

Durante a Oficina para Capacitação em Educação Patrimonial e Fomento a Projetos 

Culturais nas Casas do Patrimônio, ocorrida em Pirenópolis/GO, em 2008, o audiovisual foi 

reforçado como um potente instrumento para trabalhar os conceitos de educação patrimonial 

de forma mais dinâmica e dialógica. Tínhamos certeza do potencial desse instrumento e 

apenas esperávamos uma oportunidade para começarmos a trabalhar, o que aconteceu 

efetivamente, com o início de nossa parceria com a Base Criativa – Laboratório 

Patrimônio/UFOP. 

O audiovisual, ao assumir um papel de destaque no cenário cultural brasileiro, trouxe 

consigo a desmistificação de uma produção que, por sua vez, se restringia aos conglomerados 

televisivos e aqueles poucos que podiam ter uma câmera filmadora em casa. Nesse espaço de 
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tempo, o avanço tecnológico, a internet, o preço acessível dos equipamentos audiovisuais 

contribuíram para a popularização da produção, exibição e compartilhamento audiovisual, nos 

quais os conceitos, formatos, padrões de qualidade estabelecidos estão sendo (re)significados, 

assim, planejamos o Laboratório Patrimônio para desenvolver suas atividades atreladas as 

ações do Programa Sentidos Urbanos/ Casa do Patrimônio de Ouro Preto. 

A primeira atividade da Base Criativa – Laboratório Patrimônio/Casa do Patrimônio 

de Ouro Preto foi realizada em julho de 2010, durante o Evento Revelando São Paulo – Vale 

do Ribeira, na cidade de Iguape/SP, através do intercâmbio de experiências das Casas de 

Patrimônio da Chapada do Araripe/CE, Ouro Preto/MG, Região dos Lagos/RJ, Recife/PE e 

Iguape/SP, onde realizamos a primeira Residência Criativa, atividade de aprendizagem de 

técnicas de registro audiovisual, que teve como foco único o Evento Revelando São Paulo – 

Vale do Ribeira, possibilitando a imersão do grupo sobre o tema escolhido, permitindo uma 

visão crítica e reflexiva sobre tal. Os resultados desse trabalho estão disponíveis no YouTube, 

no canal da instituição
104

. 

Em Ouro Preto, a Base Criativa – Laboratório Patrimônio começou suas atividades, 

no Juventina, através do Projeto “Sou do Morro, eu também sou patrimônio”. Oferecemos em 

setembro de 2010, a Oficina Despertar o Olhar, realizada com os alunos do 7º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental e que, teve como resultado, a produção de um curta-metragem sobre as 

atividades realizadas durante a oficina. O mesmo trabalho foi concretizado com alunos da 

Escola Municipal Dr. Pedrosa, localizada no distrito de Santo Antônio do Leite. 

 

 

22 – Oficina de Audiovisual – Escola M. Dr. Pedrosa e Profª Juventina Drummond/Acervo: Programa Sentidos urbanos 
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 Canal do YouTube do IPHAN/Educação Patrimonial:   

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFDD24735454619E8 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFDD24735454619E8
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Utilizando as redes sociais desde o começo de nosso trabalho, em 2009, além do blog 

e de uma página no Orkut, criamos contas no Twitter e no Facebook.
105

 Esses canais 

divulgaram informações referentes ao programa e assuntos ligados à cultura, patrimônio e 

memória que estavam sendo veiculados nos sites e no blog do IPHAN e dos nossos parceiros 

institucionais, incluindo também os blogs da Rede de Casas do Patrimônio. Devido às 

possibilidades de comunicação apresentadas por essas novas mídias e a novidade que 

representavam, ofertamos aos professores do Juventina um workshop sobre Redes 

Sociais/Mídias Sociais, com a participação de 50 professores. Como resultado imediato, o 

blog do Juventina foi incrementando, sendo, desde então, atualizado constantemente com a 

divulgação de suas atividades.
106

 

O audiovisual se tornou um importante instrumento em nossas ações, com a 

produção documental não ficcional e também com produções mistas, para trabalharmos a 

temática da educação patrimonial. Em 2011, retomamos as ações da Base Criativa – 

Laboratório Patrimônio, através da realização da Residência Criativa Audiovisual, com os 

orientadores do Programa Sentidos Urbanos: patrimônio e cidadania. Nela, buscamos ampliar 

o olhar dos participantes sobre os roteiros sensoriais, atividade principal do programa, 

possibilitando a imersão do grupo sobre o tema e permitindo uma visão crítica e reflexiva 

sobre tal, fundamentais para o planejamento das atividades para 2011. Seus resultados estão 

disponibilizados em nosso canal do YouTube.
107

 

Em maio de 2011, oferecemos aos alunos do Juventina uma oficina avançada de 

audiovisual, retomando as atividades da Base Criativa – Laboratório Patrimônio na escola. 

Nessa oficina, apresentamos de maneira mais completa o universo audiovisual, especificando 

as etapas de feitura de um filme. O protagonismo juvenil foi um dos aspectos explorados 

durante o desenvolvimento da oficina, através da preocupação com o processo de feitura e o 

envolvimento do grupo nas atividades propostas, não sendo a qualidade do produto final o 

principal objetivo do trabalho.  

A concepção da série em audiovisual “Eu também sou patrimônio” foi outra ação 

desenvolvida pela Base Criativa – Laboratório Patrimônio, realizada em conjunto com a TV 

UFOP e com o intuito de identificarmos e focarmos pessoas que, devido às suas histórias de 
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Blog: http://programasentidosurbanos.blogspot.com; Twitter: http://twitter.com/sentidosurbanos; Facebook: 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001480366392. 
106

Blog da Escola Municipal Professora Juventina Drummond: http://blogdajuventina.blogspot.com.br/ 
107

Canal no YouTube: http://www.youtube.com/SentidosUrbanos. 

http://programasentidosurbanos.blogspot.com/
http://twitter.com/sentidosurbanos
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001480366392
http://blogdajuventina.blogspot.com.br/
http://www.youtube.com/SentidosUrbanos


146 

 

vida e fazeres, tornaram-se parte integrante do patrimônio de Ouro Preto. O propósito maior 

deste trabalho foi darmos ênfase às pessoas enquanto patrimônio vivo, sem o qual nossos 

casarões, praças e monumentos não fariam o menor sentido. Cinco programas foram 

produzidos experimentalmente, mas apenas dois foram finalizados: “Eu também sou 

patrimônio – Antônio”
108

 e “Eu também sou patrimônio – Damião”
109

. 

Durante o Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana – Fórum das Artes 2011 

concebemos e desenvolvemos a série audiovisual Olhares. Fruto da parceria entre a Casa do 

Patrimônio de Ouro Preto, da TV Casa Grande da Casa do Patrimônio da Chapada do Araripe 

/CE e da TV UFOP, contamos com participação de dois integrantes da oficina avançada de 

audiovisual realizada no Juventina. Foram seis programas de cinco minutos de duração, 

produzidos durante o período de 8 a 24 de julho de 2011, apresentados nos telões do palco 

principal do Festival. O protagonismo juvenil foi o propósito maior desse trabalho, pois os 

roteiros foram definidos pelo grupo de jovens e as ações foram protagonizadas por eles. A 

peculiaridade deste processo foi demonstrada a partir da linguagem lúdica e despojada com a 

qual os vídeos foram criados.  

Repetimos a parceria da Base Criativa (Casa do Patrimônio de Ouro Preto/MG), da 

TV Casa Grande (Casa do Patrimônio da Chapada do Araripe/CE) e da TV UFOP durante o 

Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana – Fórum das Artes 2012, no qual desenvolvemos 

a continuação da série audiovisual Olhares e contamos com a participação de quatro 

integrantes da oficina avançada de audiovisual realizada no Juventina. As atividades 

ocorreram entre 13 e 20 de julho de 2012, sendo finalizados três vídeos de seis minutos cada, 

que, além de serem apresentados nos telões do palco principal do Festival, passaram a integrar 

a grade de programação da TV UFOP.
110
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Para assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=qaSK05ZcLro. 
109

 Para assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=VS8kub05-vE. 
110

 Canal do YouTube da TV UFOP: https://www.youtube.com/user/tvufop/videos 

https://www.youtube.com/watch?v=qaSK05ZcLro
https://www.youtube.com/watch?v=VS8kub05-vE
https://www.youtube.com/user/tvufop/videos
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23 – Série Olhares (2012) 

Acervo: Programa Sentidos Urbanos 

 

O audiovisual e as redes sociais nos mostraram novas formas de abordarmos e 

trabalharmos com educação patrimonial, principalmente com jovens e adolescentes, que 

recortaram as ruas e praças da cidade de maneiras diferentes e, habitando um mesmo contexto 

cultural, foram criadores e vivenciadores diferenciais dele. Oferecemos aos participantes 

dessas atividades diferentes formas de se relacionar com o ambiente que os envolve, 

trabalhando com o protagonismo juvenil, o fortalecimento da identidade cultural e das 

referências culturais, ampliando o olhar sobre o seu lugar, Morro Santana e Ouro Preto, sua 

cidade. Ao utilizarmos esses instrumentos, são essas algumas das possibilidades apresentadas. 

 

... o principal sujeito da cultura é o habitante local. (...) hábito, habitar, portanto 

expressam um grau superior e constante de apropriação. Essa relação contínua, 

permanente, cotidiana, demorada e que o tempo adensa, é que cria as condições mais 

favoráveis para a fruição do patrimônio ambiental urbano (MENESES, 2006, p. 39). 

 

Ao utilizarmos de forma efetiva o audiovisual e as redes sociais trouxemos 

dinamismo e frescor ao tema e nossas ações começaram a ganhar proporções não previstas. 

Alcançamos, no final do primeiro ano de atividades, mais de 13.432 participantes, devido aos 

acessos as redes sociais e ao canal do YouTube. Mesmo com as atividades da Base Criativa 

paralisadas desde o final de 2012, continuamos a alimentar nosso blog que, atualmente, já 

contabiliza mais de 23.500 visualizações. 
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Identificamos, no Projeto Educação Básica e Comunidade, do Programa Cultural de 

Ouro Preto, a utilização da fotografia como recursos para trabalhar com as referências 

culturais locais. Nesse momento, o projeto começou a funcionar melhor, quando os alunos 

começaram a trabalhar e se envolveram. Segundo Tadeu Gonçalves (2014):  

 

As oficinas de fotografias realizadas (...) feita no primeiro momento, 

demonstrativamente, com uma oficina com fotografia de lata, depois compraram 

várias máquinas “instamatic” que eram entregues aos meninos para fotografarem. 

(...) Começaram a manusear as fotos, desde a concepção da foto, o fotografar, o 

revelar, o ampliar. 

 

Eu diria que existe um paralelo entre a fotografia utilizada como recurso didático na 

década de 1980 e o vídeo ou a fotografia digital utilizada hoje. Ultrapassando a fotografia e 

indo para o vídeo, os jovens do Juventina começaram a filmar, a editar, criando e recriando os 

seus próprios modos de experimentar, de narrar sua realidade, contar como ela é. Narrativas 

estimuladas pelo diálogo criado por essa nova forma de ver o seu mundo. Segundo a 

coordenadora do Programa de Valorização do Jovem da Escola, o resultado concreto dessas 

oficinas foi notado através da mudança de postura desses jovens participantes, que passaram a 

assumir uma atitude positiva com relação a si, ao grupo, à escola e ao bairro onde moravam. 

Segundo relatos dos pais, essa nova postura foi também observada em casa. 

Em entrevista feita com duas jovens, nascidas e criadas no Morro Santana que, desde 

a realização dessas oficinas, participaram de todas as ações de audiovisual oferecidas pela 

Base Criativa – Laboratório Patrimônio/Casa do Patrimônio de Ouro Preto, perguntamos 

sobre as consequências desse trabalho em suas vidas. Inicialmente, disseram que tinham 

vergonha de dizer onde moravam, percebiam o bairro muito discriminado, desvalorizado, 

onde as pessoas tinham medo de ir. A partir das atividades do Projeto “Sou do Morro, eu 

também sou patrimônio”, incluindo as oficinas de audiovisual, perceberam nelas uma 

mudança da imagem do bairro. Compreenderam que o bairro é delas, “que possui pessoas 

legais, patrimônios sejam históricos e naturais, e que tem também as pessoas que também são 

patrimônio, que trazem muitas histórias”. Chamaram atenção para a diferença de 

comportamento do grupo que participou dessas atividades, onde tinham muitos participantes 

tímidos e que, depois, passaram a se colocar melhor. Hoje elas têm “coragem de ousar, de ter 
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ideias diferentes, de criar coisas, onde todos podem ter opiniões diferentes. Mas o que ficou 

marcado foi o novo olhar sobre o bairro, um novo olhar para a vida”
111

. 

O audiovisual se apresentou positivamente como recurso para trabalharmos, com os 

jovens, ações de Educação Patrimonial, apontando-nos estratégias para a transformação 

desses sujeitos envolvidos, fortalecendo-os como cidadãos que, cientes do seu papel na 

comunidade, se colocam como ator principal nessa cena. Ao considerarmos o papel das 

referências culturais nessas atividades, passamos a considerá-los um forte instrumento para a 

afirmação de alteridade e de vínculos de identidade e pertencimento e para a valorização da 

diversidade sociocultural existente na cidade. 

 

 

III.7 Qual é a imagem que o professor/morador tem de sua cidade? 

 

 

A partir do Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural (PEP/MP), 

das leituras oferecidas, após as aulas realizadas e através das vivências e experiências 

originárias das ações educativas realizadas pela Casa do Patrimônio de Ouro Preto junto à 

comunidade do Morro Santana, várias questões começaram a vir à tona. O primeiro contato 

com a comunidade do bairro marcou e determinou o caminho que perseguimos no trabalho 

junto ao Juventina e iniciaram as minhas inquietações ao longo desses anos de trabalho 

contínuo na escola. 

Percebemos, após a leitura do livro de Zuenir Ventura, Cidade Partida, que tínhamos, 

em Ouro Preto, uma cidade partida entre o “centro histórico”, núcleo colonial original, e os 

bairros de entorno, a periferia. Fazendo uma analogia ao livro, seria essa uma forma para 

tentarmos entender essa cidade, esse lugar? 

No livro, uma crônica sobre a cidade do Rio de Janeiro, Zuenir relatou o campo de 

batalha em que se transformou a cidade no início dos anos 90 do século XX. Cidade dividida, 

em que o apartheid social provocou uma série de batalhas travadas entre o asfalto e o morro. 

Em Ouro Preto, percebemos que existe um apartheid cultural ou patrimonial que traz como 
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 Extraído da entrevista realizada no dia 9 de agosto de 2014, em Ouro Preto, com Maxiléia Romão e Karol 

Flor. 
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consequências, a baixa estima dos moradores dos morros que, por vergonha de morarem em 

áreas e casas onde não são atribuídas a beleza e antiguidade das casas da cidade do centro 

histórico, da cidade colonial, não se sentem como parte desta cidade, sentimento de exclusão 

produzido também pelo "abandono" do poder público em relação a estas áreas.  

Existe uma hierarquização social e uma hierarquização do espaço urbano, que são 

acionadas em alguns momentos. Segundo De Certeau (1994), a cidade não está somente no 

tipo de ambiente edificado, mas na incursão das pessoas nos espaços urbanos através de suas 

práticas e modos de vida espacializantes. Os usos dos lugares não são descolados do 

“artefato” urbano, ou seja, da existência da racionalidade urbanística. Entendermos esses usos 

nos possibilitará entender esse lugar: Morro Santana, em Ouro Preto. Lugar aqui entendido 

como sendo a manifestação do encontro de muitas outras heranças e de acontecimentos em 

curso, construído a partir de relações sociais que se encontram e se entrelaçam, e se articulam, 

não possuindo identidades únicas ou singulares: eles estão cheios de conflitos internos 

(MASSEY, 2000). 

Desde junho de 2010, propusemos, através das atividades realizadas com os 

professores e alunos no Projeto “Sou do Morro, eu também sou patrimônio”/Casa do 

Patrimônio de Ouro Preto, descobrir juntos os vários lugares que compõem o Morro Santana e 

que integram a cidade de Ouro Preto. Os desdobramentos originados dessa troca vêm, ao 

longo desses anos, se frutificando. Mas será que a percepção da cidade, por esses 

participantes, se alterou como a nossa foi e vem sendo alterada? Será que nossas ações 

educativas têm servido para auxiliá-los nessa mudança de percepção sobre esse lugar, Morro 

Santana? 

Para começarmos a refletir sobre a noção de lugar, atribuída ao Morro Santana, 

utilizamos o conceito de “lugares de memória” de Pierre Nora (1993), que são lugares em 

uma tríplice acepção: são lugares materiais, em que a memória social se ancora e pode ser 

apreendida pelos sentidos; lugares funcionais, porque têm ou adquiriram a função de alicerçar 

memórias coletivas e, ainda, lugares simbólicos nos quais essa memória coletiva – vale dizer, 

essa identidade se expressa e se revela. São, portanto, lugares carregados de uma vontade de 

memória. Longe de ser um produto espontâneo e natural, são uma construção histórica e o 

interesse que despertam vem exatamente de seu valor como documentos e monumentos 

reveladores dos processos sociais, dos conflitos, das paixões e dos interesses que, 

conscientemente ou não, os revestem de uma função icônica.  
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Utilizamos ainda outros dois conceitos para auxiliarem nessa reflexão. O de cultura, 

defendido por Geertz (1978), como produto do processo simbólico e social do poder, como o 

contexto de significações dentro do qual, ideias, comportamentos e tranças de poder podem 

ser e são efetivamente codificados e significativamente interpretados entre a comunidade.  

 

O conceito de cultura que eu defendo é essencialmente semiótico (interpretação de 

símbolos). Acreditando como Max Weber, que o homem é um animal amarrado à 

teia de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo esta teia e a 

sua análise, portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas 

como uma ciência interpretativa, à procura de significados (GEERTZ, 1978, p. 15). 

 

E o de referência cultural: 

 

Quando se fala em “referências culturais”, se pressupõem sujeitos para os quais 

essas referências façam sentido (referências para quem?). Essa perspectiva veio 

deslocar o foco dos bens – que em geral se impõem por sua monumentalidade, por 

sua riqueza, por seu peso material e simbólico – para a dinâmica de atribuição de 

sentidos e valores. Ou seja, para o fato de que os bens culturais não valem por si 

mesmos, não têm um valor intrínseco. O valor lhes é sempre atribuído por sujeitos 

particulares e em função de determinados critérios e interesses historicamente 

condicionados (FONSECA, 2003, p. 83). 

 

Um dos nossos focos de atuação durante esses anos, no Juventina, foi o professor. 

Seus relatos são os olhos que estão nos permitindo ver e compreender melhor essa relação do 

Morro Santana com a cidade Ouro Preto. Por isso, buscamos ouvir esses professores durante a 

Oficina Cartografia da Memória, realizada no Juventina, em julho de 2011, durante o Festival 

de Inverno de Ouro Preto e Mariana – Fórum das Artes 2011. Realizamos, durante essa 

atividade, uma serie de entrevistas com esses professores
112

 e procuramos aliar as narrativas 

coletivas desenvolvidas durante a oficina que, através de percursos multisensoriais realizou 

atividades de mapeamento cartográfico do Morro Santana, e ouvimos os professores, para 

tentar entender sua relação com a escola, o bairro, a cidade, o trabalho e o “ser mulher” (o 

corpo de professores do Juventina é composto, em sua maioria, por mulheres). Fizemos as 

                                                           
112

 Essas entrevistas, realizadas pela psicóloga Cláudia Itaborahy, ocorreram entre os dias 13 a 15 de julho de 

2011. Transcritas, integram o arquivo do Departamento de Psicologia da Diretoria de Desenvolvimento 

Educacional da Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto. 



152 

 

seguintes perguntas: fale um pouco sobre como é morar em Ouro Preto; como é trabalhar no 

Juventina – nesse lugar; como é, para você, ser mulher e ser professora.  

Os participantes começaram a se colocar, principalmente com relação ao binômio 

“mulher-professora”, trazendo à tona o orgulho da profissão escolhida, a desvalorização que a 

profissão vem sofrendo nesses últimos tempos, resultado das políticas públicas em Educação 

no Brasil e a dificuldade de conciliar o papel de mãe/mulher/professora. Dessas entrevistas, 

trouxemos alguns trechos, mas optamos por não identificarmos as professoras, ao 

transcrevermos as citações retiradas dos questionários, pois essas experiências, compostas por 

diferentes pontos de referência, estruturam nossas memórias e a inserem na memória da 

coletividade a que pertencemos (POLLAK, 1989). 

Quando perguntamos: o que é ser mulher e ser professora, esses depoimentos 

exemplificam os relatos realizados: 

 

Complicado... ser mulher é saber conciliar o serviço e a profissão, com ser dona de 

casa. (...) Não deixar de ser mãe, não deixar de ser educadora... ser profissional. 

Eu procuro, de uma certa forma, me situar em cada espaço que eu estiver, embora 

estejam muito interligadas essas identidades (...) Então eu procuro não separar 

totalmente as identidades, mas estabelecer um paralelo entre a identidade de mãe, e a 

profissional. (...) a gente vai estabelecendo estratégias para procurar conseguir um 

equilíbrio. Conseguir um equilíbrio entre as várias identidades. 

 

São as várias identidades construídas, “como uma ‘produção’ que nunca se completa, 

que está sempre em processo e é sempre constituída interna e não externamente à 

representação” (HALL, 1996, p. 68), referenciada pelas vivências desse grupo, nesse lugar. 

Ao perguntarmos sobre como é morar em Ouro Preto, todas falam do orgulho de 

morar na cidade, das belezas, da história, dos seus monumentos. Seus relatos seguem trazendo 

a imagem da cidade cenário, fotogênica, encantadora. Esses trechos abaixo sintetizam a fala 

do grupo: 

 

... em termos culturais, a cidade apresenta bastante diversidade para a gente, nós 

temos museus, nós temos igrejas, a própria cidade é um museu a céu aberto, mas nós 

ainda precisamos avançar muito em termos sociais, porque é uma cidade cara, ela 

não valoriza os habitantes que aqui moram, então a moradia é extremamente cara, 

para você comprar alguma coisa é extremamente caro, vestuário então... Acho que, 
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como patrimônio histórico, deveria valorizar o primeiro patrimônio que são as 

pessoas. 

... a cidade é a minha paixão, eu amo essa cidade, sou apaixonada por Ouro Preto, 

pelas casas, pelas montanhas. Eu adoro esse lugar aqui, para mim é lindo 

maravilhoso. Por isso que eu vivo tirando fotografia, eu acho que isso aqui é meu 

mundo. Se falassem: muda, vai pra outro lugar... Eu não sei, eu amo isso aqui. 

Morar em Ouro Preto hoje, eu acho que, assim, é uma coisa fascinante. É você ver a 

história contada lá fora e você saber que você mora neste lugar é muito gratificante, 

é você se sentir dono de uma propriedade que todo mundo admira, não é? É uma 

coisa muito legal! Porque, às vezes, um cantinho escondido que ninguém conhece, 

ele se torna maravilhoso nos olhos de muita gente. Assim é Ouro Preto para mim, é 

tudo, é minha raiz, é minha cidade, é meu coração.  

 

Sobre o Morro Santana e trabalhar no Juventina: 

 

Trabalho na escola há 23 anos (...). Trabalhar no Morro veio como um presente, um 

desafio (...), quando eu vim pra cá, todo mundo olhava diferente porque não via o 

Morro como ele é visto hoje. Então este terceiro olhar que é o da observação ... 

Eu cheguei aqui em 1994 e estabeleci uma relação, uma relação muito, muito boa 

com a comunidade. A comunidade daqui é excelente é maravilhosa, me dou muito 

bem aqui na comunidade do Morro e já propus a mim mesma que eu só saio daqui 

aposentada. Eu amo isso aqui, não admito que ninguém fale um “A” da escola, da 

comunidade, porque eu defendo mesmo. 

 

Essas narrativas nos propiciaram construirmos uma teia de olhares diferentes, para 

enxergarmos essas professoras sobre diversos ângulos. A força da imagem da “cidade 

patrimônio”, da “cidade fotogênica”, nos mostra como elas veem a cidade de Ouro Preto e 

vivenciam cotidianamente o Morro Santana, mantendo uma relação de afeto com esse lugar. 

Afeto, nesse caso, não apenas relacionado a um sentimento de amor, simpatia, mas, ao se 

afetar com, ao se interessar por (FERREIRA, 2000). Sentimentos que nos mostram o quão 

complexo é essa relação, que não deve ser dissociada ao pensarmos/planejarmos qualquer 

ação educativa em uma escola. 

Essas professoras se responsabilizam, se autorizam e aceitam se movimentar, 

buscando saídas diante dos problemas do seu cotidiano escolar: 
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... eu acho que a visão da Educação, ela tem que mudar, ela tem que deixar de ser 

aquele conceito dentro da sala de aula, com currículos, atividades escolares para ser 

muito mais ampla. Eu acho que a gente tem que trabalhar com o aluno como ser 

humano, não apenas formar um aluno para arranjar um trabalho depois que ele 

formar... 

 

Procuramos identificar que representações acerca de Ouro Preto foram construídas 

por esse grupo, após esses anos de atividades desenvolvidas no Juventina, para isso, 

resolvemos repassar um questionário a esses participantes.
113

 Dos questionários trabalhados, 

dois são de professores que moram em Mariana, e os outros são de moradores de Ouro Preto, 

sendo alguns de professores também moradores do Morro Santana. A maioria trabalha na 

escola há mais de 10 anos, sendo que apenas um professor trabalha há apenas cinco anos. Ao 

solicitarmos que descrevessem de forma livre a cidade onde moram, a imagem da cidade 

histórica, com seus monumentos e casarões foi recorrente para a grande maioria. Apenas um 

descreveu com mais detalhe a cidade: 

 

Como toda cidade, ela tem sua beleza e por ser de certa forma cidade singular, 

histórica e Patrimônio Mundial, segue normas e regras que, às vezes, trazem 

benefícios e dificuldades por causa das limitações impostas politicamente (...) 

Contudo,  uma bela cidade, com problemas (...) que se houver boa vontade política e 

ações políticas serão sanados. 

 

Solicitamos também que descrevessem o Bairro Morro Santana. Nessas respostas, 

encontramos desde informações precisas, de como chegarmos ao bairro, até informações mais 

gerais. Optamos fazer uma compilação dessas informações analisadas para obtermos uma 

imagem mais abrangente do bairro, que seria a imagem do grupo: 

 

O Morro Santana é um bairro comum, com gente comum e problemas comuns, 

como em qualquer outro bairro. É uma parte de Ouro Preto que se localiza em um 

dos pontos altos da cidade, lugar montanhoso, descidas e subidas que fazem as 

pessoas sentirem e vivenciarem a beleza da natureza, principalmente a Cachoeira 

das Andorinhas. De alguns pontos podemos avistar o Pico do Itacolomy. Sua 

paisagem é composta de casas de vários tamanhos, algumas com pomar e muros de 

pedra. Diferente do centro da cidade traz os mesmos interesses de conhecimento 
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 Vide Anexo X – Modelo do questionário repassado aos professores. Na primeira parte, estão as perguntas 

referentes à cidade e o Morro Santana. Na segunda parte, as perguntas referente às oficinas realizadas com as 

professoras. 
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(onde tudo começou). As pessoas são receptivas e boas de papo, a paisagem é 

diferente e conta muita história. Bairro de pessoas de baixa renda, onde todos 

acabam se conhecendo. Gente simples, de hábitos simples, que trabalham nos 

diversos setores da cidade (funcionários públicos, metalúrgicos, mineradores, 

lavadeiras, lojistas etc.). Possui uma escola que atende a pré-escola, Escola 

Cirandinha e uma escola que atende do 1º ao 9º ano, Escola Municipal Professora 

Juventina Drummond, ambas próximas à Capela de Santana. Subindo, encontramos 

o espaço Auta de Souza, que oferece atividades à comunidade. Subindo mais um 

pouco chegamos ao Morro São João, onde se localiza a Capela de São João, uma das 

primeiras de Ouro Preto. Um pouco abaixo da capela está o Bar do Baú, frequentado 

pelos moradores do bairro e próximo se localiza o caminho que leva à Cachoeira das 

Andorinhas e ao Morro São Sebastião. 

 

Para identificarmos quais representações sobre Ouro Preto foram construídas por este 

grupo, solicitamos que descrevessem para um desconhecido como é Ouro Preto (descrição do 

lugar, das pessoas, da paisagem), onde se localiza e qual a relação entre Ouro Preto e o Morro 

Santana. Interessante que um dos professores descreveu a cidade como um todo, “não vejo 

esta separação de bairros”. Para os outros, a cidade histórica, patrimônio da Humanidade, foi 

mencionada em sua grande maioria: “Sua paisagem combina com o frio e com o calor, ela 

fica linda em qualquer imagem é só conferir nas fotos”. Ao descreverem a população, a 

maioria a mencionou como acolhedora, de pessoas simples e religiosas, apenas um 

mencionou que: “A população é acolhedora, mas não se sente parte de sua estrutura histórica 

e, principalmente, do que ela tem a oferecer”, indo de encontro às primeiras impressões que 

obtivemos dos moradores em reunião realizada em 2010, no Juventina. Em nenhum desses 

depoimentos foi mencionada a relação entre Ouro Preto e o Morro Santana. 

Ainda buscando informações sobre essa imagem construída da cidade e do bairro, 

fizemos as seguintes perguntas: Quem surgiu primeiro: Ouro Preto ou o Morro Santana? Por 

que você acha isso? Algum destes dois lugares tem mais importância para você? Por quê? Um 

lugar está dentro do outro ou são separados? Se você fosse desenhar um conjunto 

representando Ouro Preto e outro representando o Morro Santana como seriam esses 

desenhos? O interessante nessas respostas foi que, de forma proporcional, 33% dos 

entrevistados acharam que foi Ouro Preto que surgiu primeiro; 33%, que foi o Morro Santana 

e 33%, que ambos surgiram juntos. Destacamos aqui algumas dessas respostas: 

 

Ouro Preto surgiu primeiro que o Bairro Morro Santana, (...) mesmo o Morro 

Santana estando dentro de Ouro Preto, ainda existe uma distância entre ambas, é 

como se a população sentisse que o centro da cidade e sua estrutura histórica fossem 
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uma sala de visita para os turistas, estudantes e políticos. Essa distância entre a 

população e a cidade se torna mais evidente no dia 21 de abril e na Semana Santa. 

Na Semana Santa, a população está presente e se torna parte da cidade e de sua 

história; na outra, o 21 de abril, a população é anulada, no dia mais importante da 

cidade de do país – como a população deve se sentir patrimônio de sua cidade senão 

é um patrimônio de sua história?  

Morro Santana. Com a formação dos bairros surge a cidade e, juntos, estão ligados 

politicamente e socialmente. A voz do meu bairro pode e deve interferir nas decisões 

para um bom funcionamento da cidade (ônibus, posto de saúde, saneamento básico). 

Para mim, os dois surgiram juntos, pois não há bairro sem a cidade, e cidade sem o 

bairro. Tanto a cidade de Ouro Preto, quanto o Bairro Morro Santana, os dois têm 

grande importância na minha vida. A cidade, por ter aprendido com ela a história, e 

o bairro, por ser minha residência, onde valores e culturas foram passados pela 

minha família. 

 

A questão da hierarquização social e da hierarquização do espaço urbano surgiu 

nessas falas. A força da imagem da “cidade histórica”, da “cidade patrimônio” se sobressaiu 

nessas narrativas. A separação das referências culturais locais do cenário da cidade histórica e 

a transmissão desses valores começaram a surgir de forma tímida nesses relatos. 

Chegamos à escola e a Secretaria Municipal de Educação através do Departamento 

de Psicologia da Diretoria de Desenvolvimento Educacional, que identificou, nas ações da 

Casa do Patrimônio de Ouro Preto, instrumentos para uma possível reflexão sobre as questões 

do contexto escolar, relacionadas ao processo da Educação com ênfase nos aspectos 

psicológicos que permeiam este contexto e na apropriação pelo morador de Ouro Preto do seu 

patrimônio. Essa relação trouxe um diferencial no caminho trilhado até então. Por mais que a 

instituição tenha o papel de fortalecer o patrimônio cultural ouro-pretano já consagrado, o 

conceito de educação patrimonial propagado pela CEDUC, que o considera como um tema de 

trabalho transversal e proposta política, tem nos possibilitado sair do foco dos monumentos e 

passar a focar nas pessoas e suas referências culturais, e no olhar que essas pessoas trazem, 

das coisas que a tocam, que a afetam. Buscamos centrar nossas atenções nas relações sociais e 

afetivas estabelecidas com a cidade, com os vários lugares que a compõem e com as pessoas 

que nela habitam, vivem e convivem; que a usam, conferindo distintos significados, 

simbologias e afetividades. Apontando-nos que existem cidades e não “a cidade”, ou seja, não 

existe uma leitura ou escuta, mas uma polifonia de textos, barulhos, significados que, como 

em um dos princípios do pensamento complexo de Edgar Morin (2011), “as cidades” 

integram o todo, “a cidade”, mas não perdem suas características individuais. 
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Como no Programa Cultural de Ouro Preto, escutamos e lemos “a cidade” em 

primeira mão, através do olhar da comunidade, e não porque alguém nos passou essas 

informações, olhamos Ouro Preto não apenas como monumento de “pedra e cal”, mas com as 

pessoas que ali habitam, com as suas referências culturais, instrumento de afirmação e 

valorização da diversidade sócio cultural existente. 

O conjunto urbano tombado de Ouro Preto, apesar de historicamente ser entendido 

pelo IPHAN como um todo, não considerou que a cidade cresceria, se expandiria, após a 

delimitação do perímetro urbano tombado em 1989. Maior destaque vem sendo dado ao 

centro histórico, entendendo esse centro como um fragmento, um recorte, com discurso, 

narrativa e práticas consagradas pelo Estado, não representando toda a cidade. Essa, não 

possui somente espaços de memória oficial, mas espaços de memória social, afetiva, 

simbólica e individual, espaços vivos, com uma dinâmica social cotidiana rica, “lugares de 

memória”, na concepção de Pierre Nora (1993). Com a instituição reforçando apenas a 

“cidade histórica”, parte da comunidade vem sofrendo o resultado dos efeitos de um 

pensamento simplificador, fragmentado e unidimensional (MORIN, 2011), no qual a palavra 

“vergonha” sintetiza o sentimento de viver na parte excluída da cidade. Aqui, as políticas 

preservacionistas passam a assumir uma coloração de excludente e não de integradora e 

identitária. 

Ao trazermos a teoria da complexidade como base para a realização das ações 

educativas efetivadas pela Casa do Patrimônio de Ouro Preto através do Programa Sentidos 

Urbanos, nos apoiamos no pensamento de Edgar Morin (2011), que denomina o pensamento 

complexo como o pensamento do abraço, uma visão de mundo da complementaridade, do 

entrelaçamento: “... são cinco os saberes do pensamento complexo: saber ver, saber esperar, 

saber conversar, saber amar e saber abraçar. Todos estão inter-relacionados, abraçados, e por 

isso dependem uns dos outros para serem vividos em sua plenitude” (MARIOTTI, 2002, p. 1). 

Esses professores e alunos, moradores dessa cidade, que a vivenciam cotidianamente, 

reconhecem suas referências culturais inseridas em contextos de significados associados à 

memória social desse lugar. Suspender os preconceitos, as ideias prévias, as teorias e 

compartilhar histórias, lendas e narrativas, foi um convite. Propusemo-nos a conversar.  

 

Conversar é aprender, mesmo quando, por um motivo ou por outro, nosso 

interlocutor não é capaz de nos dar a resposta que consideramos “certa” (...) Saber 

conversar aqui, significa estar-com, encontrar-se, religar-se, descondicionar-se, 
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libertar-se [...], ampliar ainda mais os espaços de conversação e, sobretudo, mantê-

los sempre permeáveis (MARIOTTI, 2002, p. 19). 

 

Buscamos trabalhar a cidade como um bem cultural:  

 

... a cidade, como bem cultural, é aquela marcada diferencialmente por sentidos e 

valores, instituídos nas práticas sociais e necessários para que estas se revistam da 

marca específica da condição humana. Assim, a cidade culturalmente qualificada é 

boa para ser conhecida (pelo habitante, pelo turista, pelo quem tem aí negócios a 

tratar, pelo técnico etc.), boa para ser contemplada, esteticamente fruída, analisada, 

apropriada pela memória, consumida afetiva e identitariamente, mas também, acima 

de tudo, é boa para ser praticada, na plenitude de seu potencial. Em outras palavras, 

para ser culturalmente qualificada como cidade, ela precisa ser boa como cidade, 

precisa ter condições de viabilidade econômica, infraestrutura, política adequadas de 

habitação, transporte, saúde, educação etc. (MENESES, 2006, p. 39). 

 

Quando iniciamos nossas atividades, trabalhamos primeiro com a “cidade 

monumento”, que tem valor histórico e que, com o passar dos anos e valorização da sua 

materialidade, acaba por virar um cenário, buscando novos significados para esse lugar já 

repleto de simbolismos. Ao iniciarmos nossas atividades no Morro Santana, reconhecemos o 

papel educativo de todas as pessoas e espaços, percebendo essa comunidade como detentora 

de um patrimônio cultural ao qual atribui valor. Buscamos, com essas ações, promover a 

autoestima desses participantes que, conscientes do que são, serão capazes de proceder às suas 

escolhas, procurar alternativas, reconhecer erros e insuficiências, propor e repropor direções, 

exercendo plenamente seu direito de cidadão.  

Uma sociedade culta é uma sociedade cultivada, seja pelos meios formais da 

Educação – a escola –, seja pelos informais – a família, os mestres, as práticas sociais etc. e 

será culta no sentido mais amplo de portador de uma cultura, na medida em que formos 

capazes de escolhermos, no passado e no presente, aqueles objetos, signos, pessoas, tradições 

etc. com as quais queremos construir nossa linha do tempo no mundo (CASCO, 2006). 
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Conclusão – Reflexões finais 

 

 

As ações educativas realizadas pela Casa do Patrimônio de Ouro Preto relacionadas à 

educação patrimonial trouxeram as primeiras inquietações desta dissertação, mas tal temática 

não foi o eixo principal da pesquisa. Minha experiência como técnica do IPHAN e moradora 

de Ouro Preto, em convivência com as práticas preservacionistas realizadas na cidade, 

trouxeram as principais questões e reflexões desse trabalho. 

Entender como se construiu a imagem da cidade colonial foi o primeiro caminho 

perseguido. Ao longo dos mais de 70 anos de atuação, a história do IPHAN e a trajetória da 

política de preservação no país se misturam e se entrelaçam em Ouro Preto, deixando marcas 

que ficaram inscritas em toda comunidade. Desde o final do século XIX até os dias de hoje, 

Ouro Preto, com sua arquitetura e seus inúmeros monumentos nos remete de imediato a um 

passado de riqueza e glória. Em 1898, quando a cidade perdeu sua posição de capital política 

da Província de Minas Gerais, intelectuais e políticos empenharam-se em recuperar e 

preservar sua imagem e história, iniciando a construção da imagem da “Joia do Barroco 

Mineiro”, primeiro por seus cidadãos e depois através da atuação do IPHAN que, desde o 

início de sua atuação, trabalhou no sentido de consolidar uma imagem de cidade colonial, de 

cidade barroca para Ouro Preto. 

Apesar da preocupação com a preservação da cidade a partir de sua elevação à 

condição de Monumento Nacional ter sido recebida a princípio, como benéfica pela 

comunidade ouro-pretana, que viam nessa atitude perspectivas de recuperação da cidade e de 

sua economia, não demorou muito para que os interesses se mostrassem conflitantes entre a 

instituição e a comunidade local nos seus primeiros anos de atuação. O posicionamento do 

IPHAN em relação à cidade mostrou-se distante, percebendo-a de forma diferenciada, 

acreditando que os valores simbólicos e significados atribuídos pelos seus técnicos eram os 

valores corretos. Apesar disso, tais práticas acabaram se fazendo importantes naquele 

momento, pois foram através delas, que se conseguiu legitimar a existência e a autoridade 

cultural do IPHAN. 

No início de 1979, em Ouro Preto, chuvas intensas e prolongadas atingiram 

duramente a cidade. Foi nesse momento que Aloísio Magalhães assumiu o cargo de Diretor-

Geral do IPHAN. Em abril, promoveu o Seminário Ouro Preto, que reuniu representantes de 

ministérios, entidades culturais, técnicos de empresas públicas e privadas, professores, 

artistas, estudantes e pessoas da comunidade, a fim de buscarem, juntos, soluções para os 
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problemas que a cidade estava enfrentando. Ao ver a cidade como um todo, ao dialogar com a 

comunidade, dando a ela a oportunidade de participar do planejamento das atividades a serem 

realizadas, e ao convocá-la para assumir suas responsabilidades, acreditou na máxima que o 

representou na sua curta gestão à frente do IPHAN: “A comunidade é o melhor guardião de 

seu patrimônio”. Seu maior desafio era o de guardar, preservar e não cercear a dinâmica de 

vida própria de uma comunidade. A sua meta foi a de encontrar os mecanismos que 

permitissem a adequação entre as posturas de preservar, de mudar e de crescer: “Mudando o 

necessário e conservando o imprescindível, talvez possamos preservar a memória nacional – 

até aquela feita em barro pelas mãos dos mais humildes e anônimos artesãos” 

(MAGALHÃES, 1997, p. 188).  

Esse discurso trouxe, para dentro da instituição, um novo olhar sobre os conjuntos 

urbanos tombados, não os percebendo mais como obra de arte pronta e acabada, onde só a 

arquitetura colonial importava. Começou-se a olhar para as cidades como um todo, com suas 

ocupações espontâneas, seus problemas de infraestrutura, percebendo e entendendo a 

comunidade e seus problemas, trazendo-a para participar das decisões, é que se começaria a 

trilhar um novo caminho, o da aproximação do Estado com a sociedade. Percebemos Ouro 

Preto como referência, nos discursos oficiais e entrevistas concedidas, durante o curto período 

de atuação de Aloísio (1979-1982), tornando-a exemplo da nova proposta política e 

laboratório das novas práticas institucionais. 

A adoção dos conceitos de bem cultural e referência cultural auxiliaram na 

implementação dessas novas práticas institucionais. De forma efetiva, esse novo discurso 

começou a ser experimentado a partir do Seminário Ouro Preto, que trouxe uma visão 

ampliada sobre as necessidades da cidade, originária da escuta da população e suas 

instituições. Várias atividades foram iniciadas após a assinatura do convênio 

SPHAN/UFOP/PMOP em novembro de 1979, como a realização de projetos de recuperação e 

revitalização do seu conjunto urbano tombado e de ações educativas, como o Programa 

Cultural de Ouro Preto.  

Neste programa, realizado entre 1979 a 1981, implantado por Felippe Serpa e sua 

equipe, o bem cultural transcendia o patrimônio físico, enfocado no contexto sociocultural 

onde se encontrava. O diálogo foi a palavra-chave dessa nova forma de percepção, traduzida 

por um processo de trocas entre o Estado e a comunidade que convivem com o bem cultural 

em seu contexto. Ao agirem sobre a cultura através da educação, partindo do contexto 

sociocultural local, deram voz aos grupos sociais, acreditando no empoderamento desses a 

partir de sua participação e organização, incluindo-os na pauta de discussões sobre a 
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preservação da cidade. Ao considerarem o patrimônio cultural ouro-pretano por um viés 

cultural, e pensando no papel das referências culturais e no desenvolvimento socioeconômico 

local, deixaram de considerá-lo somente como um objeto de contemplação e afirmação da 

identidade nacional, para ser fonte/recurso de desenvolvimento local, afirmação e valorização 

da diversidade sociocultural existente, se aproximando das comunidades detentoras e de seus 

contextos. Essa transformação conceitual implicava, portanto, em uma mudança de atitude e 

postura institucional e requeria a criação de canais e instrumentos de diálogo internos e 

externos, o que acabou não acontecendo e motivou a sua interrupção, em dezembro de 1981. 

As experiências do Programa Cultural de Ouro Preto acessaram processos sociais e 

culturais mais amplos e abrangentes, permitindo a essas comunidades compreenderem e 

refletirem, tanto sobre contextos inclusivos quanto sobre a diversidade cultural que os 

cercava. Mas esse discurso não foi absorvido pelos antigos técnicos do IPHAN e nem pela 

cidade, pela forma de execução das ações desenvolvidas, pela postura desse grupo e pela 

forma deles atuarem na cidade e para a cidade, pouco ortodoxa para a época. Com a 

prematura morte de Aloísio Magalhães e pela diferença de pensar entre os antigos técnicos do 

IPHAN e o grupo do Programa Cultural de Ouro Preto, esse foi perdendo forças políticas e as 

ações por eles iniciadas perderam espaço até serem completamente esquecidas, “varridas para 

debaixo do tapete”.  

As experiências do Programa Cultural de Ouro Preto, realizadas com e para a 

comunidade, foram referência para a implantação no Brasil, do Projeto Interação entre a 

Educação Básica e os contextos culturais específicos, que nasceu a partir das discussões 

realizadas na Casa da Baronesa, em Ouro Preto. Realizado entre o final de 1981 a 1986, 

direcionou-se a uma sociedade produtora de cultura, como aquela que detinha e valorizava as 

suas próprias referências culturais, dando ênfase aos saberes e fazeres locais, integrados aos 

conteúdos curriculares (BRANDÃO, 1996). Todos os projetos realizados buscaram uma 

estreita ligação com as comunidades. Ao trabalharem com essas comunidades, procuraram, 

nelas mesmas, objetivos que melhor atendessem às suas necessidades. Essa relação trouxe, 

para o processo, uma dimensão política e uma dimensão didático-pedagógica, que 

praticamente se confundiram na prática (JEKER, 1985). 

Após a implantação do Projeto Interação entre a Educação Básica e os contextos 

culturais específicos e pela experiência com as ações desenvolvidas pelo Programa Cultural 

de Ouro Preto, foi estruturado, em Ouro Preto, o Projeto Interação entre a Educação Básica e 

os contextos culturais específicos – Rede de Escolas Municipais do Município de Ouro 

Preto/MG. Esse foi considerado como um trabalho que estava em processo, integrando as 
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ações do Programa. Apesar do número de escolas envolvidas, da repercussão do projeto, do 

número de técnicos que atuaram e dos recursos gastos para a sua realização, segundo seu 

coordenador durante todo o seu período de realização, Flávio Andrade, não se identifica, 

atualmente, na cidade nenhum eco das ações desenvolvidas por esse projeto. Segundo seu 

depoimento, o que motivou o término do projeto foi a mesma questão que levou ao fim do 

Programa Cultural de Ouro Preto: o estranhamento das ações desenvolvidas em uma 

comunidade tradicionalista como a ouro-pretana. Será que os técnicos do programa não 

souberam lidar com o conservadorismo local? Será que não desenvolveram instrumentos para 

este diálogo? 

Se as experiências do Programa Cultural de Ouro Preto e do Projeto Interação não 

foram replicadas em outras cidades pela instituição ou não tiveram continuidade ao longo do 

tempo, seus conceitos e metodologias vêm, dentro do IPHAN, desde 2004, com a criação da 

Gerência de Educação e Projetos, aos poucos, sendo reintroduzidos no processo de discussões 

sobre educação patrimonial. Esses conceitos e metodologias foram sendo recolocados em 

discussão em encontros e reuniões, a partir do I Encontro Nacional de Educação Patrimonial, 

ocorrido em 2005 na cidade de São Cristóvão/SE, culminando com a criação das Casas de 

Patrimônio, que se fundaram a partir da necessidade de estabelecer novas formas de 

relacionamento, de acordo com uma perspectiva transversal e dialógica, entre o IPHAN, a 

sociedade civil e os poderes públicos locais (BEZERRA, 2014). 

Os sentimentos de amor e ódio que os cidadãos ouro-pretanos têm com relação à 

preservação do patrimônio cultural local são o reflexo da sua ligação com o órgão de 

preservação nacional. O discurso e as práticas realizadas ao longo desses anos pela instituição 

se repercutem nas reações e conflitos que a cidade apresenta contra esse órgão. Ao longo da 

minha trajetória institucional, tenho ouvido, tanto por técnicos do IPHAN, como por diversos 

outros atores sociais locais (professores, alunos, moradores, gestores municipais), que a 

realização de um projeto de educação patrimonial amenizaria esses constantes conflitos, mas 

sabemos que o principal problema dessa questão é reflexo da relação que a instituição 

mantém com a cidade e seus moradores ao longo desses mais de 70 anos de atuação. E aqui a 

postura educativa deveria talvez ser encarada como uma mudança na forma como o órgão 

exerce sua autoridade e poder decorrentes dos deveres impostos pelo tombamento. 

A implantação da Casa do Patrimônio de Ouro Preto e o início das atividades do 

Projeto Sentidos Urbanos: patrimônio e cidadania, em 2009, foram os mecanismos acionados 

para melhorar a relação que o cidadão tem com a cidade, a sua preservação e o órgão federal 

preservacionista, o IPHAN. A ação promovida pelo Escritório Técnico, no seu primeiro 
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momento, não teve o diálogo como tônica das ações implementadas. Primeiro abrimos a Casa 

ao público, o convidando a conhecer a instituição e a Casa da Baronesa, depois trabalhamos 

focado nos estudantes universitários, apresentando a cidade e seu centro histórico a esses 

moradores temporários, como uma tentativa de qualificar seu diálogo com a cidade tombada.  

Os novos parceiros institucionais e os desdobramentos dessas primeiras ações foram 

consequência das atividades desenvolvidas. Ao identificarmos novos parceiros e outras 

possibilidades de desdobramentos do projeto, percebemos uma semelhança com a forma de 

planejamento das ações do Programa Cultural de Ouro Preto, da década de 1980, que 

perseguia, ia atrás dos acontecimentos, a partir de uma ação inicial, realizando ações que não 

estavam programadas, mas que iam se evidenciando no desenrolar do trabalho.  

Com os novos parceiros, redesenhamos o Projeto Sentidos Urbanos: patrimônio e 

cidadania, que se transformou em programa, sendo o fio condutor das ações da Casa do 

Patrimônio de Ouro Preto e passou a ser composto pelas seguintes ações: roteiros sensoriais; 

circuito expositivo Casa do Patrimônio de Ouro Preto; Projeto “Eu também sou patrimônio”; 

Base criativa / Laboratório Patrimônio – essas primeiras são continuação das ações 

desenvolvidas em 2009. 

O Projeto “Eu também sou patrimônio” começou a ser definido em 2010, quando os 

professores da rede municipal de ensino, após participarem dos roteiros sensoriais realizados 

em 2009, solicitaram a continuação dessa atividade. A primeira ação do projeto foi 

desenvolvida na Escola Municipal Professora Juventina Drummond, situada no Bairro Morro 

Santana com os professores do Ensino Fundamental (1ª ao 5ª ano) e alguns alunos. Recebeu o 

nome de “Sou do Morro, eu também sou patrimônio”, motivado pela percepção da existência 

de um apartheid cultural ou patrimonial que trouxe como consequências a baixa estima dos 

moradores dos morros que, por vergonha de morarem em áreas e casas onde não são 

atribuídas a beleza e antiguidade das casas da cidade do centro histórico, da cidade colonial, 

não se sentiam como parte desta cidade – sentimento de exclusão produzido também pelo 

"abandono" do poder público em relação a estas áreas.  

A primeira atividade desenvolvida na Escola Municipal Professora Juventina 

Drummond foi a estruturação de um roteiro sensorial no Morro Santana, a partir das 

informações trazidas pelos participantes, estimulando um olhar diferenciado, um jeito de se 

“reconhecerem” no bairro, utilizando as referências culturais do próprio lugar, por eles 

identificados. Ao estruturarem esse roteiro sensorial, o pensamento complexo proposto por 

Edgar Morin (2006) apresentou-se, como uma possibilidade à própria amplitude conceitual do 

patrimônio cultural ouro-pretano, pois, como em um dos princípios do pensamento complexo: 
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as partes integram o todo, mas não perdem suas características individuais. O Morro Santana 

integra Ouro Preto, sem perder suas características individuais. Nesse momento, os conceitos 

de bem cultural e referência cultural serviram de instrumentos para começarmos a entender 

esse lugar. As ponderações originárias desse exercício se refletiram no cotidiano da escola, 

quando alguns professores escolheram trabalhar com os bens culturais locais, os utilizando 

como um vínculo pessoal e comunitário (MENESES, 2010). 

O projeto foi escolhido pela escola para representá-la nas festividades municipais do 

dia 7 de setembro de 2010, durante a apresentação na Praça Tiradentes, centro cívico de Ouro 

Preto. Foram definidos os bens culturais que iriam representar o bairro no evento, e a Bica do 

Córrego Seco, um dos bens identificados, em função do seu estado de abandono e sujeira do 

entorno, motivou, na comunidade escolar, um movimento para sua limpeza e recuperação. Ao 

montarmos estratégias de trabalhos coletivos, que partiram de uma demanda natural desse 

grupo, os caminhos desenvolvidos foram frutos das escutas e desejos dessa comunidade. As 

ações realizadas trabalharam com as potencialidades daquela comunidade e esse 

reconhecimento vem fortalecendo a cada dia o sentimento de identidade local, criando 

mecanismos para que essa comunidade busque alternativas para melhorar sua qualidade de 

vida. A comunidade se sentiu capaz de dialogar com o Estado para, juntamente com ele, criar 

condições de garantir os seus direitos, exercendo plenamente sua cidadania. O trabalho 

utilizando os referenciais culturais das comunidades envolvidas apontou, de forma individual 

e/ou coletiva, estratégias para a transformação dos sujeitos nelas envolvidos, fortalecendo o 

cidadão que, ciente do seu papel na comunidade, se colocou como ator principal nessa cena.  

Identificamos semelhanças na forma de atuação das atividades desenvolvidas pelo 

Programa Cultural de Ouro Preto e pelo Projeto Interação Ouro Preto. Ambos, ao 

considerarem o papel das referências culturais, deixaram de considerá-lo somente como um 

objeto de contemplação e afirmação da identidade nacional, para se transformarem em 

fonte/recurso de desenvolvimento local, afirmação e valorização da diversidade sociocultural 

existente, aproximando-se das comunidades detentoras e de seus contextos. 

Assim como no Programa Cultural de Ouro Preto e no Projeto Interação Ouro Preto, 

percebemos as dificuldades dos professores em saírem de uma prática de educação que já 

vinha sendo realizada em sala de aula e se adaptarem a uma nova proposta sugerida pelo 

projeto. Apesar dos resultados terem sido considerados positivos e por mais que tenha sido 

construída em conjunto com os professores, essa não foi assumida pelos professores e pela 

escola após sua finalização em 2011. Percebemos que o estímulo exercido não gerou a 
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autonomia esperada, não conseguimos estimular esse protagonismo, mesmo tendo adquirido a 

confiança do grupo, estabelecendo uma relação afetiva e efetiva de troca. 

Só conseguimos introduzir os bens culturais do Morro Santana como facilitadores 

para o repasse dos conteúdos programáticos das primeiras séries do Ensino Fundamental, 

porque tivemos a presença sistemática dos orientadores do programa dentro da escola, 

auxiliando os professores no planejamento e no desenvolvimento das ações programadas. 

Com a interrupção do programa, em 2012, e sem os orientadores para auxiliá-los nesse 

processo, não conseguimos consolidar essa atividade no Juventina. Acreditamos que sua 

realização de forma continuada provocaria a adesão dos professores para a utilização dos bens 

culturais do Morro Santana, facilitando o repasse dos conteúdos programáticos de suas séries. 

Mas será que esta ação só se efetuou com a presença do Estado, materializada pela ação do 

projeto e essa presença não seria inibidora de iniciativas e não viria a alimentar uma cadeia 

paternalista de relação? Fica essa dúvida. 

Tentamos evitar a descontinuidade do projeto. Preocupamo-nos, principalmente, em 

divulgar o trabalho que vinha sendo realizado através da elaboração e distribuição gratuita de 

uma publicação lançada em 2011. Além de compartilhar informações e ideias, esse material 

foi endereçado principalmente ao IPHAN como forma de mantermos assegurados os recursos 

necessários para a sua continuação, essa estratégia não surtiu o efeito esperado. Apesar do 

apoio da CEDUC em todas as ações educativas realizadas, descontinuidade é um fato que 

ronda essas ações na instituição, comprometendo de sobremaneira os resultados dessas. 

Também não nos preocupamos em realizar uma avaliação dessas atividades, com 

parâmetros e indicadores que apontassem o caminho que deveria ser seguido pelo projeto, 

mas sim em definir esse caminho em conjunto com os nossos parceiros institucionais. O fato é 

que não é uma prática institucional avaliarmos as ações desenvolvidas na casa. As 

dificuldades em determinarmos parâmetros para avaliação de nossos projetos acabam 

tornando-se justificativa para sua ausência. 

No capítulo III mostramos o trabalho realizado com o objetivo de tentar investigar o 

que os professores pensam a respeito do que é patrimônio e verificar a associação da palavra 

“patrimônio” a tradições antigas e à história, expressando o senso comum, ligando-o sempre 

aos conceitos trabalhados nos primeiros anos da atuação institucional. Percebemos que esse 

conceito pouco se alterou após todas as oficinas realizadas na escola. Em que momento da 

metodologia construída não conseguimos motivar e/ou promover o que nos propusemos como 

ação educativa? 
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Observamos, ainda, uma visão generalizada do que é considerado patrimônio – “tudo 

é patrimônio, inclusive o meu corpo” –, na hora em que estimulamos os sentidos para 

perceber a cidade, na hora em que ativamos o corpo como aparato de conhecimento, a 

observação se volta sobre si mesmo, o sujeito que observa, e o seu corpo para a integrar a 

paisagem de fora, o cartão postal, e então ele se vê como um bem inestimável, que precisa ser 

incluído na paisagem “tombada” e essa visão surge também como uma reação ao sentimento 

de vergonha provocado pela exclusão. Ao tentarmos ultrapassar fronteiras, indo até o Morro, 

conversando sobre a vida que acontece fora da cidade tombada, nas suas franjas, sem querer 

necessariamente juntar, buscamos as relações que as pessoas guardam dentro de si entre o 

morro e a cidade colonial, e agora é exatamente o contrário: tudo é patrimônio.  

Essas informações apontam para nós, técnicos, os caminhos a serem trilhados através 

das ações de educação patrimonial, promovendo essa escuta e buscando instrumentos para 

minimizarmos essa política de exclusão.  

As ações realizadas pela Base Criativa / Laboratório Patrimônio junto ao projeto 

“Sou do Morro, eu também sou patrimônio”, utilizando de forma efetiva o audiovisual e as 

redes sociais em ações de educação patrimonial, trouxeram dinamismo e frescor ao tema da 

preservação do patrimônio, das referências culturais que permeiam o mundo material, das 

memórias individuais e coletivas, das identidades construídas e atribuídas. Esses jovens 

participaram das duas primeiras oficinas realizadas no Juventina, em conjunto com as 

professoras, e também participaram das oficinas de audiovisual. Nessas, aprender a “ver” foi 

o primeiro exercício. Renovar o olhar e revisitar os lugares do Morro Santana, que se 

tornaram rotina, para atribuir um novo sentido foi o caminho trilhado. O universo audiovisual 

foi apresentado de maneira mais completa, especificando as etapas de feitura de um filme. O 

protagonismo juvenil foi também um dos aspectos explorados durante o desenvolvimento da 

oficina. Como resultado concreto, os jovens começaram a filmar, a editar, criando e recriando 

os seus próprios modos de experimentar a realidade, passando a assumir uma atitude positiva 

com relação a si, ao grupo, à escola e ao bairro onde moram. 

O audiovisual se apresentou como recurso para trabalharmos ações de educação 

patrimonial com os jovens, apontando estratégias para a transformação destes sujeitos, 

fortalecendo-os como cidadãos que, cientes do seu papel na comunidade, se colocam como 

atores principais nessa cena. Ao considerarmos o papel das referências culturais nessas 

atividades, passamos a percebê-las como um forte instrumento para afirmação de alteridade e 

de vínculos de identidade e para a valorização da diversidade sociocultural existente na 

cidade. 
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A partir do Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural (PEP/MP), 

dos fundamentos teóricos e através das vivências e experiências originárias das ações 

educativas realizadas pela Casa do Patrimônio de Ouro Preto junto à comunidade do Morro 

Santana, percebemos que existe uma hierarquização social e uma hierarquização do espaço 

urbano que são acionadas em alguns momentos. Segundo Certeau (1994), a cidade não está 

somente no tipo de ambiente edificado, mas na incursão das pessoas nos espaços urbanos 

através de suas práticas e modos de vida espacializantes. Os usos dos lugares não são 

descolados do “artefato” urbano, ou seja, da existência da racionalidade urbanística. 

Entendermos esses usos nos possibilitou entender esse lugar: Morro Santana, em Ouro Preto.  

Desde junho de 2010, nos propusemos a descobrir juntos com os professores e 

alunos, os vários lugares que compõem o Morro Santana e que integram a cidade de Ouro 

Preto. Durante as atividades realizadas pelo Projeto “Sou do Morro, eu também sou 

patrimônio (Casa do Patrimônio de Ouro Preto), os desdobramentos originados dessa troca 

vêm, ao longo desses anos, se frutificando. Nossa percepção da cidade vem se alterando com 

o desenrolar das ações educativas realizadas no Juventina. Será que nossas ações têm servido 

para provocá-los, para estimulá-los, para auxiliá-los a melhor entender esse lugar? 

As várias ações desenvolvidas na escola nos propiciaram construir uma “teia” de 

olhares diferentes para enxergarmos esses professores e a cidade sobre diversos ângulos. A 

força da imagem da “cidade patrimônio”, da “cidade fotogênica”, nos mostrou como eles 

veem a cidade de Ouro Preto e vivenciam cotidianamente o Morro Santana, esse lugar, 

mantendo uma relação de afeto com o bairro. Afeto, nesse caso, não está apenas relacionado a 

um sentimento de amor, simpatia, mas ao de se afetar com, se interessar por (FERREIRA, 

1975). Esses sentimentos nos mostram o quão complexo são essas relações que não devem ser 

dissociadas ao pensarmos/planejarmos qualquer ação educativa em uma escola. 

Para identificarmos que representações acerca de Ouro Preto foram construídas por 

esse grupo, após esses anos de atividades desenvolvidas no Juventina, resolvemos repassar 

um questionário a esses participantes. A questão da hierarquização social e da hierarquização 

do espaço urbano surgiu nessas respostas. A força da imagem da “cidade histórica”, da 

“cidade patrimônio”, se sobressaiu nessas narrativas. Por outro lado, a importância das 

referências culturais locais e a transmissão desses valores começaram a surgir de forma tímida 

nesses relatos.  

Como base para a realização das ações educativas efetivadas pela Casa do 

Patrimônio de Ouro Preto e pelo Programa Sentidos Urbanos trouxemos a teoria da 

complexidade de Edgar Morin, que denomina o pensamento complexo como o pensamento do 
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abraço, uma visão de mundo da complementaridade, do entrelaçamento, para nos auxiliar. 

Também nos apoiamos no pensamento de Rubem Alves que diz que “nossos sentidos – visão, 

audição, olfato, tato, gosto – são todos órgãos de fazer amor com o mundo, de ter prazer nele” 

(ALVES, 2010, p. 20). Atribuímos sentidos às nossas referências culturais, permitindo 

associar elementos e acontecimentos da realidade social concreta, constituindo o próprio 

sentido da sua identidade social (SANTOS, 2006). 

Por mais que seja papel da instituição preservar o patrimônio cultural ouro-pretano já 

consagrado, o conceito de educação patrimonial propagado pela CEDUC, que o considera 

como um tema de trabalho transversal e proposta política, nos possibilitou sairmos do foco 

dos monumentos e passarmos a focar as pessoas e suas referências culturais e o olhar que 

essas pessoas trazem das coisas que as tocam e as afetam. Buscamos centrar nossas atenções 

nas relações sociais e afetivas estabelecidas com a cidade, com os vários lugares que a 

compõem e com as pessoas que nela habitam, vivem e convivem, que a usam, conferindo 

distintos significados, simbologias e afetividades. 

Para finalizar, trago a experiência de duas jovens que participaram de todas as ações 

de audiovisual oferecidas pelo Programa Sentidos Urbanos: patrimônio e cidadania / Base 

Criativa / Laboratório Patrimônio. Nascidas e criadas no Morro Santana e hoje com 17 e 18 

anos, respectivamente, iniciaram a participação nas oficinas com 13 e 14 anos e integraram 

todas as ações de audiovisual oferecidas pela Base Criativa/Laboratório Patrimônio (Casa do 

Patrimônio de Ouro Preto). Procuramos saber quais teriam sido as consequências desse 

trabalho em suas vidas. Primeiro, disseram que, no início, tinham vergonha de dizer onde 

moravam, percebiam o bairro muito discriminado, desvalorizado, um lugar onde as pessoas 

tinham medo de ir. A partir das atividades do projeto, o que ficou marcado foi a possibilidade 

de um novo olhar sobre o bairro e para a vida, sendo que hoje elas têm coragem de ousar. 

Em 2014, a Casa do Patrimônio de Ouro Preto recebeu duas vagas para uma oficina 

que aconteceria durante o Festival Fotógrafos em Ouro Preto – Oficina ND | Novas 

possibilidades narrativas
114

. Oferecemos estas vagas às jovens anteriormente citadas em 

função do interesse e disponibilidade que manifestavam e elas puderam realizar um vídeo. No 

                                                           
114

 A Oficina ND | Novas possibilidades narrativas foi realizada durante o Festival Fotógafos em Ouro Preto, de 

6 a 10 de agosto de 2014, e oferecida para estudantes, artistas visuais, comunicadores e profissionais ligados à 

imagem. Nessa, os mais de 30 participantes foram convidados a discutir, produzir e apresentar histórias visuais 

dentro da temática "ambiguidade", percorrendo as ladeiras da cidade histórica de Ouro Preto para revelar seus 

personagens e relações de duplicidade. O resultado desse trabalho foi uma publicação educacional, impressa e 

digital, que representou o trabalho de oficinas de produção de conteúdo realizadas como uma maneira mais 

estimulante de aprendizado. Para a versão digital acessar: 

wsnd.com.br/04(http://fotografosemouropreto.com.br/blog/nd-novas-possibilidades-narrativas-2 

http://www.resumofotografico.com/2014/08/agencia-nitro-lanca-nova-edicao-da-revista-nd-em-ouro-preto.html)  

http://fotografosemouropreto.com.br/blog/nd-novas-possibilidades-narrativas-2
http://www.resumofotografico.com/2014/08/agencia-nitro-lanca-nova-edicao-da-revista-nd-em-ouro-preto.html
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texto de apresentação do vídeo proposto e executado por elas durante a oficina, conseguimos 

perfeitamente perceber um tipo de resultado do trabalho educativo realizado pela Casa do 

Patrimônio de Ouro Preto que nos parece relevante: 

 

AS CIDADES NA CIDADE - Você pode não me ver, mas eu estou aqui – Ouro 

Preto é uma cidade bonita, eu sei. Mas é mais bonita daqui do Morro. Aqui tem 

liberdade, tem tranquilidade, tem cheiro de café de vó. Tem histórias. Histórias de 

gente, não de prédios. Às vezes, no centro, sou atropelada por pessoas que 

fotografam tudo. A igreja, o museu, a praça. Não enxergam quem está atrás do 

balcão.  Às vezes, acho que não me enxergam. Mas eu estou aqui (Texto que 

compõe a revista eletrônica e apresenta o Vídeo “Barraco Barroco”, produzido pelas 

jovens. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=onIkrepGR94). 

 

Ao final dessa oficina, uma das autoras montou um blog para falar sobre fotografias 

e expor suas fotos. É assim que ela o apresenta: 

 

Diretamente de Ouro Preto/MG . Surgido de um pequeno fruto de vários processos 

sociais e oficinas, um ser capaz de analisar e focar o seu olhar sobre a cidade, 

trazendo tudo aquilo que vemos todos os dias, mas não notamos ou damos 

importância por termos um ritmo repetitivo e corrido. Cada foto tirada nos traz uma 

sensação ou sentimento diferente, e cada pessoa que a observa tem uma 

interpretação ou crítica que nos faz ver cada vez mais as maravilhas da cidade e as 

pessoas que ali moram e convivem.  

A fotografia, ela nos leva a encontrar esses caminhos com o corpo, dando forma ao 

pensamento, espontaneidade, sensações e explorando mais a nossa memória e 

maneira de pensar. (...) a lente da câmera captura um corpo único de sentidos 

múltiplos, apropriando-se dos espaços através do tempo como um componente 

ordinário e raro da película fotográfica. Com intencionalidade descomprometida e 

espontânea, o corpo se revela mesmo sem perceber o OLHAR (Texto de 

apresentação do Blog Karol Flor Fotógrafa. Disponível em 

http://karolflorfotografa.wordpress.com/). 

 

Esses dois textos apontam claramente uma das consequências das ações 

preservacionistas calcadas em critérios de valoração dos bens materiais entendidos em sua 

monumentalidade histórica e artística, que destacam parte da cidade e tornam invisível a outra 

parte e seus moradores. Por mais que a Constituição de 1988 tenha trazido avanços no campo 

do patrimônio, com a ampliação do poder declaratório de patrimônio cultural nacional, em 

que o Estado e a sociedade passam a ter o papel de atribuição desse valor cultural, pouco se 

percebe desta nova perspectiva, em muitos aspectos da atuação dos órgãos preservacionistas. 

No caso do IPHAN, as mudanças no texto constitucional vêm sendo incorporadas lentamente, 

na tentativa expressa de maior aproximação com a sociedade e uma escuta mais sensível ao 

que representa, de fato, o patrimônio cultural brasileiro (MENESES, 2010). Rever o 

entendimento de como preservar o que já está tombado, como salvaguardar a vida no interior 

https://www.youtube.com/watch?v=onIkrepGR94
http://karolflorfotografa.wordpress.com/
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de espaços tombados, como cuidar da qualidade da vida, preservar a diversidade, dialogar 

com o outro são alguns de nossos maiores desafios. 

Esses novos paradigmas estão contemplados, de alguma forma, nas diretrizes que a 

CEDUC vem tentando construir de forma participativa, nas definições do papel da educação 

patrimonial e na tentativa de ultrapassá-la como atividade complementar para ser encarada 

como atividade finalística e transversal dentro das demais ações que o IPHAN executa. Nosso 

maior desafio é realizar ações educativas nas quais a comunidade se sinta acolhida e 

estimulada a dizer o que pensa, passando a se sentir comprometida com a busca de soluções 

para os problemas existentes. Enquanto isso não se traduz em uma política/atitude concreta 

permanece a dúvida: Será que estamos preparados para lidar com grupos sociais ativos e 

protagonistas que desejam ser autores/donos de sua história, memória, patrimônios? 
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Ficha Técnica - Entrevista 

Nome: 
Altair José Moreira - Altair Moreira. 

Razão da Entrevista Jornalista de formação trabalhou em São Paulo, 

mas realizava ações culturais junto aos sindicatos e 

aos movimentos socais na zona leste da cidade, 

trabalhando com teatro, jornal e debates com esse 

grupo. Por sua atuação junto ao teatro, foi 

apresentado a Felippe Serpa, por Tadeu Gonçalves 

quando este estava finalizando a implantação do 

Museu ao Ar Livre em Orleans (SC). Realizou na 

cidade, junto ao público jovem, trabalho voltado 

para o teatro, para que pudessem desenvolver à 

partir do fazer cultural local, uma relação com a 

história local, suas importantes inter-relações 

sociais, culturais e de tecnologias apropriadas pela 

comunidade italiana, objeto de trabalho do museu. 

Devido ao resultado positivo do trabalho, foi 

convidado para trabalhar no Programa Cultural 

Ouro Preto, sendo contratado pela UFOP como 

técnico em comunicação social em 16/07/1980, e o 

finalizou sua participação em 7/05/1982. Seu 

depoimento foi gravado e encaminhado em 

28/07/2014 via email. 

Data 28 de julho de 2014 

Local Seu depoimento foi gravado e encaminhado em 

28/07/2014 via email 

Duração 1:06 min 

Suporte Arquivo em mp3 

Entrevistador Seguiu um roteiro encaminhado 

Sumário  Início das atividades no programa cultural Ouro 

Preto, como era a dinâmica do projeto, ações que 

participou, destacou o Projeto realizado em 

Cachoeira do Brumado e as ações desenvolvidas 

junto a escola de Farmácia, quando e porque o 

programa foi interrompido. 
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Ficha Técnica - Entrevista 

Nome: 
Flávio Márcio Alves de Brito Andrade - Flávio 

Andrade. 

Razão da Entrevista 
Formado em comunicação, em fins de 1979, 

elaborou o projeto Documentação de Ouro Preto, 

que previa a realização de uma documentação 

catalográfica do patrimônio imóvel e móvel do 

município. Essa proposta foi a presentada ao 

reitor da UFOP, prof. Antônio Fagundes, que a 

aprovou o contratou para que fosse desenvolvida 

através da Assessoria Cultural da Universidade, 

que funcionava no âmbito do convênio 

UFOP/PMOP/SPHAN-Pró-Memória. 

Data 06 de agosto de 2014 

Local Ouro Preto - residência do Flávio Andrade 

Duração 1:15 mim 

Suporte Arquivo em mp3 e documento encaminhado via 

email 

Entrevistador Simone Monteiro Silvestre Fernandes 

Sumário  Início das atividades no programa cultural Ouro 

Preto, ações que participou, destacando as ações 

junto às escolas do município, quando e porque o 

programa foi interrompido. Sobre o Projeto 

Interação Ouro Preto, seu desenvolvimento até a 

sua finalização em 1983. 
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Ficha Técnica - Entrevista 

Nome: 
João Tadeu Gonçalves, Tadeu Gonçalves. 

Razão da Entrevista Jornalista e sociólogo de formação, especialista em 

projetos de educação e desenvolvimento 

comunitário. Conheceu Felippe ao participar da 

primeira edição do Programa Interamericano 

(Programa Regional de desenvolvimento Cultural 

da OEA: Projeto Multinacional de Política 

Cultural) sendo posteriormente convidado para 

fazer parte da coordenação das subsequentes 

edições do mesmo. Mudou-se para Ouro Preto em 

abril de 1980 para trabalhar junto ao Programa 

Cultural Ouro Preto e em 1982 já no Pró Memoria 

mudou-se para Brasília vindo a exercer vários 

cargos no Iphan sempre com foco na dinâmica de 

processos educativos visando a valorização e 

preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro  

Data 16 de agosto de 2014 

Local Ouro Preto - residência da Simone Fernandes 

Duração 59:19 min 

Suporte Arquivo em mp3 

Entrevistador Simone Monteiro Silvestre Fernandes 

Sumário  Início das atividades no programa cultural Ouro 

Preto, como era a dinâmica do projeto, ações que 

participou, quando e porque o programa foi 

interrompido. 
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Ficha Técnica - Entrevista 

Nome: 
Marinalva Batista Santos. 

Razão da Entrevista Fotógrafa e técnica do IPHAN a 35 anos, lotada 

atualmente na Superintendência do IPHAN na 

Bahia, atuando na área de patrimônio imaterial. 

Foi técnica do Programa Cultural de Ouro Preto. 

Companheira do Prof. Luís Fellipe Perret Serpa, o 

acompanhou em todas as ações realizadas pelo 

CNRC, passando a integrar de maneira efetiva sua 

equipe, com o início dos trabalhos em Ouro Preto. 

Sua entrevista foi realizada em Ouro Preto, no dia 

18 de julho de 2014. 

Data 18 de julho de 2014 

Local Ouro Preto 

Duração 1:59 min 

Suporte Arquivo em mp3 

Entrevistador Simone Monteiro Silvestre Fernandes e Pedro 

Clerot 

Sumário  Início das atividades no programa cultural Ouro 

Preto, como era a dinâmica do projeto, ações que 

participou, destacando o Projeto realizado em 

Cachoeira do Brumado, quando e porque o 

programa foi interrompido. 
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Ficha Técnica - Entrevista 

Nome: 
Sebastião Rocha - Tião Rocha. 

Razão da Entrevista Antropólogo de formação, com especialização 

em cultura popular, com experiência na área de 

educação e cultura. Foi apresentado a Felippe 

Serpa por indicação do pessoal da UFOP, devido 

a sua experiência na área de cultura popular. Ele 

foi contratado pela UFOP para atuar junto ao 

Programa Cultural Ouro Preto. Foi o último a se 

desligar do projeto em 1982. 

Data 01 de agosto de  2014 

Local Entrevista realizada via Skype e telefone  - Ouro 

Preto 

Duração 56 min 

Suporte Arquivo em mp3 

Entrevistador Simone Monteiro Silvestre Fernandes  

Sumário  Início das atividades no programa cultural Ouro 

Preto, como era a dinâmica do projeto, ações que 

participou, destacou as ações desenvolvidas junto 

a escola de Farmácia/curso de nutrição, quando e 

porque o programa foi interrompido. 
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Ficha Técnica - Entrevista 

Nome: 
Maxileia Romão e Karol Flor 

Razão da Entrevista Foram alunas da Escola Municipal Professora 

Juventina Drummond e participaram de todas 

as ações de audiovisual propostas pelo 

Programa Sentidos Urbanos: Patrimônio e 

Cidadania/Casa do Patrimônio de Ouro Preto. 

Data 09 de agosto de 2014 

Local Ouro Preto - MG 

Duração 23 min e 43 seg. 

Suporte Arquivo em mp3 

Entrevistador Simone Monteiro Silvestre Fernandes 

Sumário  
O que são valores para você? Quais são as 

coisas que tem mais importância para você? 

Escolha cinco coisas e explique porque são 

importantes. (coisas podem ser pessoas, 

objetos, sentimentos)  

Podemos chamar esses valores de patrimônio? 

Você  daria um nome para esta coleção de 

coisas importantes? Que nome este conjunto 

teria? 

O que é importante no Morro para você e sua 

família? Você gosta de morar no Morro? Por 

que? Cite duas ou três coisas que fazem você 

gostar daqui. E para sua família: vc sabe se 

todos gostam de morar aqui? Por que? Quem 

é diferente? Por que? Se não souber pergunte 

a eles e escreva aqui. 

Como você trata o que você descobriu  que é 

importante?  Como você cuida? Escolha duas 

das cinco coisas que vc disse que eram 

importantes para vc.. O que vc faria para 

cuidar, proteger, não perder, conservar estas 

coisas? 

Quais as consequências do trabalho realizado 

pelo Programa Sentidos Urbanos na vida 

delas. 
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Anexo II 

Convênio celebrado ente o IPHAN, a Fundação Universidade de Ouro 

Preto e a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, para compromisso de 

cooperação, tendo por objeto o desenvolvimento de uma ação conjunta para 

a preservação, restauração e revitalização cultural da cidade de Ouro 

Preto. 
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Anexo III 

SERPA, Luiz Felippe Perret. Sobre a preservação e revitalização cultural 

de Ouro Preto. s.n.t (Xerox) 
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Anexo IV 

SERPA, Luiz Felipe Perret. Proposta para um programa cultural da 

UFOP. Ouro Preto, fevereiro de 1980 
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Anexo V 

GUEDES, Dimas D. Trabalhos desenvolvidos dentro do programa de 

preservação e de recuperação da cidade de Ouro Preto, durante o ano de 

1980. 
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Anexo VI  

Relatório de atividades de 1980 - de janeiro a dezembro. Assessoria Cultual 

da UFOP e Programa Cultural do convênio SPHAN/UFOP/PMOP 
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Anexo VII 

Ofício nº 019/81 - ASS/CUL/LFPS- Da equipe de trabalho da Assessoria 

Cultural da UFOP e do Programa Cultural do convênio 

SPHAN/UFOP/PMOP, para o corpo docente, discente e administrativo da 

UFOP e representantes da comunidade ouropretana. 
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Anexo VIII 

SERPA, Luiz Felippe Perret. Relatório de Luiz Felippe Perret Serpa - 

CNRC/ Pró- Memória - Período: maio/1977 a fevereiro/1983. 
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Anexo IX 

Comunicação a equipe de trabalho da Assessoria Cultural da UFOP e do 

Programa Cultural de Ouro Preto sobre a interrupção das atividades a 

partir de 30 de dezembro de 1981. 
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Anexo X 

modelo do questionário repassado aos professores 
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Para as professoras. 

Nome: 

Idade: 

Há quantos anos trabalha na Escola Municipal Profª Juventina Drummond: 

Como você descreve a sua cidade 

 

 

Como você descreve o Morro Santana 

 

 

Qual a diferença entre Ouro Preto e o Morro Santana? 

 

O que você descobriu, que mensagem e que conteúdo ficou das oficinas realizadas. 

 

 

 


