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Resumo 

 

FÉRES, Leila Medina L. Do monumental ao performático: Ouro Preto e as práticas 

oficiais e populares do patrimônio/ Leila Medina. – 2018. Dissertação (Mestrado) – 

Universidade Federal de Ouro Preto. Instituto de Ciências Humanas e Sociais. 

Programa de Pós-Graduação em História. 

 

Essa dissertação de mestrado tem por objetivo analisar os patrimônios oficiais e 

populares da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Primeiro, examinamos os patrimônios 

institucionalizados, isto e, oficialmente reconhecidos em âmbito nacional, na cidade de 

Ouro Preto. Buscamos compreender as ações preservacionistas que institucionalizam o 

patrimônio em Ouro Preto, como se efetiva sua proteção e o discurso de preservação 

desde os anos 1930 até os dias de hoje. A investigação do patrimônio institucionalizado 

se concentra na análise do tombamento de dois bens arquitetônicos. O primeiro, 

tombado em 1938 pelo IPHAN compõe o circuito turístico principal da cidade; o 

segundo, tombado em 2010 pelo COMPATRI se localiza a margem do centro histórico. 

Como contraponto ao patrimônio institucionalizado, analisamos os patrimônios 

populares situados fora do chamado centro histórico. Trata-se do caso das antigas minas 

de ouro desativadas. Sua patrimonialização depende da ação performática de guias e 

estudiosos populares da história da mineração que também exploram turisticamente 

esses espaços. Nos dois casos, o que está em jogo é a dinâmica entre centro e periferia, 

visibilidade e invisibilidade, na definição do patrimônio. Dessa maneira, buscamos 

compreender as tensões e assimetrias na política patrimonial na cidade de Ouro Preto. 

Interpretamos o jogo simbólico do discurso patrimonial a partir da tensão entre a 

monumentalidade do centro histórico e a performance, elemento chave na manutenção 

do patrimônio popular.  

 

Palavras-chave: Patrimônio cultural, monumentalidade, performance, Ouro Preto. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

FÉRES, Leila Medina L. Do monumental ao performático: Ouro Preto e as práticas 

oficiais e populares do patrimônio/ Leila Medina. – 2018. Dissertação (Mestrado) – 

Universidade Federal de Ouro Preto. Instituto de Ciências Humanas e Sociais. 

Programa de Pós-Graduação em História. 

 

This thesis aims to analyze the official and popular heritage of the city of Ouro Preto, 

Minas Gerais. First, we examine the institutionalized heritage sites, that is, officially 

recognized at the national level, in Ouro Preto. We seek to understand the 

preservationist actions which institutionalize the patrimony in Ouro Preto, how its 

protection happens and the discourse of preservation from the 1930s to the present day. 

The investigation of the institutionalized heritage focuses on the analysis of the 

registering process of two architectural heritage sites. The first, registered in 1938 by 

IPHAN, composes the main tourist circuit of the city; the second, listed in 2010 by 

COMPATRI locates at the edge of the historic center. As a counterpoint to the 

institutionalized patrimony, we analyze the popular heritages outside the so-called 

historical center, discussing the case of the deactivated gold mines. Its 

patrimonialization depends on the performance of guides and popular scholars of the 

history of mining who also explore these spaces touristically. In both cases, what is at 

stake and the dynamics between center and periphery, visibility and invisibility, in the 

definition of the heritage. In this way, we seek to understand the tensions and 

asymmetries in the patrimonial policy in the city of Ouro Preto. We interpret the 

symbolic play of the patrimonial discourse from the tension between the monumentality 

of the historical center and the performance, an essential element in the maintenance of 

the popular patrimony. 

 

Key words: Cultural heritage, monumentality, performance, Ouro Preto. 
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Introdução 

No processo seletivo do Mestrado Acadêmico em História do PPGH da 

Universidade Federal de Ouro Preto, no ano de 2016, fui aprovada com o projeto: A 

Legislação Municipal e Estadual do Patrimônio Cultural dos Municípios de Ouro Preto 

e Tiradentes: da teoria à prática. Com o referido projeto tencionávamos pesquisar e 

analisar as legislações municipais e estaduais referentes ao Patrimônio Cultural Material 

e Imaterial dos municípios de Ouro Preto e Tiradentes, no estado de Minas Gerais, 

assim como apreender sobre a aplicabilidade destas legislações, das pontuações destas 

cidades no ICMS Patrimônio Cultural e o que isso representaria para os municípios. 

Para tanto, buscaríamos compreender a Lei Robin Hood2, suas funcionalidades, seus 

impasses e sua importância no cenário do estado de Minas Gerais. 

A princípio, observamos dois grandes problemas no projeto: 1º o tempo do 

mestrado não seria suficiente para cumprir com eficiência o que nos propomos analisar, 

duas cidades seria um empreendimento pretensioso demais; 2º as fontes “oficiais” não 

seriam material suficiente para atingirmos nossos objetivos que giravam em torno do 

conhecimento da teoria patrimonial e das situações relacionadas às práticas patrimoniais 

efetivas. 

Após algumas reuniões e conversas bastante frutíferas com o orientador, 

decidimos pela modificação do projeto inicial. Como expus a ele desde o primeiro 

contato, meu interesse era (e continua sendo) pesquisar algo relacionado ao patrimônio 

cultural mineiro atrelado à vivência e impacto social local das legislações e opções por 

patrimonializar ou não determinados bens. Em uma carona de Ouro Preto à Mariana, o 

professor e orientador me apresentou, de dentro do carro mesmo, à pessoa que seria 

uma das inspirações para a redefinição do projeto de dissertação – o “contador de 

histórias” da Mina Santa Rita, Jeferson dos Santos. 

A partir deste dia passamos a compartilhar ideias e sugestões que nos levariam 

tanto à uma visita bastante arriscada e incomum ao interior da Mina Santa Rita, 

                                                 
2
  Lei Estadual que determina a dinâmica de distribuição da cota-parte dos recursos de ICMS – 

imposto sobre operações relativas a circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação destinados aos municípios mineiros. Lei inicial: Lei nº 

12.040 de 28 de dezembro de 1995 e lei atual: Lei nº 18.030 de 12 de janeiro de 2009. 
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acompanhados do guia Jeferson, quanto ao que se delineia a cada dia, com pesquisas e 

leituras contínuas, e que se tornou nossa dissertação de mestrado, hoje intitulada Do 

monumental ao performático: Ouro Preto e as práticas oficiais e populares do 

patrimônio. 

Atualmente, nos propomos analisar as práticas institucionalizadas3 e as práticas 

populares do patrimônio a partir da compreensão de dois estudos de casos que tratam de 

dossiês4 de tombamento efetuados no município de Ouro Preto – um em Cachoeira do 

Campo e outro no Centro Histórico de Ouro Preto. Além do estudo de caso principal: a 

prática patrimonial nas antigas minas de ouro operadas pelos guias locais. Para análise 

deste último, utilizamos a história oral como técnica na confecção de fontes que foram 

utilizadas para compreendermos o imaginário social que cerca as ações voltadas à 

produção popular do patrimônio cultural. 

Observamos nesta dissertação o entrelaçar de tempos, trabalhamos com bens 

materiais tombados na década de 1930 em circunstâncias singulares no prelúdio de uma 

nova concepção de patrimônio e de proteção e, por outro lado, se constituem também 

como nosso objeto de pesquisa os bens não tombados inseridos no contexto presente. 

Todos estes bens que engendram patrimônios populares e/ou oficiais em Ouro Preto, em 

alguma medida, dialogam entre si, tanto com as questões do momento presente quanto 

com as primeiras práticas patrimoniais da década de 1930. 

Para além das questões pessoais, esta pesquisa tem origem também em 

preocupações sociais. Nos inquieta constatar o incessante espetáculo e mercantilização 

que é expresso no excesso de patrimônio eleito no Centro de Ouro Preto, ou, em 

oposição, o excesso de esquecimento em outros pontos marginais da cidade. Ricoeur 

afirma que a ideia de uma política da justa memória é, sob esse aspecto, um de seus 

temas cívicos confessos5, Inspirados nessa ideia da justa memória, optamos por 

exercitar a escuta, de alguma maneira, aos silenciados ou colocados à margem da 

questão, acreditamos que este seja um dos papéis do historiador comprometido com seu 

                                                 
3
  O presente trabalho compreende o patrimônio institucionalizado, ou oficial, como resultado do 

processo de seleção e de confecção de documentação específica, salvaguardado e protegido por 

legislação, seja municipal, estadual ou federal. 
4  Compreendemos que a nível federal toda a documentação referente aos procedimentos 

necessários ao tombamento de determinado bem material é chamado de “processo” e não de “dossiê”, 

porém, para a fluidez da leitura optamos por chamar ambos processos, municipais e federais de “dossiês 

de tombamento”. 
5
  RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução Alain François. Campinas: 

Editora da Unicamp, 2007. p. 17. 
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próprio tempo. Segundo Ricoeur, o limite para o historiador está na parte 

intransmissível de uma experiência extrema, mas como ele mesmo enfatiza, “quem diz 

intransmissível, não fala indizível”6! 

No primeiro capítulo abordaremos algumas das discussões que envolvem o 

patrimônio cultural e a produção “oficial” do patrimônio, ou, como optamos por 

denominar: patrimônio institucionalizado. Além disso, discutiremos a categoria 

memória na definição do patrimônio cultural e nos meandros de nosso interesse – 

prolongando, assim, um constante diálogo entre memória e história. Finalizaremos com 

a análise da integração do patrimônio com o que é considerado cultura histórica. 

John Bodnar defende que a constituição do que chama de memória pública se 

faz a partir da tensão entre versões do passado e interesses oficiais e versões e interesses 

populares7, ou seja, a criação do espaço ou memória nacional coincide com a criação de 

um tempo nacional (ou de tempos nacionais), a partir de interesses e versões de 

diferentes setores da sociedade. Espaço e tempo que não foram objeto apenas de uma 

história profissional engajada nestas criações, mas também, segundo Stefan Berger, 

Billie Melman e Chris Lorenz, de toda uma “cultura histórica que encontrou expressão 

numa rica rede de formas – literárias, visuais e materiais – em instituições, no mercado, 

e na vida social de grupos e indivíduos e seus imaginários!”8. 

Segundo os três autores, a atenção de historiadores para o que se pode chamar 

de histórias não-profissionais ou histórias populares levou à constatação de que a 

história profissional ocupa um fragmento dos mercados locais e globais da história e, 

apenas marginalmente, mantêm um lugar de mediação entre o passado e seus 

consumidores. Se a memória seria a conexão passado/presente, e até mesmo a forma de 

presentificar o passado, ela é uma condição para a consciência histórica; já à história 

caberia a tarefa de produzir esquecimento para poder conhecer. 

Priorizamos as discussões envoltas no campo da memória porque nos interessa 

enxergar Ouro Preto como uma construção que leva a cidade a ser compreendida como 

                                                 
6
  RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução Alain François. Campinas: 

Editora da Unicamp, 2007. p. 459. 
7
 
 

BODNAR, John. Remaking America: public memory, commemoration, and patriotism in the 

Twentieth Century. Princeton, Princeton University Press, 1992. 
8
 
 

Do original: “historical culture that found expression in a rich grid of forms—literal, visual, and 

material—in institutions, in the marketplace, and in groups’ and individuals’ social lives and their 

imaginary”. BERGER, Stefan; MELMAN, Billie; LORENZ, Chris. Introduction. In: Popularizing 

National Pasts: 1800 to the present. Edited by Stefan Berger, Chris Lorenz, and Bilie Melman. New 

York: Routledge, 2012. p. 2. 
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um lugar de memória. Como Aleida Assmann defende, “assim como os objetos de uma 

coleção, também os locais são ‘mediadores entre passado e presente’; também podemos 

dizer: são mídias da memória; apontam para um passado invisível e preservam o 

contato com ele”9, mesmo que este local ou este passado sejam, em alguma medida, 

arquitetados, o consenso é que a cidade como local de memória ainda persiste. Segundo 

assinalou Assmann, 

Ao passo que significações culturais vão sendo erigidas e derrubadas, 

a persistência dos locais – que não desaparecem, mesmo a contragosto 

de uma nova configuração geopolítica – torna obrigatório o 

estabelecimento de uma memória de longa duração que mantém em 

vista, ao lado dos pontos de referência normativos para o presente, a 

maneira como estes sofrem deslocamentos na memória histórica.10 

  

Ouro Preto, sem dúvida, persiste como local de memória, que serviu aos 

modernistas como inspiração para criação de uma versão da memória nacional que se 

tornaria, em grande medida, hegemônica. Reaver a pompa e a grandeza do passado 

colonial de Ouro Preto figurava como projeto para a cidade após a transferência da 

capital para Belo Horizonte em dezembro de 1897, mas uma opulência que provém não 

da ostentação, e sim da sobrevida da memória incorporada no espaço da cidade que 

começava a ser monumentalizada. Em outros termos, a opulência da decadência, topos 

que norteou os modernistas na recuperação do “fio da tradição”. A cidade torna-se um 

lugar de memória a ser preservada em paralelo à memória que se construía com a 

criação da nova capital mineira. O novo e o antigo se unem em um jogo simbólico que 

corrobora o discurso de preservação. No discurso modernista a ideia era a de 

“revalorizar a arte local para integrá-la nesse vasto programa de ‘redescoberta’ das 

raízes da arte brasileira, enfatizando aspectos como a miscigenação racial e cultural”11. 

Acreditamos que algumas questões se tornam imprescindíveis para o 

desenvolvimento da pesquisa. É necessário conhecer e estudar a trajetória que envolve a 

proteção e a salvaguarda dos bens patrimoniais brasileiros. Como isso funciona em um 

país de extensões continentais; como funciona no Estado de Minas Gerais e nas 

microrregiões do estado; como o município de Ouro Preto administra seus bens 

                                                 
9
 
 

ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural. 

Trad. Paulo Soethe. Campinas: Editora da Unicamp, 2011. p. 352. 
10

  Ibidem. p. 359. 
11

  GRAMMONT, Guiomar de. Aleijadinho e o aeroplano: o paraíso barroco e a construção do 

herói colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. p. 155. 
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patrimoniais e como emprega a legislação de proteção e salvaguarda; e como este 

município utiliza as políticas públicas em benefício de seus patrimônios e de sua 

comunidade. 

Para o desenvolvimento de nossa dissertação, julgamos importante, promover a 

articulação cada vez mais forte entre as noções de bens materiais ou imateriais, direitos 

e deveres (verificáveis nas legislações) e identidades presentes nas discussões sobre 

patrimônio e sua relevância para as sociedades contemporâneas. Visando assim 

contribuirmos com o alargamento dos estudos sobre patrimônio cultural e o 

envolvimento direto da população referente às decisões e implicações de preservação 

dos patrimônios culturais. 

O primeiro capítulo aborda estas temáticas além de versar sobre os 

instrumentos e as ações de proteção ao patrimônio cultural empregados no Brasil, como 

funcionam e se manifestam na prática e na teoria. Desejamos compreender e avaliar o 

funcionamento da produção do patrimônio cultural institucionalizado/oficial no Brasil, 

como se efetiva a proteção do patrimônio no estado de Minas Gerais e na cidade de 

Ouro Preto. Abordaremos, então, o caso da cidade de Ouro Preto, eleita, em certo 

momento, como uma cidade modelo de representatividade do “patrimônio nacional” e 

hoje, como “modelo” de preservação e conservação do patrimônio – encarada como um 

museu a céu aberto12. Examinaremos de maneira detida o Conselho Municipal do 

Patrimônio e as iniciativas estatais a nível municipal na cidade. 

No segundo capítulo, para compor essas investigações, optamos pela análise 

geral do patrimônio institucionalizado de Ouro Preto, observando os tombamentos e 

registros nas três instâncias de proteção – municipal, estadual e federal. Além disso, 

optamos por analisar dois dossiês de Tombamento, um pertencente à instância Federal e 

outro à instância Municipal. Opção que se justifica, tanto para compreendermos melhor 

o instrumento oficial “tombamento” e suas modificações ao longo dos anos, quanto para 

refletirmos sobre os diferentes impactos sentidos nos bens centrais ou periféricos de 

Ouro Preto, ainda que institucionalizados. A escolha pelos dossiês de Igrejas se efetivou 

                                                 
12

 
 

Em setembro 2005, por iniciativa da Câmara da Mulher Empreendedora de Ouro Preto, por meio 

do Instituto Cultural da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Ouro Preto (ACIAOP), foi 

inaugurado o projeto Museu Aberto – Cidade Viva, que, por meio de pesquisa documental e oral, 

possibilitou o levantamento do acervo edificado da cidade e o registro de um pouco da história de cada 

edifício pertencente ao Caminho Tronco em selos fixados nas fachadas de casarios (ver foto 1 em 

Anexo). 
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por se tratar do tipo de bem mais tombado numericamente na cidade, talvez pelo fato de 

ser a tipologia de bem mais recorrente em todo o conjunto patrimonial e edificado de 

Ouro Preto. 

Ao fim do referido capítulo e para iniciarmos os apontamentos do terceiro 

capítulo, nos questionamos sobre os usos e abusos do patrimônio, sobre a presença da 

mercantilização deste patrimônio expressa no turismo que, ao fim e ao cabo, explora ou 

auxilia na manutenção desses bens. Sobre democratização e mercantilização do 

patrimônio cultural, necessitamos repensar a existência da mercantilização e de outras 

formas de produção do patrimônio local. Num contexto de mercantilização do 

patrimônio, de que forma se realiza a apropriação dos chamados patrimônios populares, 

quais as assimetrias presentes nas contradições dessas práticas patrimoniais, e como 

funciona essa dinâmica centro x periferia no processo de democratização dos bens 

culturais. 

Iniciamos então o terceiro e último capítulo apresentando possibilidades no 

trato do patrimônio que vão além da institucionalização deste. Esboçamos uma breve 

análise sobre a oralidade e como optamos por pensá-la na dissertação, priorizamos por 

nos centrar na experiência e não na busca pela “verdade”. Procuramos compreender 

como os moradores de Ouro Preto se envolvem com o patrimônio não institucionalizado 

e as iniciativas autônomas e periféricas na cidade. Para tal análise optamos por conhecer 

mais detidamente, como estudo de caso, duas antigas minas de ouro da cidade – a Mina 

Santa Rita e a Mina Du Veloso – patrimônios periféricos13 que, mesmo à margem do 

circuito turístico principal de Ouro Preto, ganharam visibilidade e compõem a produção 

popular do patrimônio local. 

Para integrar este último capítulo utilizamos a história oral na construção de 

fontes que foram utilizadas para a compreensão do imaginário popular e da consciência 

e percepções das pessoas diretamente ligadas às minas já citadas. Com entrevistas e 

análises empíricas tencionamos ouvir os colaboradores que, com suas performances 

diárias, transformam em patrimônio o que o poder público não reconhece ou não 

enxerga como patrimônio pertencente à cidade. 

Partimos do pressuposto que as escolhas, de maneira geral, denotam um 

posicionamento político, sendo assim, compreendemos que o passado que se impõe à 

                                                 
13  Reconhecidas e valorizadas dessa forma, como patrimônio periférico, por seus próprios 

detentores, os guias e a população diretamente envolvida com as minas. 
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nós como uma presença efetuada nos locais patrimonializados é, de certa forma, 

condição de possibilidade para nossa “escolha” presente. Acreditamos então, que tal 

escolha seja resultado de uma disputa que pode se efetivar na prática quando se elege o 

que é ou não patrimônio, como e por que patrimonializar algo. 

Dessa forma, o Centro Histórico de Ouro Preto pode ser compreendido como 

construção de uma narrativa que denota estas escolhas políticas mencionadas. Paul 

Ricoeur argumenta que: 

O recurso à narrativa torna-se assim a armadilha, quando potências 

superiores passam a direcionar a composição da intriga e impõem uma 

narrativa canônica por meio de intimidação ou de sedução, de medo 

ou de lisonja. Está em ação aqui uma forma ardilosa de esquecimento, 

resultante do desapossamento dos atores sociais de seu poder 

originário de narrarem a si mesmos. Mas esse desapossamento não 

existe sem uma cumplicidade secreta, que faz do esquecimento um 

comportamento semipassivo e semi-ativo, como se vê no 

esquecimento de fuga, expressão da má-fé, e sua estratégia de evitação 

motivada por uma obscura vontade de não se informar, de não 

investigar o mal cometido pelo meio que cerca o cidadão, em suma 

por um querer-não-saber.14 

 

Ou seja, tendo como suporte o pensamento de Ricoeur e trazendo-o para nossa 

realidade em análise, concluímos que os patrimônios negligenciados, subjugados à 

margem e sem visibilidade, são levados ao esquecimento que se configura, segundo 

Ricoeur, como “desafio por excelência oposto à ambição de confiabilidade da 

memória”15, e assim, por um “querer-não-saber”, na expressão do autor. Se afiguram 

pelo descaso por parte dos órgãos públicos, de parcela da população e dos turistas, 

muitos dos quais nem imaginam a existência dos patrimônios periféricos na cidade. 

Nossos entrevistados falam que estão contando “uma outra história”, uma 

história não oficial, “a história que o Centro não conta”. A visão que nós constituímos 

sobre o Centro Histórico de Ouro Preto se relaciona diretamente com nosso diálogo 

com esses dois guias e com o “problema” que eles nos apontam. A invisibilização das 

minas a partir da história que é contada e valorizada apenas pelo patrimônio do Centro 

Histórico, o patrimônio monumental, majoritariamente arquitetônico, que, sem dúvida, 

                                                 
14

  RICOEUR, Paul. RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução Alain 

François. Campinas: Editora da Unicamp, 2007. p. 455. 
15

  Ibidem. p. 425. 
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tem sua relevância histórica, mas não dá conta de toda a história de Ouro Preto e/ou do 

século XVIII. 

Os guias nos afirmam que a história de Ouro Preto começa nas minas e não “lá 

no Centro”. O ponto de vista da interpretação histórica deles é calcado no fato de que a 

cidade realmente só existe pela presença passada da exploração de ouro que era extraído 

daquelas minas. Provavelmente muitas destas minas devem ser mais antigas que 

qualquer igreja (em sua forma final geralmente concluída no século XIX) ou construção 

de Ouro Preto. 

Não pretendemos aqui esgotar, e nem mesmo chegar próximo a isso, toda a 

bibliografia acerca do patrimônio cultural no Brasil, primeiro porque seria impossível 

trabalhar com o volume de textos que chegamos a manusear, por outro lado, porque a 

bibliografia sobre o assunto já constitui um cânone bem conhecido, que comumente 

reconduz a si mesmo e aos primeiros posicionamentos já clássicos sobre o assunto, 

quando não à própria memória do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) e à trajetória do patrimônio cultural no Brasil. 

Nossas fontes, listadas ao fim da dissertação, se dividem em livros de tombo e 

registros nacionais e regionais; legislações e decretos presentes nos três níveis – 

nacional, estadual e municipal; Regimento Interno do Conselho do Patrimônio 

(COMPATRI) de Ouro Preto, Carta de Fortaleza, Carta de Paris e Convenção para a 

Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial; nos documentos: Bens Móveis e 

Imóveis Inscritos nos Livros do Tombo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (1938-2012), Relação de Bens apresentados ao ICMS Patrimônio Cultural até 

o ano de 2016 e  Educação Patrimonial: Inventários Participativos: manual de 

aplicação; dois dossiês de Igrejas de Ouro Preto, um municipal – Dossiê de 

Tombamento Igreja de Nossa Senhora das Dores e seu Acervo – outro federal – 

documentos referente ao Tombamento e ao “Dossier de Restauração”16 da Igreja de 

Nossa Senhora do Carmo; dois vídeos de visitas turísticas guiadas nas minas Santa Rita 

e Du Veloso disponíveis no sítio eletrônico do You Tube e intituladas: “Entrevista, 

                                                 
16

  O intitulado "Dossier de Restauração" faz parte do Plano de Conservação, Valorização e 

Desenvolvimento de Ouro Preto e Mariana, elaborado com base no convênio celebrado em maio de 1973 

entre o Ministério de Educação e Cultura, através do IPHAN, do Instituto Estadual do Patrimônio 

Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA/MG, e dos Municípios de Ouro Preto e Mariana, e em 

decorrência do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos firmado entre estas mesmas instituições e a 

Fundação João Pinheiro, em outubro de 1973.  
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mina Santa Rita – Ouro Preto, MG” e “Mina Du Veloso - Ouro Preto/MG”; e por fim, 

duas entrevistas realizadas por nós com dois guias e estudiosos das minas já citadas de 

Ouro Preto. 

A escolha dos vídeos de visitas guiadas que foram descritos e analisados 

detalhadamente no capítulo três justifica-se pela regularidade das performances dos 

guias, constatada através das visitas realizadas por nós durante a pesquisa e da análise 

de vídeos semelhantes filmados em cada um dos locais do patrimônio popular aqui 

estudados. 

Apontamos, porém, a recorrência de variações ou modulações das 

performances em conformidade com o público – algo que realizaremos em trabalhos 

futuros. Para o propósito mais pontual deste estudo, analisar densamente um vídeo de 

cada mina nos pareceu suficiente. De toda forma, os vídeos em questão se encontram 

disponíveis para acesso público no sítio eletrônico https://www.youtube.com/.17 

 

  

                                                 
17  Os vídeos listados a seguir foram selecionados por nós por contarem com maior número 

visualizações, os da Mina Du Veloso estão localizados nos seguintes endereços eletrônicos: 

https://www.youtube.com/watch?v=vLmTWCHgfgI&t=42s 

https://www.youtube.com/watch?v=w85HG592VbI&t=214s  

https://www.youtube.com/watch?v=vvqhqLuMmc4&t=77s 

https://www.youtube.com/watch?v=amciw0Z854c&t=87s  

Os vídeos da Mina Santa Rita se localizam nos endereços: 

https://www.youtube.com/watch?v=9S_h6uhHE7E&t=790s 

https://www.youtube.com/watch?v=CB6sy1U_Ijo 

https://www.youtube.com/watch?v=VEuThSIuED4 

https://www.youtube.com/watch?v=0aRsKkzky6s 

Além destes, postados por visitantes ou emissoras de Televisão, a Mina Du Veloso ainda tem seu próprio 

canal no site: https://www.youtube.com/channel/UCNfyvgX1G1ALxh_Gc73-8eg. Onde foram postados 

vídeos da recuperação e restauração da mina e do ambiente onde esta se insere. 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vLmTWCHgfgI&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=w85HG592VbI&t=214s
https://www.youtube.com/watch?v=vvqhqLuMmc4&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=amciw0Z854c&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=9S_h6uhHE7E&t=790s
https://www.youtube.com/watch?v=CB6sy1U_Ijo
https://www.youtube.com/watch?v=VEuThSIuED4
https://www.youtube.com/watch?v=0aRsKkzky6s
https://www.youtube.com/channel/UCNfyvgX1G1ALxh_Gc73-8eg
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Capítulo I – Formas de proteção institucionalizadas no Brasil e o caso 

do município de Ouro Preto, Minas Gerais 

Para o presente capítulo, discutiremos as questões que vinculam o patrimônio 

cultural às temáticas associadas ao campo da memória e as perspectivas teóricas 

defendidas por ambos campos de conhecimento, assim como a constante relação de 

seus discursos. Intencionamos também promover a conexão entre os fundamentos que 

diferenciam e aproximam os bens de natureza material e imaterial. Assim como será 

necessário levantar alguns pontos sobre os direitos e deveres presentes nas legislações 

patrimoniais e as discussões que envolvem as políticas patrimoniais contemporâneas. 

Por fim, compreenderemos como se efetivou simbolicamente a construção de um 

modelo patrimonial a ser preservado e como o patrimônio arquitetônico de Ouro Preto 

levou a cidade a ser eleita patrimônio mundial pela UNESCO18. 

Acreditamos que discutir as práticas estruturantes da memória oficial e pública 

presentes, muitas vezes, nos instrumentos e ações de proteção vinculadas ao patrimônio 

cultural empregadas no Brasil, como funcionam e se manifestam na prática e na teoria, 

nos leva a colaborar com as análises atuais sobre a importância e a trajetória das formas 

de proteção e salvaguarda dos bens patrimoniais brasileiros. Contribuindo, dessa forma, 

com o crescimento dos estudos vinculados ao patrimônio cultural e ao envolvimento 

direto da população referente às decisões, implicações, democratização, 

mercantilização, preservação ou não dos patrimônios culturais. 

Abordaremos os instrumentos de proteção tombamento e registro, discutiremos 

o caso da cidade de Ouro Preto, eleita, em certo momento, como um modelo de cidade 

representativa do “patrimônio nacional” e hoje considerada como “modelo” de 

preservação e conservação do patrimônio.  

 

 

 

                                                 
18

  Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. 
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I.1 Perspectivas Teóricas – A cultura do Patrimônio Memorial 

Para discutirmos as questões que perpassam o âmbito dos estudos relacionados 

ao patrimônio cultural material e imaterial19 no Brasil, acreditamos na necessidade da 

compreensão de alguns dos variados contextos em que essas análises se inserem. As 

discussões inscritas no campo da memória são um dos exemplos fundamentais para 

compreensão desse contexto. Observaremos os discursos de memória vinculados ao de 

patrimonialização tanto nas práticas oficiais quanto nas práticas populares do 

patrimônio, analisadas por nós no segundo e terceiro capítulo. 

Podemos afirmar a existência de certa aproximação entre passado e presente, 

mesmo que baseada em escolhas efetuadas no constante processo de rememoração e de 

seleção de memórias ao longo do tempo. É preciso admitir que a apreensão do passado 

está intimamente relacionada às escolhas efetuadas no presente, escolhas muitas vezes 

conscientes e políticas. 

Escolhas estas praticadas não apenas no momento em que se define quais bens 

preservar em detrimento de outros, mas também realizadas por nós como 

“consumidores” que somos. Consumidores em diferentes aspectos, mas principalmente, 

nesse caso, tanto em busca de conhecimento, quanto vinculados ao dito “turismo 

patrimonial”. O que interessa ao turista quando vai visitar um museu ou cidade? Quais 

práticas e que tipo de patrimônio chamam mais atenção? Quantas escolhas são 

efetuadas sem que percebamos seus reais impactos? 

O processo de seleção e de escolhas realizadas no presente precisa ser 

compreendido para não cairmos na ilusão da crença na necessidade de preservação de 

tudo. Não há espaço para uma memória fundamentalmente pura e completa, o 

esquecimento é parte importante no processo de rememoração20, importante e 

inevitável. 

                                                 
19 O chamado “patrimônio imaterial” ou “intangível” é uma qualificação relativamente recente, se 

opõe, em parte, ao dito “patrimônio de pedra e cal” – patrimônio material. A concepção do patrimônio 

imaterial visa a aspectos da vida social e cultural dificilmente abrangidos pelas concepções mais 

tradicionais. “Nessa nova categoria estão lugares, festas, religiões, formas de medicina popular, música, 

dança, culinária, técnicas etc. Como sugere o próprio termo, a ênfase recai menos nos aspectos 

materiais e mais nos aspectos ideais e valorativos dessas formas de vida. Diferentemente das concepções 

tradicionais, não se propõe o tombamento dos bens listados nesse patrimônio. A proposta existe no 

sentido de registrar essas práticas e representações e acompanhá-las para verificar sua permanência e 

suas transformações” (GONÇALVES, 2002: p. 28). 
20

  Para mais informações a respeito, sugerimos a leitura de WEINRICH, Harald. Lete: arte e crítica 

do esquecimento. Trad. Lya Luft. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. 
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Paul Ricoeur afirma que “o esquecimento é deplorado da mesma forma que o 

envelhecimento ou a morte: é uma das faces do inelutável, do irremediável”21, ou seja, 

sua aproximação com a memória pode se manifestar de forma tão intensa que se 

apresenta estreitamente confundido com ela, pode até ser considerado como uma de 

suas condições. 

Ricoeur acredita que “de fato, o esquecimento continua a ser inquietante 

ameaça que se delineia no plano de fundo da fenomenologia da memória e da 

epistemologia da história”22, porém, também pode ser visto como um desafio oposto à 

condição de confiabilidade da memória. O bem transformado em patrimônio cultural é 

visto como rastro ou vestígio do que já foi um dia, é melhor compreendido se 

pensarmos em sua forma materializada como efeito presente e signo de sua causa 

ausente. Melhor dizendo, as escolhas realizadas no presente e, principalmente, pelas 

demandas presentes, definem os bens patrimonializados – muitas vezes vistos como 

memória de uma época – e nos permitem ver um rastro, um resquício, daquilo que um 

dia existiu e hoje é símbolo ou exemplo de algo que não existe mais. 

Para além dos persistentes resquícios de outra época transformados em 

patrimônio e, por isso, ainda vivos e materializados de alguma forma no presente, 

existem também memórias perseverantes que, aparentemente, estão à margem das 

escolhas patrimoniais mais significativas, mas, de alguma maneira, se fazem presentes 

no imaginário social, mesmo que apenas de um certo agrupamento de indivíduos que 

não querem fazer parte daquilo que é relegado ao esquecimento. 

Para Marcelo Abreu, Mateus Pereira e Guilherme Bianchi, a “função” da 

memória social e coletiva seria “fornecer coesão coletiva, institucional, local ou 

nacional, produzir sentimento de pertencimento a um passado a partir da lembrança e do 

esquecimento”23. Por tudo isso, a necessidade presente de rememorar tudo, de produzir 

sentimento de pertencimento a um passado, ou de não esquecer, precisa ser repensada 

criticamente para não ser transformada em um surto colecionista, que busca a 

sacralização da memória apoiada pelas demandas turísticas. 

                                                 
21 RICOEUR, Paul. RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução Alain 

François. Campinas: Editora da Unicamp, 2007. p. 435. 
22  Ibidem. p. 423. 
23 ABREU, Marcelo; BIANCHI, Guilherme; PEREIRA, Mateus. Popularizações do passado e 

historicidades democráticas: reconfigurações da escrita, da presença e da memória. Ouro Preto, 2017. p. 

12. [mimeo]. 
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O aumento do interesse pela musealização ou patrimonialização, o medo da 

perda de memórias (muitas vezes de fatos recentes) pode estar relacionado, dentre 

outros fatores, à sensação de aceleração do tempo presente. Quando se acredita que o 

que se viveu ontem ou nos últimos minutos faz parte do passado, o presente se torna 

cada vez mais curto. O interesse pela História e pela memória se efetiva como suporte 

de compensação dessa possível aceleração do tempo presente. 

François Hartog procura questionar o movimento de extensão e de 

universalização do patrimônio que se impôs como categoria dominante da vida cultural 

e das políticas públicas, acredita que a memória pode ser entendida como um possível 

“remorso” ancorado nessa prática de patrimonialização. O autor afirma que o 

patrimônio “se torna memória da história e, como tal, símbolo de identidade. Memória, 

patrimônio, história, identidade, nação se encontram reunidos na evidência do estilo 

escorreito do legislador”24, reiterando que tais memórias e identidades são construídas e 

muitas vezes inventadas. 

Nessa nova configuração, o patrimônio se encontra ligado ao território 

e à memória, que operam ambos como vetores da identidade: a 

palavra-chave dos anos 1980. No entanto, trata-se mais de uma 

identidade que se reconhece como inquieta, que corre o risco de se 

apagar ou que já está muito esquecida, obliterada, reprimida – de uma 

identidade em busca de si própria, para exumar, montar, ou até mesmo 

inventar – do que de uma identidade evidente e segura de si. Nessa 

acepção, o patrimônio acaba definindo menos o que se possui, o que 

se tem do que circunscreve o que se é, sem ter sabido ou mesmo ter 

podido saber. O patrimônio se apresenta então como um convite à 

anamnese coletiva. Ao “dever” de memória, com sua recente tradução 

pública, o remorso.25 

 

Hartog tece duras críticas à expansão da memória (que ele denomina de “boom 

da memória”), acusando sua ascensão, mesmo que de forma velada, de responsável por 

instaurar uma crise na História. Ainda compreende a memória como um um discurso 

excessivamente aberto a mudanças porque não controlado, sobretudo na ausência de 

uma demarcação entre passado e presente. Em contraponto, Hartog elogia a História 

como disciplina e ciência. Conservador como é do ponto de vista historiográfico, o 

autor acredita que cabe ao historiador desacelerar essa tomada de postura pós-

                                                 
24 HARTOG, Françoise. Regimes de historicidade. Presentismo e experiência do tempo. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2013. p. 195. 
25  Ibidem. 
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modernista, defende o historiador como sujeito de lugar privilegiado e produtor de 

conhecimento. 

Antes de Hartog, nesse sentido, Pierre Nora e Michel de Certeau26 já 

apontavam o esforço em diferenciar a memória da história, Nora acredita que a história 

produz rastro, distância, mediação, “é reconstrução sempre problemática e incompleta 

do que não existe mais”27, demanda análise e discurso crítico, só se vincula às 

continuidades temporais, às evoluções e às relações das coisas, é representação do 

passado e delimitação do passado vivido. Já a memória, para ele, é vida, se opõe por 

completo à história, está sempre impregnada de grupos vivos e, nesse sentido, está em 

permanente evolução, é um fenômeno atual, um elo vivido no eterno presente, instala a 

lembrança no sagrado, é um absoluto. Nora afirma que memória e história, “longe de 

serem sinônimas, tomamos consciência que tudo opõe uma à outra”28, para o autor, tudo 

que é classificado como memória hoje, é história. 

Stefan Berger, Billie Melman e Chris Lorenz afirmam que as modernas nações 

estabeleceram o espaço social ideal sobre o qual as histórias se delineavam, poderíamos 

afirmar, com base nos autores, que a criação do espaço nacional coincide com a criação 

de um tempo nacional (ou de tempos nacionais). Espaço e tempo estes que não foram 

objeto apenas de uma história profissional engajada nestas criações, mas também de 

toda uma “cultura histórica que encontrou expressão numa rica rede de formas – 

literárias, visuais e materiais – em instituições, no mercado, e na vida social de grupos e 

indivíduos e seus imaginários!”29. Os autores evidenciam também que a experiência do 

tempo supõe que o passado não passa definitivamente, nesse sentido, ele ainda é 

presente de alguma forma, porém transformado. De modo que o deslocamento do 

passado suposto ou pretendido na operação historiográfica jamais se realiza 

integralmente. 

Essa sensação e experiência temporal que supõe que o passado não passa pode 

ser exemplificada se pensarmos a continuidade espaço/temporal dos patrimônios 

                                                 
26 Para mais informações a respeito, sugerimos a leitura de CERTEAU, Michel de. A Escrita da 

História. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1982. 
27 NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São 

Paulo (10), dez. 1993. p. 11. 
28 Ibidem. p. 8. 
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culturais. Os bens transformados em patrimônio não podem sofrer alteração física30, 

devem se manter no presente como eram no passado (ou, pelo menos, como se supôs 

que teriam sido). Ou seja, em um novo cenário, com novos usos, com novos “atores 

sociais”, alguns bens persistem e são capazes de nos remeter a um passado estático, 

porém, em alguma medida, transformado. 

Diferente destes autores31 e distante do tom marcado pela desconfiança em 

relação ao elogio excessivo da memória, sobre a relação entre memória e história, 

Ricoeur argumenta que: 

De um lado, temos a pretensão de dissolver o campo da memória no 

da história graças ao desenvolvimento de uma história da memória, 

considerada como um de seus objetos privilegiados; do outro, temos a 

resistência da memória a tal absorção graças à sua capacidade de se 

historicizar sob uma diversidade de figuras culturais. Uma passagem 

no limite, inversa da procedente, designa-se sob a forma de uma 

revolta da memória coletiva contra o que surge como uma tentativa de 

dominação sobre seu culto da lembrança.32 

 

A partir dessa passagem, o autor desenvolve duas frentes de ideias: 1) da 

possibilidade da memória ser um campo da história ou um dos “novos” objetos da 

história e da trajetória da relação da história com a memória ser a de uma 

autonomização da primeira em relação à segunda; e 2) a memória coletiva como 

encarregada da história e o entrecruzamento na linguagem do histórico contado e do 

mnemônico experimentado, uma “historização da memória”. Por fim, Ricoeur defende 

que, mais do que uma substituição ou exaltação de uma em detrimento da outra, há um 

remanejamento dessa relação entre história e memória. Sendo ambas – memória e 

história – campos que olham do presente para pensarem o passado. O conflito 

permanece, porém esse debate se torna importante para não deixarmos de repensar 

ambas categorias que estão sempre em construção. 

Dentro dessa mesma perspectiva, diferentemente de Hartog e Nora, Andreas 

Huyssen concorda com Ricoeur quando afirma que “o divisor história/memória foi 

superado em quase todos os lugares, e a interdependência entre historiografia e 
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  Apenas em alguns casos, ou mesmo alterações de uso, mas não vamos entrar nessa questão, aqui 

nos interessa apenas a reflexão sobre a permanência desses bens. 
31

  Stefan Berger, Billie Melman e Chris Lorenz. 
32 RICOEUR, Paul. RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Tradução Alain 
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memória é amplamente reconhecida”33. Defende ainda que “mnemo-histórica tornou-se 

um termo corrente para designar esse novo subcampo da historiografia”34. Se a cultura e 

a política da memória tornaram-se transnacionais ou até globais, nas duas últimas 

décadas, como afirma o autor, é preciso então, ao invés de adotarmos uma postura de 

recusa e distanciamento, buscarmos uma reflexão histórica sobre a expansão da 

memória. 

Os críticos voltados para o tema da perda da história dirão que a nova 

cultura de museus e memória que emergiu nos últimos anos contraria 

qualquer noção verdadeira de história, ao se converter antes de mais 

nada em espetáculo e entretenimento. Argumentariam que essa cultura 

apresenta um imaginário pós-moderno superficial e destrói, ao invés 

de alimentar, toda noção verdadeira de tempo – passado, presente ou 

futuro.35 [Grifo nosso] 

 

A questão, no entanto, não é a perda da história ou de qualquer “noção 

verdadeira da história”. Buscamos questionar a estabilidade e a permanência de uma 

história contada através da memória e das práticas patrimoniais, vindas muitas vezes de 

um tempo imaginado, sonhado como se realmente tivesse existido da forma que assim 

fantasiamos. Trata-se da comercialização de um passado talvez nunca existente, 

Huyssen afirma que “a própria memória pode tornar-se uma mercadoria a ser colocada 

em circulação por uma indústria voraz da cultura, sempre em busca de novos 

floreados”36, acreditamos que esse temor de Huyssen esteja cada vez mais presente e 

real. 

François Hartog já anunciava que as Jornadas do Patrimônio que acontecem 

desde o ano de 1983 tem atraído cada vez mais visitantes nas cidades e nos locais “do 

Patrimônio”, mais de 11 milhões só em 2002, segundo o autor. Resultados estes 

calculados e proclamados a cada ano pela mídia, como um recorde a ser batido no ano 

seguinte. Hartog afirma que essas Jornadas do Patrimônio se difundiram pelo mundo e 

se fala atualmente – especialmente por intermédio das iniciativas e das convenções da 
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  HUYSSEN, Andreas. Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas da 

memória. Tradução Vera Ribeiro. 1ª ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014. p. 13. 
34 Ibidem. 13. 
35 HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Rio de Janeiro: 

Aeroplano, 2000. p. 76. 
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memória. Op. Cit. p. 139. 
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Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO37) – 

de “universalização do patrimônio, enquanto aumenta a lista dos sítios do patrimônio 

universal da humanidade a cada ano”38, um dos tantos exemplos de clara 

mercantilização do Patrimônio e exploração deste pelo turismo. 

Por outro lado, acreditamos que estas práticas não possam ser compreendidas 

exclusivamente como exploração comercial, mas devemos levar em conta o 

crescimento de demandas por reconhecimento que se sustentaram na possível 

“reconstrução do passado” e sua figuração a partir dos bens patrimoniais. Clarissa 

Gagliardi afirma que “a configuração do patrimônio nacional, sua institucionalização e 

a necessidade social de sua preservação também serão fundamentais para as feições do 

turismo urbano”39. Além disso, acreditamos que esta seja uma via de mão dupla, 

enquanto as atividades turísticas assumem sua predileção pelos destinos urbanos 

preservados, por outro lado, isso tem levado muitas cidades a estabelecer suas políticas 

turísticas e culturais. 

Françoise Choay afirma que, principalmente, as cidades antigas, ainda “quase 

intactas”, concebidas como um objeto raro, frágil e precioso para a arte e para a história, 

passam a ser vistas como exemplares de cultura prestes a desaparecer, como se ainda 

resguardassem um “estilo de vida original” e, por isso, deviam ser protegidas 

incondicionalmente40.  

A respeito dos destinos turísticos, podemos levantar o seguinte 

questionamento: o passado que se busca hoje é aquele que pode provocar 

conhecimento, estranhamento e reflexão ou apenas aquele que emociona, que pode ser 

comprado, fotografado, exibido e tocado? Ou é simultaneamente as duas coisas? O 

Patrimônio eleito e exposto pelas vias da memória, que se veicula na mídia, no turismo, 

na indústria do entretenimento, é aquele que se pode levar para casa como forma de 
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Segundo afirma Leila Bianchi Aguiar, a UNESCO se destaca, dentre os organismos 

internacionais, no campo da preservação cultural. O órgão foi “criado em 1945 no interior da ONU que, 

dentre outras atribuições, tornou-se responsável pelo estabelecimento de convenções internacionais para 

atuação nessa área e ainda pela inscrição de monumentos históricos e conjuntos urbanos na lista do 

patrimônio internacional” (AGUIAR, 2006. p. 43). 
38 HARTOG, Françoise. Regimes de historicidade. Presentismo e experiência do tempo. Belo 

Horizonte: Autêntica Editora, 2013. p. 194. 
39 GAGLIARDI, Clarissa M. R. Turismo e Cidade. In: FORTUNA, C.; LEITE, R. P. (org.). Plural 

de cidade: novos léxicos urbanos. Coimbra: Edições Almedina, 2009. p. 250. 
40 CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. Tradução de MACHADO, Luciano Vieira. 3ª ed. 

São Paulo: Estação Liberdade/ Editora da Unesp, 2001. p. 191. 
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“lembrança”, souvenir e fotografia. Esse é o retrato do turismo patrimonial no Brasil e 

em grande parte do mundo, atrelado ao capital, à rapidez das visitações e ao excesso e 

aceleração de informações que mais desinformam que acrescentam, ou, como Françoise 

Choay afirma “o comentário e a ilustração anedóticos ou, mais exatamente, a tagarelice 

sobre as obras, alimentam a passividade do público, dissuadindo-o de olhar ou de 

decifrar com os próprios olhos, deixando escapar o sentido no filtro de palavras ocas”41. 

Hayden White trabalha com a ideia de que existe uma tensão entre o que ele 

chama de “passado prático”, que podemos entender como o conjunto de manifestações 

que causa efeito, seria um componente produtivo e performático da história – podemos 

compará-lo com a ideia de memória, como uma versão do passado que a maioria das 

pessoas carrega, ou até mesmo com o patrimônio edificado (para muitos, visto como 

“materialização da história”). O autor acredita que o “passado prático” difere (ou muitas 

vezes se opõe) do que os historiadores fazem em seu ofício – o que ele chama de 

“passado histórico”. 

Para White o próprio texto histórico já traduz um efeito de realidade (história 

não é literatura), não existe uma realidade, ou verdade histórica transparente – o 

“passado histórico” é triado pelos historiadores. Para o autor, o “passado prático” tem 

mais efetividade para a vida, seria capaz de atingir mais profundamente o leitor42. Nos 

questionamos se, ao fim e ao cabo, não poderíamos compreender os dois tipos de 

passado como históricos? 

Para além das discussões que envolvem classificações e definições de 

nomenclaturas, nos interessa o diálogo de White com Gumbrecht, quando o primeiro 

afirma que hoje em dia a historiografia comunica pouco com o público em geral, ou 

seja, o efeito de realidade provocado pela historiografia explicaria e/ou atenderia pouco 

aos leitores não historiadores, enquanto Gumbrecht afirma, segundo Valdei Lopes de 

Araújo, que “essa vontade de tocar o passado é uma característica antropológica, 

reveladora de nosso desejo de transcendência”43. Gumbrecht diz então que esse desejo, 

mesmo presente em todas as sociedades conhecidas, na modernidade foi reprimido por 

uma “cultura de sentido”. Os autores acreditam que não existe uma cultura apenas de 
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  CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. Tradução de MACHADO, Luciano Vieira. 3ª ed. 

São Paulo: Estação Liberdade/ Editora da Unesp, 2001. p. 216. 
42 WHITE, Hayden. The practical past. Historien, Athens, vol. 10, 2010, p. 10-19. 
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“sentido” ou de “presença”, mas sim a junção desses dois elementos em maior ou 

menor grau, de forma que “a preponderância do sentido produz uma nostalgia das 

práticas de presença”44. 

Dito de outro modo, quando nos sentimos afetados por um objeto ou por fatos, 

sem necessariamente colocar isso numa cadeia de significados, podemos afirmar que 

isso seria, produzir sentido – “ler o passado” e produzir um sentido para ele, um 

movimento próprio, uma certa evolução. Hayden White propõe que para aprender com 

o passado e com a História, hoje, é preciso entender como o passado nos afeta 

diretamente e nos desloca, sem que necessariamente seja preciso atribuir sentido 

segundo os protocolos disciplinares. 

Para White a força do “passado histórico” diminuiu face às leituras que dão 

preferência aos textos inscritos no âmbito do “passado prático”. Ou seja, para ele, as 

pessoas têm se interessado mais por leituras que as aproximam do acontecimento, 

diferente do que o historiador faz quando se afasta do texto e assim afasta o leitor do 

acontecimento em si para uma análise que intenciona ser objetiva. Com o foco de 

análise voltado para nosso objeto, podemos compreender então essa reflexão pensando 

os patrimônios institucionalizados como “narradores” de um passado que intenciona ser 

mais prático que histórico. Ou, como Valdei Araujo bem argumenta sobre as 

transformações nas políticas de preservação do patrimônio ocorridas nos últimos trinta 

anos: 

Já não parece suficiente preservar um edifício histórico que represente 

uma época passada distante, tornando-se símbolo daquele mundo 

desaparecido. As práticas de preservação apontam para a vontade de 

reconstituir certos ambientes históricos, não apenas prédios de valor 

excepcional, mas toda a malha urbana de alguma cidade que se deseja 

congelar no tempo. Quem já teve a experiência de viver ou visitar de 

modo mais intenso alguma dessas cidades-museus, sabe do desejo 

quase incontrolável de querer restaurar mais e mais aspectos da vida 

“original” desses centros urbanos. Além das malhas urbanas e 

inclusive paisagens geográficas inteiras, pretende-se hoje preservar 

aquilo que é intangível e imaterial, as tradições populares, os 

processos “tradicionais” de fabricação e outras infinitas 

manifestações.45 
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Para o autor essa nova postura voltada para a patrimonialização de quase tudo 

não se trata apenas de uma simbolização da identidade nacional ou coletiva, mas uma 

resposta a um desejo de viver no passado. Com isso, não queremos afirmar que possa 

existir algum processo de patrimonialização que não seja uma escolha efetuada no 

presente e não carregue suas marcas ou alterações e ampliações de significados de um 

bem cultural. 

Ou seja, o patrimônio faz parte de uma narrativa de memória, existiu de 

alguma forma no seu contexto original, e quando eleito passa a ter ressonância em 

contextos distantes do de sua conjuntura ou comunidade geracional. Carrega múltiplos 

sentidos e deve sim adquirir ressonância através do turismo, mas a que preço? Será 

mesmo fundamental investir em preservação para atender apenas às demandas 

capitalistas de exploração do turismo? 

Adreas Huyssen acredita que essa obsessão recente pela memória – podemos 

acrescentar: também pela patrimonialização – “marca uma necessidade crescente de 

historicidade num mundo de obsolescência planejada, bem como no presente em eterna 

expansão da cultura de consumo”46, talvez essa postura seja reflexo da falta de 

confiança no futuro das sociedades ocidentais; como afirma Huyssen “comparados às 

promessas de progresso de uma época anterior, os atuais imaginários do futuro sofrem 

de uma confiança anêmica”47. O autor utiliza diversos exemplos do crescente interesse 

social nos objetos antes considerados museais, como as modas e móveis retrô, o 

saudosismo através de mídias sociais (que geram uma musealização da própria vida) e o 

aumento de documentários, para afirmar sua crença nas mudanças contínuas nas 

estruturas da temporalidade e em novas percepções de tempo e espaço presentes nas 

sociedades ocidentais desde a década de 1980. 

É provável que a descrença no futuro ou o sentimento de saudade em relação 

ao passado leve ao interesse crescente pela patrimonialização e pelo arquivamento em 

excesso de documentações. Segundo Hermann Lübbe, o crescimentos dos arquivos e da 

importância destes nos permite repensar o papel do esquecimento, com a intenção de 

lembrarmos “de forma confiável das coisas relevantes temos de esquecer as 

trivialidades de forma igualmente confiável, o que no arquivo moderno é possibilitado 
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pela assim chamada ‘eliminação’”48. As demandas presentes nos permitem julgar (de 

forma correta ou não) os anseios de pesquisas e necessidades futuras, nos possibilitando 

eleger o que preservar e o que descartar. 

Sobre o objeto patrimonializado, podemos afirmar que o que tem confirmado a 

sedução e a progressiva procura pelo tema ou pelo objeto em si caracterizado como 

patrimônio cultural, é o crescimento do turismo em “cidades históricas”, que ocorre 

atualmente por diversas razões que não cabe a nós julgar, várias explicações podem nos 

levar a compreender este crescente interesse no antigo, acompanhado do sentimento de 

medo da perda. Sobre a cidade de Ouro Preto, no caso específico da atividade turística, 

e a preservação de seus bens imóveis, Leila Bianchi Aguiar afirma que estes 

“revelaram-se verdadeiras atrações para os novos visitantes pela possibilidade de uma 

“imersão no passado”, critério valorizado pela propaganda turística, capaz de 

influenciar a escolha de locais de hospedagem, refeições e outras opções de lazer na 

cidade”49. Assim, o patrimônio se torna um bom exemplo da combinação de desejos 

espaciais e temporais que desencadeiam a nostalgia. 

Andreas Huyssen afirma que “não há dúvida de que o mundo está sendo 

musealizado e que todos nós representamos os nossos papéis nesse processo. É como se 

o objetivo fosse conseguir a recordação total”50. A crença de que é possível haver uma 

compensação das destruições geradas pela modernidade no mundo social e/ou pelas 

alterações aceleradas da experiência, proporcionada através da musealização cultural é 

conservadora, simplista e ideológica na visão do autor; ele acredita que essa crença, 

aparentemente inocente, “não consegue reconhecer que qualquer senso seguro do 

próprio passado está sendo desestabilizado pela nossa indústria cultural musealizante e 

pela mídia, as quais funcionam como atores centrais no drama moral da memória”51. 

Existe um empenho muito grande em aumentar a capacidade de memória dos meios 

eletrônicos, nada se descarta, tudo pode ser acumulado e arquivado. Acredita-se que há 
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espaço para isso ou não se questiona a necessidade de preservação de tudo? O 

esquecimento também não deveria ser parte integrante da memória? 

Este saudosismo e colecionismo podem ter conexão com a crescente 

consciência da irreversibilidade do tempo, o passado deixa de ser acessível e o ontem se 

torna passado ou ultrapassado rápido demais. Huyssen afirma que, na Europa, desde o 

século XVII, com o surgimento de “um novo sentido de temporalidade, cada vez mais 

caracterizado pelas assimetrias radicais de passado, presente e futuro, a nostalgia como 

saudade de um passado perdido evoluiu para a moderna doença em si”52. Assim, a 

aspiração nostálgica do tempo passado pode ser considerada uma saudade de outro 

lugar, o passado se faz presente nos resíduos patrimoniais.  

É de comum acordo entre os estudiosos da área que o campo da memória 

suscita mais dúvidas que certezas, o conceito ainda está em construção (ou 

reconstrução) e cabe a nós problematizá-lo e reavaliá-lo sempre que as análises 

demandarem sua utilização. Para as discussões no campo do patrimônio, podemos 

admitir que em toda a sua complexidade, a memória é capaz de conservar, esquecer, 

transmitir, destruir, redefinir e expulsar passados de acordo com os conflitos e as 

necessidades do presente. 

A seguir levantaremos algumas discussões que nos permitem vislumbrar a 

cidade de Ouro Preto, em grande parte patrimonializada, como uma construção que nos 

conduz a compreendê-la como lugar de memória. O rastreio pela manutenção de uma 

unidade estilística arquitetônica e a implementação dos projetos preservacionistas que 

colocam a cidade como o paradigma da preservação no Brasil, nos provoca a análise do 

instrumento tombamento, sendo o meio mais utilizado na patrimonialização oficial da 

cidade. 

I.2 O Instrumento Tombamento em perspectiva 

Se falamos em patrimônios e em suas formas de proteção, precisamos entrar 

nos meandros das leis de proteção e incentivo. Para compreendermos um pouco da 

patrimonialização de Ouro Preto e seus bens culturais, acreditamos na importância da 
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interpretação dos instrumentos tombamento e registro. Que serão diferenciados por nós 

a seguir, com o intuito de assimilarmos melhor os caminhos patrimoniais no Brasil. 

Sendo assim, atualmente, interpretamos o tombamento53 como um instrumento 

que confere reconhecimento e proteção ao patrimônio cultural material, pode ser feito 

pela administração federal, estadual e municipal. Em âmbito federal, o tombamento foi 

instituído pelo Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, se consagrou como o 

primeiro instrumento legal de proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro e o primeiro 

das Américas, e cujos preceitos fundamentais se mantêm em uso até os nossos dias.  

De acordo com o Decreto-Lei mencionado, o patrimônio histórico e artístico é 

definido como um agrupamento de bens móveis e imóveis existentes no Brasil e cuja 

“conservação é de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da 

história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 

bibliográfico ou artístico”54. Estão também sujeitos a tombamentos, segundo o Decreto-

Lei, os “monumentos naturais, sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela 

feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou criados pela indústria 

humana”55. 

Na Constituição Federal de 1988 usa-se a expressão patrimônio cultural em 

substituição a patrimônio histórico e artístico, que vinha sendo usada desde o referido 

Decreto de 1937. Assim, afirma José Ricardo Oriá Fernandes, seguindo a moderna 

orientação adotada pelas Ciências Sociais, o legislador constituinte decide pela 

ampliação da interpretação do que seja patrimônio cultural56 que, pelo texto vigente, 

engloba  

[...] os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente 

ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 

nos quais se incluem: as formas de expressão; os modos de criar, fazer 

                                                 
53

  O instrumento denominado tombamento, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), a palavra tombo, significando registro, começou a ser empregada pelo Arquivo 

Nacional Português, fundado por D. Fernando, em 1375, e originalmente instalado em uma das torres da 

muralha que protegia a cidade de Lisboa. Com o passar do tempo, o local passou a ser chamado de Torre 

do Tombo. Ali eram guardados os livros de registros especiais ou livros do tombo. No Brasil, como uma 

deferência, o Decreto-Lei adotou tais expressões para que todo o bem material passível de acautelamento, 

por meio do ato administrativo do tombamento, seja inscrito no Livro do Tombo correspondente. 

Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/418/. Visitado em setembro de 2016. 
54 Capítulo I, Art. 1º do Decreto Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. 
55 Capítulo I, Art. 1º § 2º do Decreto Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. 
56 FERNANDES, José Ricardo Oriá. O direito à memória: análise dos princípios constitucionais 

da política de patrimônio cultural no Brasil (1988-2010). Fundação Casa de Rui Barbosa. s/d. 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/418/
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e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, 

objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 

manifestações artístico-culturais; e os conjuntos urbanos e sítios de 

valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 

ecológico e científico.57 

 

Dessa forma, o primeiro passo foi dado para a adoção de uma noção mais 

abrangente de patrimônio e para o abandono da visão elitista e conservadora que 

considerava apenas objeto de preservação cultural as manifestações da classe 

historicamente dominante, passou-se a incorporar nas legislações e definições de 

patrimônio os diferentes grupos étnicos formadores da sociedade brasileira. 

Também foi substituído o valor excepcional e a notabilidade do bem a ser 

tombado por seu valor de inserção na comunidade, agregado à história, formação e 

desenvolvimento da comunidade. Passou a incluir as atividades humanas portadoras “de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira”58. A comunidade passa a ser considerada como responsável pela 

conservação do bem tombado e, ao mesmo tempo, beneficiária de suas manifestações.59 

Sendo assim, qualquer pessoa física ou jurídica pode solicitar o tombamento de 

qualquer bem ao IPHAN60, bastando, para tanto, encaminhar correspondência à 

Superintendência do IPHAN em seu Estado, à Presidência do IPHAN, ou ao Ministério 

da Cultura. Leila Bianchi Aguiar afirma que, na prática, tais direitos não se tornaram 

conhecidos e, por isso, são pouco utilizados pela maioria dos grupos sociais não 

pertencentes às instituições de preservação. A autora salienta que a maior parte dos 

pedidos dos processos de tombamento nacionais continuou a ser realizada a partir do 

                                                 
57 Art. 216 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Visitado em outubro de 2016. 
58 Ibidem. 
59  Importante destacarmos aqui que este se configura como um campo de disputas e tensões, 

tipologias de bens que não faziam parte do que era considerado patrimônio passaram a fazer, por outro 

lado, o valor estético ainda é bastante predominante. Na prática, muitas vezes, observamos que a 

comunidade é induzida, por prefeituras ou empresas, a pedir pelo tombamento ou registro de determinado 

bem, apenas para atender ao “caráter comunitário” exigido em lei. 
60 Para que o texto fique mais fluido e compreensível, utilizaremos a nomenclatura atual do órgão 

federal responsável pela preservação do patrimônio cultural: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN. Porém, essa instituição, criada em janeiro de 1937 como Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), teve seu nome alterado cinco vezes: Diretoria de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (DPHAN), em 1946; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), em 1970; Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Fundação Pró-Memória 

(SPHAN/Pró-Memória - estrutura dupla de administração direta e indireta), em 1979; Instituto Brasileiro 

do Patrimônio Cultural (IBPC), em 1990; e, novamente, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN), em 1994, nome que permanece até hoje. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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próprio IPHAN ou por órgãos municipais e estaduais61. Ou seja, grande parte dos 

assuntos envolvendo patrimônio permanecem dependentes dos setores governamentais 

e, assim, colaboram com a manutenção da hegemonia mantida por estes em relação aos 

agentes sociais. 

Dessa forma, para ser tombado, o bem passa por um processo administrativo 

que analisa sua importância em âmbito nacional e, posteriormente, o bem é inscrito em 

um ou mais Livros do Tombo. Os bens tombados estão sujeitos à fiscalização realizada 

pelo Instituto para verificar suas condições de conservação, e qualquer intervenção 

nestes bens deve ser previamente autorizada. 

Sob a tutela do IPHAN, os bens tombados se subdividem em bens móveis e 

imóveis, entre os quais estão conjuntos urbanos, edificações, coleções e acervos, 

equipamentos urbanos e de infraestrutura, paisagens, ruínas, jardins e parques 

históricos, terreiros e sítios arqueológicos. O objetivo do tombamento de um bem 

cultural é impedir sua destruição ou mutilação, mantendo-o preservado para as gerações 

futuras. 

Segundo publicações do IPHAN62 e a legislação vigente, os quatro Livros do 

Tombo são divididos da seguinte maneira: 

Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico: onde são inscritos 

os bens culturais em função do valor arqueológico, relacionado a vestígios da ocupação 

humana pré-histórica ou histórica; de valor etnográfico ou de referência para 

determinados grupos sociais; e de valor paisagístico, englobando tanto áreas naturais, 

quanto lugares criados pelo homem aos quais é atribuído valor à sua configuração 

paisagística, a exemplo de jardins, mas também cidades ou conjuntos arquitetônicos que 

se destaquem por sua relação com o território onde estão implantados.63 

Livro do Tombo Histórico: onde são inscritos os bens culturais em função do 

seu valor histórico. É formado pelo conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no 

Brasil e cuja conservação seja de interesse público por sua vinculação a fatos 

                                                 
61

  AGUIAR, Leila Bianchi. Turismo e preservação nos sítios urbanos brasileiros: o caso de Ouro 

Preto. Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. 

Niterói, 2006. p. 51. 
62 Publicações vinculadas ao site do IPHAN disponíveis em: http://portal.iphan.gov.br/. Visitado 

em novembro de 2016. 
63

  Estudo de caso do nosso último capítulo da presente dissertação, as antigas minas de extração 

ouro desativadas da cidade de Ouro Preto estariam inscritas neste livro do tombo caso fossem tombadas, 

assim como outros sítios vinculados à mineração se relacionam ao mesmo Livro do Tombo Arqueológico, 

Etnográfico e Paisagístico. 

http://portal.iphan.gov.br/
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memoráveis da história do Brasil. Esse Livro reúne, especificamente, os bens culturais 

em função do seu valor histórico que se dividem em bens imóveis (edificações, 

fazendas, marcos, chafarizes, pontes, centros históricos, por exemplo) e móveis 

(imagens, mobiliário, quadros e xilogravuras, entre outras peças). 

Livro do Tombo das Belas Artes: onde são inscritos os bens culturais em 

função do seu valor artístico. O termo belas-artes é aplicado às artes de caráter não 

utilitário, opostas às artes aplicadas e às artes decorativas. Para o IPHAN, são 

consideradas belas artes as que imitam a beleza natural e que sejam diferentes daquelas 

que combinam beleza e utilidade. 

Livro do Tombo das Artes Aplicadas: onde são inscritos os bens culturais em 

função do seu valor artístico, associado à sua função utilitária. Para o IPHAN, essa 

denominação (em oposição às belas artes) se refere à produção artística que se orienta 

para a criação de objetos, peças e construções utilitárias: alguns setores da arquitetura, 

das artes decorativas, design, artes gráficas e mobiliário, por exemplo. 

Os livros de tombo existentes estão presentes na esfera nacional junto ao 

IPHAN e nos órgãos congêneres a nível estadual e municipal. O tombamento pode ser 

realizado tanto por procedimento administrativo, quanto por lei ou por via jurisdicional. 

Por via administrativa, é sempre precedido de um processo em que a Administração 

Pública identifica o valor cultural dos bens móveis ou imóveis, públicos ou privados. Se 

privado, o proprietário do bem é notificado pelo órgão de preservação especializado, 

tendo direito à impugnação64. O bem poderá ainda ser tombado, conforme afirmamos 

acima, pelo Poder Legislativo, através de lei específica, que determine a sua 

preservação65. 

Em resumo, são efeitos do tombamento: a obrigação de registrar o bem 

tombado e todo o processo; restrições à alienabilidade e à modificação do bem 

tombado; a vigilância exercida pelo órgão de tombamento, assim como vistoria e 

fiscalização sobre a coisa tombada. Conforme § 1º do artigo 216 da Constituição 

                                                 
64 A partir desse momento o processo é encaminhado a um conselho consultivo integrado pelo 

diretor do órgão de preservação. A decisão do conselho deve ser homologada pelo titular da pasta da 

cultura e o bem inscrito no Livro do Tombo. 
65

  Segundo a Lei da Ação Civil Pública nº 7.347/85, passou a ser viável o tombamento ou 

preservação de bem cultural por decisão do Poder Judiciário. 
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Federal, o tombamento é apenas uma das formas de proteção, ao lado de inventários66, 

registros67, vigilância, desapropriação68, e de outras formas de acautelamento e 

preservação do patrimônio cultural brasileiro. 

Dentre as referidas formas de proteção, para a presente dissertação, nos 

importa analisar mais detidamente o tombamento por se tratar do instrumento de 

proteção que, além de ser o mais antigo, também pode ser utilizado para traçarmos um 

paralelo de comparação com os bens não contemplados com as proteções oficiais do 

patrimônio, ou seja, os bens não tombados, e, assim, buscarmos compreender as 

diferenças e semelhanças que cercam esses patrimônios e suas formas de proteção. 

Veiculado no Portal do IPHAN no ano de 2013, existe um documento com a 

versão da publicação da lista de “Bens Móveis e Imóveis Inscritos nos Livros do Tombo 

do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: 1938-2012”69. A estrutura dos 

bens culturais distribuídos pelo Brasil mostra, a partir dos diferentes Estados da 

Federação, indicações dos municípios onde se localizam os bens culturais protegidos 

pelo IPHAN através do tombamento. 

A partir de cada bem tombado, nesse documento, há uma breve sistematização 

de informações constantes nos Livros do Tombo. Estes últimos se diferenciam, como já 

foi dito, entre Livro do Tombo Histórico; Livro do Tombo das Belas Artes; Livro do 

Tombo das Artes Aplicadas; e Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico. Os campos destinados às caracterizações dos bens culturais podem estar 

preenchidos na sua totalidade ou não, dependendo de cada caso. 

Os campos com as informações destinados aos bens culturais constam: a 

inscrição do bem, com a transcrição do principal trecho relativo à identificação do bem 

cultural; o nome que se atribuiu ao bem quando da abertura do Processo de 

                                                 
66

  Os inventários são utilizados para organizar e fazer o levantamento do patrimônio cultural 

nacional, além de serem mecanismos de proteção e de divulgação desses bens, utilizados, inclusive, para 

um possível processo de tombamento ou registro. 
67 Pelo Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000, instituiu-se o Registro de Bens Culturais de 

Natureza Imaterial, dividido em quatro livros: Livro de Registro dos Saberes, Livro de Registro das 

Celebrações, Livro de Registro das Formas de Expressão e Livro de Registro dos Lugares. A inscrição 

num dos livros de registro se baseia na continuidade histórica do bem e em sua relevância para a 

memória, a identidade e a formação da sociedade brasileira. 
68 A desapropriação, se enquadra na seara do direito de propriedade, sendo esta a transferência 

compulsória da propriedade particular (ou pública de entidade de grau inferior para o superior) para o 

Poder Público ou seus delegados, por utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia e justa 

indenização em dinheiro, nos termos do artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal. 
69 Disponível em: http://www.guiadeturismo.inf.br/images/arquivos/viegas/Lista-de-bens-

tombados-pelo-IPHAN.pdf. Visitado em setembro de 2016. 

http://www.guiadeturismo.inf.br/images/arquivos/viegas/Lista-de-bens-tombados-pelo-IPHAN.pdf
http://www.guiadeturismo.inf.br/images/arquivos/viegas/Lista-de-bens-tombados-pelo-IPHAN.pdf
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Tombamento; outras denominações ou qualitativos recebidos pelo bem tombado; o 

número do Processo na Série “Tombamento” do Arquivo Central – Seção RJ; do Livro, 

a partir das quatro possibilidades de Livros do Tombo já citados, indica-se qual é o 

Livro que recebeu a inscrição, destacando-se a numeração da mesma, além do número 

do volume e da(s) folha(s) onde a inscrição se localiza nos Livros. Importante salientar 

que um mesmo bem cultural pode ter mais de uma inscrição em cada um dos quatro 

Livros do Tombo; além de um campo destinado a alguma informação adicional sobre o 

bem inscrito. 

Neste mesmo documento, após a listagem dos bens culturais inscritos, segue 

uma lista com os nomes daqueles bens que ainda não receberam suas inscrições nos 

Livros do Tombo. Isso porque as suas respectivas tramitações não foram concluídas 

pelo IPHAN, mesmo já existindo votos favoráveis do Conselho Consultivo para os 

tombamentos. A razão para isso, segundo o IPHAN, se justifica tanto pela necessidade 

da finalização do trâmite administrativo, o qual envolve até a homologação do 

tombamento por parte do Ministério da Cultura, como pelas demandas de ajustes 

técnicos que alguns processos apresentam após as Reuniões do Conselho Consultivo do 

IPHAN. 

A partir do referido documento podemos analisar uma série de questões 

alusivas ao patrimônio material tombado no Brasil: sua ocorrência por estado e região, 

se há predominância em qual (ou quais) livro (s) do Tombo, se existe um tipo de bem 

recorrente que tem conquistado maior atenção. 

Para uma análise mais detida, classificamos os 204 bens inscritos no Livro do 

Tombo, entre os anos 1938 e 2012, em todo o estado de Minas Gerais, a nível federal, 

em 29 tipos de bens, estes se dividem em: 19 capelas (sendo 7 em Ouro Preto, todas 

inscritas no Livro Belas Artes, no ano de 1939), 34 casas (sendo apenas 4 na cidade de 

Ouro Preto, divididas nos Livros Belas Artes e Histórico, entre os anos de 1950 e 1963), 

9 chafarizes (sendo 5 apenas em Ouro Preto, inscritos no Livro Belas Artes, na mesma 

data do ano de 1950), 2 coleções (nenhuma em Ouro Preto), 1 complexo ferroviário 

(entre os municípios de São João Del Rei e Tiradentes), 16 conjuntos70, 1 

documentação, 2 edifícios, 1 estação, 1 fábrica (em Ouro Preto, inscrita no Livro 

                                                 
70  Importante ressaltar que Minas Gerais se destaca ainda pela quantidade de “conjuntos 

históricos” tombados, cada um destes 16 conjuntos urbanos pode conter centenas de casas, então esses 

204 bens tombados no estado de Minas podem significar muito mais do que parece, ou seja, podem 

conter uma quantidade muito superior de bens não tombados individualmente, mas em conjunto. 
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Histórico como a “Primeira Fábrica de Ferro no Brasil”, no ano de 1938), 2 fazendas, 1 

fonte, 1 hospício, 79 igrejas (sendo 15 em Ouro Preto, inscritas no Livro Belas Artes, 

entre os anos 1938 e 1962), 3 imagens (1 em Ouro Preto, no distrito de Antônio Dias, 

inscrita no Livro Belas Artes, no ano de 1987), 1 imóvel, 1 lapa, 1 lavatório, 1 marco, 1 

oratório (em Ouro Preto, inscrito no Livro Belas Artes, em 1939), 11 passos (sendo 5 

em Ouro Preto, inscritos no Livro Belas Artes, todos no ano de 1959), 6 pontes (todas 

em Ouro Preto, no Livro Belas Artes, uma em 1939 e as 5 outras em 1950), 1 prédio, 1 

presépio, 3 remanescentes, 1 santuário, 2 sobrados, 1 teatro e 1 túmulo. 

Para nosso exame, julgamos importante adotarmos essas divisões tipológicas 

para facilitar a compreensão da fonte. Agrupados assim, a partir das denominações 

advindas do próprio IPHAN, os bens podem ser compreendidos em conjunto, sem que, 

para isso, percam sua individualidade. Para simplificarmos a análise, se dividirmos o 

total dos 204 bens materiais tombados em Minas Gerais entre civil e religioso, temos 

115 bens religiosos, sendo 29 pertencentes a Ouro Preto e 89 civis, destes 16 estão em 

Ouro Preto. 

Os 204 bens tombados se dividem em 49 cidades, do total de 853 cidades que 

compõem todo o estado de Minas Gerais. Deste total de bens tombados a nível federal, 

45 estão na cidade de Ouro Preto, inscritos em seus respectivos livros entre os anos de 

1938 e 1987. A totalidade dos bens analisados se distribuem entre os livros do tombo: 

Belas Artes (169 bens), Histórico (56 bens) e Arq./Etn./Psg. (13 bens), sendo que dos 

204 bens, 30 deles estão inscritos em mais de um livro, principalmente Belas Artes e 

Histórico. 

No próximo item, e ao longo das discussões de toda a dissertação, 

compreenderemos melhor esse viés monumentalizante de Ouro Preto e a razão da 

cidade se sobressair numericamente em relação às outras cidades do estado quando se 

trata do patrimônio cultural mineiro tombado. 

I.3 A eleição de um modelo a ser tombado e as ações preservacionistas 

É preciso destacar que nos primeiros 50 anos de práticas de preservação 

patrimoniais e aplicação do Decreto-Lei nº 25, as ações preservacionistas se pautavam 

na continuidade do modelo conceitual acerca dos patrimônios nacionais. O tombamento 
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era regido pelo ideário modernista, cristalizado na arquitetura monumental “do barroco 

e da mestiçagem como evidência do ethos nacional”71, atrelado a isso sobressaia 

também a “herança autoritária e excludente das práticas de eleição patrimonial, 

concentradas nos técnicos e na aparente neutralidade de suas escolhas” 72, advindas, 

principalmente, da descrição formalista e estilística dos monumentos artísticos. 

Sendo assim, o conceito oficial que norteou os primeiros passos da política 

brasileira de patrimônio restringiu-se, inicialmente, aos chamados monumentos 

arquitetônicos e obras de arte eruditas associadas ao dito “passado nacional”. 

Os primeiros apontamentos a respeito dos indícios de perda de monumentos 

históricos e de “arte colonial” foram produzidos diante da “construção” do que seria 

chamado de barroco mineiro pelos modernistas, compreendida mais tarde como a 

primeira manifestação cultural “tipicamente brasileira”, no início do século XX73. 

Leila Bianchi Aguiar afirma que iniciaram-se no ano de 1926 as práticas de 

seleção e preservação do patrimônio cultural em Ouro Preto, “quando o governo do 

estado de Minas Gerais designou verbas para a conservação de monumentos históricos e 

artísticos em algumas cidades mineiras”74. O intuito era a preservação e manutenção de 

uma unidade estilística majoritariamente arquitetônica e considerada pertencente aos 

moldes barrocos. 

Guiomar de Grammont afirma que “no ensaio publicado em 1928, Mário de 

Andrade enuncia a ideia de que só a partir da segunda metade do século XVIII teríamos 

manifestações culturais que realmente expressariam a ‘coletividade colonial’”75. A 

autora defende com segurança que o interesse de Mário de Andrade teria sido “uma 

                                                 
71 MARINS, Paulo César Garcez. Novos Patrimônios, um novo Brasil? Um balanço das políticas 

patrimoniais federais após a década de 1980. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 29, no 57, p. 9-28, 

janeiro-abril 2016. p. 11. 
72 Ibidem. 
73 Além dos modernistas, precisamos destacar a importância de outros grupos nesse processo de 

valorização da arquitetura e da cidade de Ouro Preto. Intelectuais católicos, arquitetos e estudiosos 

neocoloniais visitavam a cidade naquele momento e muitos se inspiraram em modelos arquitetônicos de 

Ouro Preto para levarem a influência advinda dali a outras cidades, como São Paulo, por exemplo. 
74

  AGUIAR, Leila Bianchi. Desafios, permanências e transformações na gestão de um sítio urbano 

patrimonializado: Ouro Preto, 1938-1975. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 29, no 57, p. 87-106, 

janeiro-abril 2016. p. 89. 
75

  GRAMMONT, Guiomar de. Aleijadinho e o aeroplano: o paraíso barroco e a construção do 

herói colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. p. 157. 
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peça chave no estímulo à famosa viagem da caravana paulista de artistas e escritores a 

Minas em 1924, considerada o marco da ‘descoberta’ do ‘barroco’”76. 

Além disso, Leila Bianchi Aguiar afirma que “em julho de 1928, Gustavo 

Barroso, diretor do Museu Histórico Nacional, visitou a cidade e constatou o alarmante 

estado em que se encontravam algumas das suas principais construções”77. Diante do 

quadro de abandono e provável perda de parte da “história nacional” relatado pelo 

diretor do MHN ao governo de Minas Gerais, a autora diz que “foram liberadas verbas 

com as quais seriam restaurados alguns desses monumentos, ficando sob sua 

responsabilidade [de Gustavo Barroso] a supervisão das reformas que seriam 

executadas”78. 

Resultado de tudo isso foi a primeira ação categórica de proteção do 

patrimônio cultural brasileiro, traduzida na elevação da cidade de Ouro Preto à 

categoria de monumento nacional pelo Decreto nº 22.928, de 12 de julho de 1933 – 

antes mesmo da confecção do já mencionado Decreto-Lei, datado de 1937. 

Até os anos 20 e 30, quando veio a ser descoberta pelos intelectuais 

modernistas, Ouro Preto era mais uma das tantas "cidades mortas" – 

na expressão de Monteiro Lobato – existentes no Brasil. Passada a 

fase da mineração, a cidade entra em decadência. Mas ela é ainda a 

capital da província de Minas Gerais. Em fins do século XIX, ela 

perde essa condição para Belo Horizonte.79 

 

Ou seja, como consequência dessa “descoberta” pelos intelectuais 

modernistas, além da presença de Gustavo Barroso e dos relatos de alguns literatos que 

passaram pela cidade naqueles momentos, o decreto presidencial eleva Ouro Preto à 

condição de monumento nacional – “data dos anos 20 e 30 a criação do culto a Ouro 

Preto e às chamadas cidades históricas de Minas, à arte e arquitetura religiosa barroca 

do século XVII mineiro”80. No discurso modernista a ideia principal se pautava na 

valorização da arte local para integrá-la ao programa de “redescoberta” das raízes da 
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  Ibidem. p. 155. 
77

  AGUIAR, Leila Bianchi. Desafios, permanências e transformações na gestão de um sítio urbano 

patrimonializado: Ouro Preto, 1938-1975. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 29, no 57, p. 87-106, 

janeiro-abril 2016. p. 89. 
78 Ibidem. 
79 GONÇALVES, José Reginaldo. Autenticidade, memória e ideologias nacionais: o problema dos 

patrimônios culturais. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 1, n. 2, 1988. p. 272. 
80 Ibidem. 
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arte brasileira, ressaltando aspectos culturais e de miscigenação racial81. “Redescoberta” 

esta que pode ser encarada também como uma “invenção” de um país modernista que 

utilizou o barroco na constituição das “raízes nacionais”. 

Dentro desse contexto – depois de colocado em prática o Decreto-lei nº 2582 – 

até o final de 1969, podemos analisar os critérios de tombamento dessa época a partir 

dos 803 bens eleitos como patrimônio nacional. Destes, 368 são de arquitetura religiosa, 

289 se enquadram na arquitetura civil, 43 de arquitetura militar, 46 conjuntos, 36 bens 

imóveis, 6 bens arqueológicos e 15 bens naturais. O período mais intenso dessas 

atividades de tombamento se estende de 1938 a 1942, decaindo progressivamente nas 

décadas subsequentes. Ou seja, a função teatral da monumentalidade arquitetônica foi, 

em grande período, utilizada e transformada em símbolo nacional. 

Leila Bianchi Aguiar afirma que “se determinou, através de um grande 

número de tombamentos, a arquitetura que melhor deveria ser representativa da 

nacionalidade brasileira”83. Em geral, era preservado “o que se julgava haver sido 

produzido de mais nobre e autêntico no campo da arquitetura brasileira”84, ou seja, a 

arquitetura barroca do período colonial, que era vista como a “mais autêntica e 

representativa da nacionalidade brasileira”85. 

De tudo isto, podemos concluir pela construção da narrativa de um passado 

forjado e empregado como instrumento de autoconhecimento. O passado nacional é 

simbolicamente elaborado e utilizado com o objetivo de criar e fortalecer a identidade 

pessoal e coletiva. Numa escala global, na segunda metade do século XVIII e no início 

do século XIX, tradições foram inventadas a partir da classificação do que seria o 

patrimônio cultural nacional, materializado em monumentos, relíquias, mártires, heróis, 

mitologias nacionais, locais de peregrinação cívica e cidades históricas, com o objetivo 

de criar e comunicar identidades nacionais. 

                                                 
81

 
 

GRAMMONT, Guiomar de. Aleijadinho e o aeroplano: o paraíso barroco e a construção do 

herói colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. p. 40. 
82

  O artigo 1º do Decreto-lei mencionado afirma que “Constitui o patrimônio histórico e artístico 

nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse 

público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da História do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”. 
83

  AGUIAR, Leila Bianchi. Turismo e preservação nos sítios urbanos brasileiros: o caso de Ouro 

Preto. Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. 

Niterói, 2006. p. 38. 
84

  Ibidem. 
85

  Ibidem. 
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Nos anos 1980, Ouro Preto é elevada à condição de Cidade Monumento 

Mundial86 pela UNESCO, passando a integrar o que é chamado de “patrimônio cultural 

da humanidade”. Evidenciando um pouco o que discutimos nos itens anteriores e sobre 

a transnacionalidade da memória, podemos inferir que o aspecto transnacional atravessa 

o discurso sobre patrimônio cultural em Ouro Preto na medida em que parte da cidade é 

tombada como “patrimônio cultural da humanidade”. 

José Reginaldo Gonçalves afirma que, no Brasil, desde fins dos anos 70, 

principalmente com a criação da Fundação Nacional Pró-Memória, a categoria 

patrimônio expandiu-se e passou a incluir não somente monumentos arquitetônicos, 

obras de arte erudita, mas também documentos, antigas tecnologias, artesanatos, festas, 

material etnográfico, diversas formas de arquitetura e religiões87. 

A partir de 1973, foi implementado pelo Ministério do Planejamento o 

primeiro programa federal que investiu recursos para a recuperação do patrimônio 

cultural urbano, o Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas88 

(conhecido como PCH). Este buscava o desenvolvimento econômico das cidades 

históricas e traçava diálogos com outros assuntos em pauta naquele momento, como o 

desenvolvimento urbano e regional e o turismo cultural89. O turismo era visto como 

elemento-chave para ensejar as finalidades do programa, já que, teoricamente, 

proporcionava o desenvolvimento urbano das cidades históricas em harmonia com as 

suas funções sociais90. 

O PCH, assim como o Programa de Ação Cultural (PAC), tinha em sua 

concepção uma mudança na maneira de abordar as cidades históricas, buscando 

                                                 
86 Lembrando que em 1935 já havia sido erigida à monumento nacional, “antes mesmo da criação 

do SPHAN, e tombada no primeiro ano de funcionamento desse órgão – transformaram-se em modelos 

de sítios urbanos e bens imóveis passíveis de tombamento e de preservação”. AGUIAR, Leila Bianchi. 

op. cit. p. 38. 
87 GONÇALVES, José Reginaldo. Autenticidade, memória e ideologias nacionais: o problema dos 

patrimônios culturais. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 1, n. 2, 1988. 
88 Inicialmente chamado de “Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas do 

Nordeste com sua Utilização para Fins Turísticos” (1973-1976), teve sua nomenclatura alterada 

posteriormente para “Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas” (1976-1979), e, por 

fim, tornou-se “Programa de Cidades Históricas” em 1979. 
89 CORREA, Sandra Magalhães. O Programa de Cidades Históricas: por uma política integrada de 

preservação do patrimônio cultural urbano. Anais do Museu Paulista.  São Paulo. N. Sér. v.24. n.1. p. 15-

57. jan.- abr. 2016. p. 15. 
90 CHUVA, Márcia; LAVINAS, Laís Villela. O Programa de Cidades Históricas (PCH) no âmbito 

das políticas culturais dos anos 1970: cultura, planejamento e nacional desenvolvimentismo. Anais do 

Museu Paulista.  São Paulo. N. Sér. v.24. n.1. p. 75-98. jan.- abr. 2016. p. 89. 
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compreendê-las como produtoras de capital, acreditando que o patrimônio cultural 

geraria desenvolvimento econômico pelo seu consumo, com a finalidade de estimular o 

desenvolvimento da indústria turística nacional. Juntos, os programas deveriam criar 

condições de estruturar circuitos turísticos regionais baseados na história, nos aspectos 

ambientais e nas manifestações artísticas e folclóricas. 

Márcia Chuva e Laís Lavinas afirmam que o PCH e o PAC podem ser vistos 

como as duas grandes frentes das políticas culturais brasileiras do regime militar nos 

anos 1970, enquanto o primeiro seria a frente de recuperação e/ou criação de 

infraestrutura ambiental e física, o segundo se constituiria como o viés responsável pela 

dinâmica do produto cultural nacional91. 

Relacionada a esse contexto, a oportunidade entrevista a partir do turismo, 

começa a ser objeto de proposição da UNESCO a partir de 1965. Ano em que a 

Organização começa a elaborar um plano de desenvolvimento do turismo relacionado 

aos patrimônios cultural e natural. O IPHAN reivindica e alcança apoio técnico da 

UNESCO, com o propósito de receber especialistas no Brasil para contribuírem na 

elaboração de estudos e planos voltados ao patrimônio cultural nacional, com 

concomitante incentivo ao progresso do turismo cultural.92 Tendência observada, 

segundo Leila Bianchi Aguiar, após a década de 1950, quando 

o turismo assumiu novas e inéditas características. Dentre as principais 

causas para essa mudança estariam o fim da Segunda Guerra Mundial, 

o desenvolvimento da economia das grandes potências capitalistas 

com a ampliação do consumo da classe média em países 

industrializados, o grande crescimento da indústria automobilística e 

da aviação civil e ainda ao aumento no número de dias de férias e 

incentivos para a realização de viagens nesses períodos do ano para os 

trabalhadores assalariados.93 

 

                                                 
91 CHUVA, Márcia; LAVINAS, Laís Villela. O Programa de Cidades Históricas (PCH) no âmbito 

das políticas culturais dos anos 1970: cultura, planejamento e nacional desenvolvimentismo. Anais do 

Museu Paulista.  São Paulo. N. Sér. v.24. n.1. p. 75-98. jan.- abr. 2016. p. 76. 
92 CORREA, Sandra Magalhães. O Programa de Cidades Históricas: por uma política integrada de 

preservação do patrimônio cultural urbano. Anais do Museu Paulista.  São Paulo. N. Sér. v.24. n.1. p. 15-

57. jan.- abr. 2016. p. 20. 
93 AGUIAR, Leila Bianchi. Turismo e preservação nos sítios urbanos brasileiros: o caso de Ouro 

Preto. Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. 

Niterói, 2006. p. 74. 
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É interessante lembrarmos que, igualmente na década de 1960, dá-se a 

fundação da atividade turística no Brasil94, seguindo um movimento de expansão 

mundial, com o patrimônio cultural compreendido como um de seus principais 

fomentos. Como afirmamos anteriormente, François Hartog já anunciava esse 

movimento de expansão mundial das Jornadas do Patrimônio, que atraem cada vez 

mais visitantes nas cidades e nos locais “do Patrimônio”. 

Ouro Preto pode ser compreendida então como um dos tantos exemplos 

mundiais de mercantilização e “exploração” do Patrimônio pela atividade turística. 

Leila Bianchi Aguiar defende que algumas das áreas até então desvalorizadas e 

desocupadas, como o Centro de Ouro Preto, e que, exatamente por essa razão, foram 

preservadas, a partir de revitalizações, tornam-se um importante “capital simbólico”, 

com atribuição de valor e aumento da procura por seus imóveis que, assim, são 

consequentemente valorizados. 

A autora afirma que “segundo essa dinâmica, alguns sítios urbanos podem 

inclusive, transformar-se em verdadeiras “ilhas de prosperidade” cercadas pela periferia 

em constante crescimento”95. O que passa a gerar uma profunda transformação em seus 

valores sociais, urbanos e econômicos. Como ocorre em Ouro Preto, onde o período de 

maior valorização do patrimônio central da cidade coincide com o crescimento da 

periferia e das regiões mais pobres do município, acompanhado do “avanço” industrial 

de Ouro Preto e região96. Resultou disso a ocupação da Serra de Ouro Preto, localizada 

entre os bairros periféricos da cidade, como o Veloso (foco do nosso último capítulo), 

que cobriu parte do passado: as minas. Patrimônio este que não pertencia (e ainda não 

pertence!) ao que é considerado Centro Histórico ou patrimônio digno de preservação 

da cidade. 

                                                 
94

  Optamos por compreender o turismo como o “conjunto dos deslocamentos espaciais que visam o 

retorno ao seu lugar de origem, organizados a partir de lógicas de acumulação do capital, desde fins do 

século XIX” (AGUIAR, 2006. p. 70). Conceituação, a nosso ver, mais apropriada do que a vaga definição 

elaborada pela Organização Mundial do Turismo (OMT) – a saber: “o turismo é um fenômeno social, 

cultural e econômico, que envolve o movimento de pessoas para lugares fora do seu local de residência 

habitual, geralmente por prazer” (NACIONES UNIDAS/ UNWTO, 2008. p. 1). 
95

  AGUIAR, Leila Bianchi. Turismo e preservação nos sítios urbanos brasileiros: o caso de Ouro 

Preto. Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. 

Niterói, 2006. p. 66. 
96  A respeito do crescimento arquitetônico do Centro da cidade e as opções de conservação 

orientadas para a manutenção dos conjuntos tombados como objetos idealizados indicamos a leitura de 

MOTTA, Lia. A SPHAN em Ouro Preto: uma história de conceitos e critérios. Revista do IPHAN, nº 22, 

ano 1987. 



 

 

48 

 

 

 

Nos voltando para o âmbito nacional, nas propostas do PCH o principal 

objetivo era a preservação dos monumentos tombados, utilizando-os de forma 

economicamente viável para as atividades turísticas. Demandando a criação de um 

círculo de sustentação econômica, isto é, depois dos primeiros investimentos do 

programa, a economia do turismo local financiaria a conservação e manutenção dos 

monumentos. Sandra Correa acredita que a indução de novas práticas no IPHAN e em 

instituições estaduais parece ser o principal legado do programa, principalmente nos 

aspectos conceituais e de gestão97. 

Podemos concluir então, que na década de 1970, o PCH se tornou um dos 

maiores responsáveis pela consagração do forte vínculo estabelecido entre turismo e 

preservação cultural, de modo que passou a ser reconhecido como solução para o 

desenvolvimento de regiões históricas em processo de decadência. Tal associação foi 

fruto da atuação política de intelectuais, empresários, técnicos e profissionais de vários 

setores inseridos nas discussões patrimoniais, auxiliando na inserção das políticas 

culturais nas práticas políticas nacionais de desenvolvimento social. Márcia Chuva e 

Laís Lavinas afirmam porém, que essa naturalização tolheu a busca de estratégias 

alternativas mais inclusivas e menos submetidas a ações empresariais do turismo, em 

boa medida custeadas (ao menos indiretamente) pelo desenvolvimentismo, e com 

presença marcante, ainda hoje, nas políticas públicas de patrimônio cultural98. 

Da década de 1980 em diante o IPHAN, além de inaugurar a produção 

historiográfica acerca da história da preservação do patrimônio cultural no Brasil99, a 

partir de demandas sociais, passou a demonstrar um esforço institucional para ampliar 

os alvos de processos de tombamento e os grupos sociais por eles referenciados. Numa 

tentativa de alargar a “diversidade cultural” e inovar nas escolhas por novos 

tombamentos, como terreiros de religiões de matrizes africanas, imóveis vinculados ao 

Ecletismo ou à “arquitetura do ferro”, centros históricos heterogêneos como o de 

Olinda. 

                                                 
97 CORREA, Sandra Magalhães. O Programa de Cidades Históricas: por uma política integrada de 

preservação do patrimônio cultural urbano. Anais do Museu Paulista.  São Paulo. N. Sér. v.24. n.1. p. 15-

57. jan.- abr. 2016. p. 52. 
98 CHUVA, Márcia; LAVINAS, Laís Villela. O Programa de Cidades Históricas (PCH) no âmbito 

das políticas culturais dos anos 1970: cultura, planejamento e nacional desenvolvimentismo. Anais do 

Museu Paulista.  São Paulo. N. Sér. v.24. n.1. p. 75-98. jan.- abr. 2016. p. 93. 
99 Em 1980, foi publicado o livro Proteção e revitalização do patrimônio histórico e artístico 

nacional: uma trajetória, pela Fundação Nacional Pró-Memória, dirigida por Aloísio Magalhães. 
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Paulo Azevedo assegura que o processo de inclusão de Ouro Preto e de Olinda 

na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO tinha mais função de promover o país e a 

nova administração do IPHAN no âmbito internacional, que propriamente assegurar sua 

conservação, já que as duas cidades já estavam tombadas pelo IPHAN100. 

Se na década de 1980 o IPHAN conseguiu tombar 85 bens em todo o território 

nacional, na década de 1990 esse total não ultrapassaria 36 bens, representando apenas 

42,3% da soma anterior. Porém, se os tombamentos dos anos 1990 não foram 

numericamente consideráveis ou conceitualmente renovadores, se compensou pelo 

advento das demandas sociais que levaram à criação de legislação de proteção ao 

patrimônio imaterial, surgida no fim dessa mesma década. O decreto 3551/2000 institui 

o registro de bens culturais de natureza imaterial, antecessor à criação da nominação 

internacional do patrimônio imaterial pela UNESCO, por meio da convenção assinada 

em 2003 e ratificada no Brasil em 2006101. 

Na década de 2000, segundo Paulo César Marins, a conclamação aos cidadãos 

para que se manifestassem quanto à formação do patrimônio e quanto ao que 

acreditavam a respeito de si mesmos como agentes de cultura ganharia outros 

prolongamentos. O Programa Cultura Viva (com os Pontos de Cultura, Pontões de 

Cultura, o Prêmio Cultura Viva, etc.) instituído durante o governo Lula, com Gilberto 

Gil no Ministério da Cultura, possibilitava que o cidadão fosse o responsável pelo seu 

acionamento, visto que a ele cabia candidatar-se aos editais abertos para fomento 

cultural, bem como estimulava a formação de redes colaborativas e de inserção digital. 

A valorização do envolvimento do cidadão, no âmbito tanto da produção 

quanto da preservação cultural, ganhou dessa forma um destaque dentro das políticas 

públicas de cultura praticadas pela esfera federal, em que o Estado começava a 

“renunciar” de uma longa tradição diretiva que provinha da ditadura varguista102. Este 

movimento que aumentou a relação do cidadão com o patrimônio nacional surgiu, a 

princípio, da própria sociedade civil, para depois ganhar destaque nas legislações 

                                                 
100 AZEVEDO, Paulo Ormindo David de. PCH: a preservação do patrimônio cultural e natural 

como política regional e urbana. Anais do Museu Paulista.  São Paulo. N. Sér. v.24. n.1. p. 237-256. jan.- 

abr. 2016. p. 250. 
101 CORREA, Sandra Magalhães. O Programa de Cidades Históricas: por uma política integrada de 

preservação do patrimônio cultural urbano. Anais do Museu Paulista.  São Paulo. N. Sér. v.24. n.1. p. 15-

57. jan.- abr. 2016. p. 16. 
102 MARINS, Paulo César Garcez. Novos Patrimônios, um novo Brasil? Um balanço das políticas 

patrimoniais federais após a década de 1980. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 29, no 57, p. 9-28, 

janeiro-abril 2016. p. 17. 
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específicas ao patrimônio cultural que precisaram se adequar para atender às demandas 

sociais. 

Isso não significa, de maneira alguma, que os problemas concernentes ao 

patrimônio cultural nacional estejam sanados. Ainda observamos que na teoria e nas 

legislações tudo se resolve melhor do que na prática, já que muitas demandas sociais 

continuam não contempladas e ainda há recorrente segregação entre centro e periferia.  

Sendo assim, existem inúmeras questões não resolvidas pelas legislações e, 

com certeza, há muito o que ser repensado em termos de políticas públicas que visem 

primeiro o bem-estar social e, só depois, empreendam na proteção do bem material ou 

imaterial. 

A respeito dos bens imateriais e suas particularidades observadas tanto nas 

legislações específicas e formas de proteção, quanto na formação e desenvolvimento do 

conceito em si, analisaremos melhor no item a seguir. 

I.4 O Registro como instrumento de proteção 

Voltando a falar sobre a nova postura adotada pelo IPHAN no trato do 

patrimônio cultural nacional, que intencionava ser mais abrangente e promover maior 

diversidade cultural, destacamos agora o patrimônio imaterial. Esta nova tipologia de 

patrimônio foi, recentemente, a partir do ano de 2006103, definida pela UNESCO como: 

As práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – 

com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são 

associados – que as comunidades, os grupos e, em alguns casos os 

indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 

cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de 

geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e 

grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e 

de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e 

contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à 

criatividade humana. 104 

 

                                                 
103

  Ano em que ocorreu a publicação do instrumento normativo idealizado na Convenção para a 

Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, acontecida em Paris em 2003. 
104

  Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Disponível em: 

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00009-PT-Brazil-PDF.pdf. Visitado em fevereiro de 2018. 

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00009-PT-Brazil-PDF.pdf
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Sendo esta a acepção do que venha a ser o patrimônio imaterial, considera-se 

que o mesmo pode se manifestar, particularmente, nos seguintes campos: 1) tradições e 

expressões orais, incluindo o idioma como veículo; 2) expressões artísticas; 3) práticas 

sociais, rituais e atos festivos; 4) conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao 

universo e 5) técnicas artesanais tradicionais105. Porém, até chegarmos a essas 

definições mais detalhadas e abrangentes, um longo caminho foi percorrido. 

Maria Cecília Londres Fonseca afirma que, no âmbito da UNESCO, a primeira 

iniciativa voltada para o campo que hoje é denominado patrimônio cultural imaterial 

surgiu como “resposta a questionamentos de países liderados pela Bolívia quanto ao 

caráter restritivo e eurocêntrico da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, 

Natural e Cultural, de 1972”106, a resposta à solicitação resultou na Recomendação para 

a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular107, aprovada em 1989. Fonseca reitera 

que esse tipo de documento não compreende os compromissos de uma convenção 

internacional, mas veio propiciar uma pauta para a abordagem desse tema. 

No Brasil, para atender às demandas sociais e às determinações legais e criar 

instrumentos que melhor se adequariam ao reconhecimento e à preservação desses bens 

imateriais, o IPHAN, apoiado em experiências internacionais, particularmente da 

UNESCO, coordenou os estudos que resultaram na edição do Decreto 3551, já 

mencionado, – que passou a instituir o registro de bens culturais de natureza imaterial e 

criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI) – e consolidou o Inventário 

Nacional de Referências Culturais (INCR). 

Para a criação do referido Decreto e do texto constitucional (art. 216 § 1º), a 

autora Maria Cecília Fonseca afirma que o crescente papel da sociedade civil foi 

decisivo, assim como o envolvimento dos grupos sociais, considerados parceiros do 

poder público tanto no processo de confecção do instrumento registro (pesquisas, 

                                                 
105

  Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Disponível em: 

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00009-PT-Brazil-PDF.pdf. Visitado em fevereiro de 2018. 
106

  FONSECA, Maria Cecília Londres. Registro. In: REZENDE, Maria Beatriz; GRIECO, Bettina; 

TEIXEIRA, Luciano; THOMPSON, Analucia (Orgs.). Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural. Rio 

de Janeiro, Brasília: IPHAN/DAF/Copedoc, 2015. p. 9 
107

  Recomendação de Paris – Recomendação sobre a salvaguarda da cultura tradicional e popular, 

15 de novembro de 1989. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Recomendacao%20Paris%201989.pdf. Visitado em 

março de 2017. 

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00009-PT-Brazil-PDF.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Recomendacao%20Paris%201989.pdf
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documentação, mapeamentos, inventários) como em seus efeitos (planos e ações de 

salvaguarda, compreendida em seu sentido mais amplo)108. 

A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção 

de patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material 

e imaterial, o que exigiu, segundo Maria Fonseca, “a previsão de alternativas 

diversificadas visando à promoção e proteção de nosso patrimônio cultural – 

mencionado em sua diversidade”109. Dessa forma, podemos afirmar que os bens 

culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social 

que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de 

expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras 

e santuários que abrigam práticas culturais coletivas).  

Nesses artigos da Constituição, reconhece-se a inclusão, no patrimônio a ser 

preservado pelo Estado em parceria com a sociedade, dos bens culturais que sejam 

referências dos diferentes “grupos formadores da sociedade brasileira”110, 

principalmente indígenas, afro-brasileiros e comunidades detentoras de manifestações 

de caráter tradicional e de transmissão oral. 

Tal renovação tipológica se conjugou à inovação metodológica na trajetória da 

preservação federal, a proposta de nominação deve ser agora acompanhada de 

declaração formal de um ou mais representante da comunidade produtora do bem, 

expressando o interesse e anuência com a instauração do processo de registro. 

Projetando assim, na teoria, um protagonismo para a sociedade nunca antes pressuposto 

na legislação patrimonial do Brasil. 

A criação de um instrumento legal sobre a salvaguarda foi proposta no Brasil 

em 1997, durante o Seminário Internacional Patrimônio Imaterial: estratégias e formas 

de proteção, promovido pela 4ª Superintendência Regional do IPHAN em Fortaleza, no 

âmbito das comemorações dos 60 anos de criação do instituto, que produziu a Carta de 

                                                 
108  FONSECA, Maria Cecília Londres. op. cit. p. 3. 
109  FONSECA, Maria Cecília Londres. Registro. In: REZENDE, Maria Beatriz; GRIECO, Bettina; 

TEIXEIRA, Luciano; THOMPSON, Analucia (Orgs.). Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural. Rio 

de Janeiro, Brasília: IPHAN/DAF/Copedoc, 2015. p. 3. 
110 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Visitado em janeiro de 

2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Fortaleza111. Documento este que recomendou ao IPHAN a realização do inventário 

desses bens em âmbito nacional, a integração das informações produzidas ao Sistema 

Nacional de Informações Culturais (SNIC) e a criação, pelo Ministério da Cultura 

(MinC), de um grupo de trabalho para desenvolver estudo e propor a edição de um 

instrumento legal dispondo sobre a criação do instrumento jurídico denominado 

Registro. 

Atendendo a essas recomendações, em 1998, foi criado o Grupo de Trabalho 

Patrimônio Imaterial (GTPI) que, discutia projetos com a colaboração de especialistas e 

cerca de dois anos depois, apresentou a proposta técnica do Decreto Nº 3.551, de 4 de 

agosto de 2000, para a criação do Registro de bens culturais de natureza imaterial e o 

PNPI. Pouco depois, entre 2000 e 2004, o IPHAN elaborou e testou a metodologia do 

INRC e realizou duas experiências de registro: do Ofício das Paneleiras de Goiabeiras 

e da Arte Kusiwa dos índios Wajãpi do Amapá, que também foi declarada Patrimônio 

Oral e Imaterial da Humanidade, em 2003. 

Em 2004, uma política de salvaguarda mais estruturada e sistemática começou 

a ser implementada pelo IPHAN a partir da criação do Departamento do Patrimônio 

Imaterial (DPI). Mais tarde, a partir da vigência da Convenção para a Salvaguarda do 

Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO, em 2006, o Registro, assim como já 

ocorria com o Tombamento, passou a ser condição necessária para a manifestação de 

candidatura à Lista do Patrimônio Mundial. Em 2010 foi instituído pelo Decreto nº. 

7.387, de 9 de dezembro de 2010, o Inventário Nacional da Diversidade Linguística 

(INDL), utilizado para o reconhecimento e a valorização das línguas portadoras de 

referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira.  

Os pontos de diferenciação dos instrumentos denominados registro e 

tombamento estão claros, além da questão física do bem (ser palpável ou não), na opção 

pela manutenção do bem. O instrumento Registro não se propõe a conservar os bens 

registrados ou a certificar a sua legitimidade, nem mesmo a conferir ao poder público o 

compromisso de fiscalizar e de proteger a sua unidade. Ao poder público cabe a 

concessão do título de Patrimônio Cultural do Brasil, a matrícula em um dos livros de 

                                                 
111  Carta de Fortaleza de 14 de novembro de 1997. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Fortaleza%201997.pdf. Visitado em 

outubro de 2016. 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Fortaleza%201997.pdf
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registro que corresponde ao bem, além da ampla divulgação, promoção e salvaguarda. 

Os bens registrados já carregam a certeza de serem instáveis e mutáveis ao longo do 

tempo, flexíveis assim aos agentes culturais que os detém, por isso o caráter transitório 

do título que o bem possui. 

No período dos primeiros registros realizados, o PNPI foi implantado, 

inaugurando o fomento às experiências de inventário com o Projeto Celebrações e 

Saberes da Cultura Popular, executado pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura 

Popular (CNFCP), incorporado ao IPHAN em 2004. Este teve como finalidade, além de 

proporcionar maior envolvimento por parte do poder público, possibilitar que este atue 

como instância mediadora entre as partes envolvidas ao patrimônio de natureza 

imaterial e como possível reguladora de interesses e conflitos, mas principalmente, que 

atue como apoiador, por todos os meios possíveis, de medidas necessárias à 

continuidade e manutenção do bem registrado. 

O registro então é um instrumento que deve ser aplicado àqueles bens que 

obedecem às categorias estabelecidas pelo Decreto: celebrações, lugares, formas de 

expressão e saberes, ou seja, as práticas, representações, expressões, lugares, 

conhecimentos e técnicas que os grupos sociais reconhecem como parte integrante do 

seu patrimônio cultural. Ao serem registrados, como foi dito, os bens recebem o título 

de Patrimônio Cultural Brasileiro e são inscritos em um dos Livros de Registro, de 

acordo com a categoria correspondente. Os pedidos de registro de bens culturais 

imateriais devem ser feitos de acordo com os artigos 2º a 4º da Resolução nº 001, de 3 

de agosto de 2006: 

Art. 2º O requerimento para instauração do processo administrativo de 

Registro poderá ser apresentado pelo Ministro de Estado da Cultura, 

pelas instituições vinculadas ao Ministério da Cultura, pelas 

Secretarias Estaduais, Municipais e do Distrito Federal e por 

associações da sociedade civil. 

Art. 4º O requerimento será apresentado em documento original, 

datado e assinado, acompanhado das seguintes informações e 

documentos: I. identificação do proponente (nome, endereço, telefone, 

e-mail etc.); 2 II. justificativa do pedido; III. denominação e descrição 

sumária do bem proposto para Registro, com indicação da 

participação e/ou atuação dos grupos sociais envolvidos, de onde 

ocorre ou se situa, do período e da forma em que ocorre; IV. 

informações históricas básicas sobre o bem; V. documentação mínima 

disponível, adequada à natureza do bem, tais como fotografias, 

desenhos, vídeos, gravações sonoras ou filme; VI. referências 

documentais e bibliográficas disponíveis; VII. declaração formal de 
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representante de comunidade produtora do bem ou de seus membros, 

expressando o interesse e anuência com a instauração do processo de 

Registro.112 

 

A Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 216, prevê o reconhecimento 

dos bens culturais imateriais como patrimônio a ser preservado pelo Estado em parceria 

com a sociedade. O artigo define, também, que o poder público – com a colaboração da 

comunidade promoverá e protegerá o Patrimônio Cultural Brasileiro, por meio de 

inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 

acautelamento. 

Como afirma, Maria Fonseca, “esses bens não estão desprovidos de 

materialidade, mas o que os distingue dos bens materiais é o fato de serem processos e 

não produtos”113, e, como registro contínuo, passam por obrigatórias transformações ao 

longo do tempo, em função de necessárias adaptações aos contextos em que são 

inseridos. Mesmo considerados de natureza imaterial, em alguma medida, esses bens 

registrados, para existirem e se manifestarem, dependem de algum suporte físico, seja 

ele os corpos dos agentes culturais, instrumentos diversos, adereços, papéis etc. 

As inscrições desses bens nos Livros de Registro, criados no texto do Decreto 

nº 3.551, atendem ao que este determina: “terá sempre como referência a continuidade 

histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, a identidade e a formação da 

sociedade brasileira”114. Sendo o registro realizado em um dos seguintes livros, criados 

para atender às diversas categorias que constituem as áreas em que ocorre o patrimônio 

imaterial, se distinguem da seguinte forma: 

Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de 

fazer enraizados no cotidiano das comunidades; 

Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que 

marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras 

práticas da vida social; 

                                                 
112 Resolução nº 001, de 03 de agosto de 2006. Disponível em: 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Resolucao_001_de_3_de_agosto_de_2006.pdf. 

Visitado em outubro de 2016. 
113 FONSECA, Maria Cecília Londres. Registro. In: REZENDE, Maria Beatriz; GRIECO, Bettina; 

TEIXEIRA, Luciano; THOMPSON, Analucia (Orgs.). Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural. Rio 

de Janeiro, Brasília: IPHAN/DAF/Copedoc, 2015. p. 14. 
114 Art.1º § 2º do Decreto-Lei 3.551 de 04 de agosto de 2000. 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Resolucao_001_de_3_de_agosto_de_2006.pdf
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Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas 

manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; 

Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, 

santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais 

coletivas.115 

Maria Cecília Fonseca ressalta que os bens culturais imateriais “podem ser 

inscritos em mais de um livro de registro, desde que sejam especificadas as 

características que justificam mais de uma inscrição do mesmo bem”116, assim como a 

delimitação geográfica do bem registrado também varia conforme sua ocorrência em 

território nacional. A autora afirma também que o registro é a parte mais visível da 

política federal voltada ao patrimônio cultural de natureza imaterial, porém outras 

etapas são necessárias e fundamentais nesse processo que antecede ao registro. Por 

exemplo, os planos e ações de salvaguarda são processos que devem ser realizados com 

a participação dos detentores e de instituições e organizações, públicas e privadas, que 

possam contribuir para esse fim, os inventários são instrumentos que devem fornecer as 

informações necessárias para a realização do registro.117 

O processo de registro do patrimônio imaterial pode se valer, em muitos casos, 

da instituição que o respalda, no intuito de captar recursos para contribuir, em caso de 

necessidade, para a manutenção da manifestação direta ou indiretamente. A chancela 

pública à manifestação cultural pode atuar como representação de apoio e valorização 

da manifestação frente à sociedade a fim de representar um instrumento de legitimação 

que permite mais envolvimento e troca com outros setores da sociedade e o próprio 

Estado. 

O IPHAN afirma que registrar o patrimônio imaterial remete também à uma 

conscientização da sociedade sobre o valor das manifestações tradicionais. Isso seria 

importante porque estas manifestações geralmente se mostram como formas de vida que 

mantém uma relação sustentável com o meio ambiente. Criar um acervo sobre as 

manifestações tradicionais é interessante não só se pautando no discurso na perda, mas 

também a partir do momento que se entende a necessidade de se registrar as mudanças 

                                                 
115 Art. 1º § 1º do Decreto-Lei 3.551 de 04 de agosto de 2000. 
116 FONSECA, Maria Cecília Londres. Registro. In: REZENDE, Maria Beatriz; GRIECO, Bettina; 

TEIXEIRA, Luciano; THOMPSON, Analucia (Orgs.). Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural. Rio 

de Janeiro, Brasília: IPHAN/DAF/Copedoc, 2015. p. 12. 
117 Ibidem. 
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das manifestações através do tempo, o que contribui para as futuras gerações poderem 

refletir sobre o seu próprio contexto de maneira comparativa. O Instituto do Patrimônio 

afirma que o registro pode contribuir para uma historiografia na qual os diversos 

conflitos e lutas populares marcam permanências e descontinuidades ao longo do 

tempo118. 

Paulo César Marins contrapõe essa visão agregadora que o IPHAN se propõe 

apresentar com pesquisas estatísticas, demonstrando que o rol de bens imateriais 

registrados desde 2002 evidencia notoriamente uma continuidade da histórica 

predominância do Nordeste e do Sudeste, com o total de 25 dos 38 bens registrados a 

nível nacional, compreendendo-se aqueles bens partilhados por ambas as regiões, (os 

vinculados à capoeira por exemplo) ou com a região Sul (o fandango). Totalizam, 

portanto, 2/3 do total de todo o país. A região Norte conta com 7 registros, o Centro 

Oeste com 5 e a região Sul com apenas 2 registros imateriais, sendo que um deles, o 

fandango, é compartilhado com o Sudeste. 

Para Marins, a aparente coincidência não pode ser tomada como acidental, mas 

deve ser compreendida como parte de uma constante interpretação do país em que essas 

duas regiões, “base geográfica inicial da colonização portuguesa e locus simbólico da 

mestiçagem entre brancos e negros, são aquelas que definem o caráter “nacional” desde 

o estabelecimento das políticas culturais na década de 1930”119. Excluindo-se assim, de 

maneira contumaz, as populações indígenas ou as imigrantes da “centralidade 

simbólica” do país. 

De 2002 a 2015, o Conselho Consultivo do IPHAN indicou o registro de 38 

bens imateriais, portanto, uma média de 2,9 nominações anuais. Uma média baixíssima 

que é, em parte, advinda de uma metodologia mais elaborada, burocrática e lenta do que 

as antigas práticas de identificação e nomeação do patrimônio material, 

tradicionalmente descritivas e feitas sem consulta à sociedade local. Não há, embora, 

como negar que o investimento do Estado nessa ação é de escala bastante irrelevante em 

                                                 
118 Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/418/. Visitado em setembro de 2016. 
119 MARINS, Paulo César Garcez. Novos Patrimônios, um novo Brasil? Um balanço das políticas 

patrimoniais federais após a década de 1980. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 29, no 57, p. 9-28, 

janeiro-abril 2016. p. 18. 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/418/
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relação à quantia de bens materiais, que recebeu 167 tombamentos na década de 2000 e 

123 entre 2011 e 2015120. 

Paulo César Marins afirma que as ações de registro e de tombamento já 

executadas pelo IPHAN nos últimos 35 anos não representam, evidentemente, a 

“totalidade de medidas efetivadas pelo órgão no sentido de rever seus paradigmas, 

sejam eles identitários, metodológicos ou mesmo políticos. Numerosos estudos técnicos 

ainda não resultaram em proteções”121, como demonstram tantos inventários, o que 

possibilita que, no futuro, se destaque ou não vertentes perceptíveis nos processos já 

concluídos. 

No estado de Minas Gerais apenas122 6 bens imateriais são registrados a nível 

nacional, 3 deles no Livro de Registro Formas de Expressão – em 2005, o Jongo do 

Sudeste (que tem abrangência regional, se dividindo entre os quatro estados que 

compõem a região sudeste no Brasil); em 2008, a Roda de Capoeira (que tem 

abrangência nacional e é registrada também em outros estados do país) e, em 2009, o 

Toque dos Sinos em Minas Gerais – e mais 3 bens no Livro de Registro dos Saberes – 

em 2008, o Modo artesanal de fazer Queijo de Minas, nas regiões do Serro, da Serra da 

Canastra e Salitre/ Alto Paranaíba; no mesmo ano, o Ofício dos Mestres de Capoeira 

(com abrangência nacional, presente em todos os estados do país) e, no ano de 2009, o 

Ofício de Sineiro. 

A passos bem mais lentos que os dados pelo instrumento tombamento, o 

registro vem caminhando e se mostrando importante em diversos aspectos, mas, 

principalmente, para dar visibilidade e demonstrar a relevância daqueles bens imateriais 

antes negligenciados pelas legislações e marginalizados como representação cultural 

não pertinente ao país. 

Se relacionarmos os instrumentos às políticas públicas de proteção discutidas 

por nós, que crescentemente apontam, ainda que na teoria, para um apelo maior à 

                                                 
120 MARINS, Paulo César Garcez. Novos Patrimônios, um novo Brasil? Um balanço das políticas 

patrimoniais federais após a década de 1980. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 29, no 57, p. 9-28, 

janeiro-abril 2016. p. 18. 
121 Ibidem. p. 25. 
122

  Se considerarmos que até o ano de 2017 foram registrados 41 bens imateriais que se distribuem 

pelos estados brasileiros, o estado de Minas Gerais, que até então detinha proeminência numérica de 

tombamentos, conta atualmente com poucos bens de natureza imaterial registrados, quando comparamos 

com os tombamentos é um número pequeno. Mas se analisarmos os outros estados do Brasil, em termos 

de quantidade de bens registrados, Minas Gerais se compara numericamente ao Pará e está atrás apenas 

de Pernambuco, que possui 9 registros imateriais. 
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participação da sociedade civil, constatamos que na prática a aplicabilidade dessa 

coparticipação não acontece como sugerem as leis, apesar de observarmos um lento e 

progressivo envolvimento das comunidades em ferramentas como os conselhos 

consultivos ou inventários participativos, analisados no próximo capítulo –  

Monumentalidade: o patrimônio institucionalizado em Ouro Preto. 

Portanto, diante do conhecimento desses instrumentos oficiais e da análise dos 

patrimônios periféricos de Ouro Preto – seja a igreja tombada do distrito ou as minas 

não contempladas pela legislação nas periferias – nos questionamos a respeito de 

algumas dificuldades observadas com a prática patrimonial: como romper com a 

centralidade do chamado Centro Histórico e com sua força que ano após ano mantém a 

circularidade econômica naquele eixo? Além disso, como romper com a narrativa 

teleológica que organiza a política patrimonial em termos de contribuições parcelares 

para a sociedade brasileira? 

Percebemos aí então a intrínseca relação estabelecida entre a necessidade de 

conhecimento dos meios de proteção materializados nos instrumentos da política 

patrimonial e as práticas populares que investigamos mais a fundo no terceiro capítulo.  

Dessa forma, depois de analisarmos de maneira geral as políticas de proteção e 

os patrimônios tombados ou registrados em âmbito nacional, a seguir, abordaremos de 

forma mais detida, a ocorrência dos patrimônios culturais na cidade de Ouro Preto. 

Sendo assim, no próximo capítulo, discutiremos o patrimônio institucionalizado em 

Ouro Preto que confere à cidade esse caráter monumental, a caracterização geral de seu 

acervo e seus processos práticos de proteção institucional na forma de tombamento. 

Tudo isso nos levará a compreender, mais adiante, no capítulo III – Performance, 

oralidade e patrimônio marginal: a permanência das minas abertas à visitação, as 

diferenças de tratamento, proteção e incentivo dos patrimônios culturais na cidade. 

Observaremos as diferentes concepções patrimoniais e suas discrepâncias na prática 

cotidiana. 
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Capítulo II – Monumentalidade: o patrimônio institucionalizado em Ouro Preto 

Depois de compreendermos dois dos instrumentos de proteção bastante 

utilizados no Brasil e em Ouro Preto, como a cidade se tornou modelo de preservação 

ou até um “monumento ao passado” e as questões teóricas que envolvem os campos 

entrelaçados da memória e do patrimônio, a seguir, no presente capítulo, procuramos 

avaliar o funcionamento da produção do patrimônio cultural institucionalizado no 

Brasil, como se efetiva a proteção do patrimônio no estado de Minas Gerais e, 

principalmente, na cidade de Ouro Preto. 

Avaliaremos também as ações preservacionistas e a caracterização geral do 

acervo patrimonializado em Ouro Preto. Para tanto, examinaremos o Conselho 

Municipal do Patrimônio e as iniciativas estatais a nível municipal na cidade. 

Por fim, mas não menos importante, para compor essas investigações optamos 

pela análise de dois dossiês de tombamento de bens imóveis presentes no município de 

Ouro Preto, um pertencente à instância Federal e outro à instância Municipal, com 

diferentes visibilidades e usos sociais. 

São inúmeras as potencialidades historiográficas das fontes utilizadas por nós, 

mas é importante destacar que, para a presente dissertação, nos interessa compreender 

os caminhos e dessemelhanças entre o monumental e o performático. Para tanto, se 

justifica a compreensão dos patrimônios institucionalizados, das práticas oficiais, até 

chegarmos ao que chamamos de práticas populares do patrimônio, que será discutida no 

capítulo III – A oralidade e o patrimônio marginal: a permanência das minas abertas à 

visitação. 

II.1 A legitimação dos “lugares de memória” 

Compreendemos, com o breve item I.3 – A eleição de um modelo a ser 

tombado e as ações preservacionistas – como Ouro Preto se estabeleceu e se legitimou 

como “lugar de memória”, ou como “cidade monumento”. A seguir, nos propomos 

repensar e questionar a legitimação desses locais de memória e as decisões tomadas no 

presente em relação aos usos do passado. Buscando ter sempre em mente as tantas faces 
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da cidade de Ouro Preto e, principalmente, para nós, a dualidade: de um lado o 

preservado, visitado e admirado Centro Histórico e, do outro lado, a margem suprimida 

da cidade. 

Pierre Nora, seguindo a tradição estabelecida desde Halbwachs, acredita que 

existam meios mais autênticos de memória por oposição a outros, para ele tanto se fala 

de memória porque ela não existe mais, o autor associa memória a memória nacional, e 

para ele a “identidade nacional” morreu, por conseguinte, a memória também morreu. 

Nora afirma que a curiosidade pelos lugares onde a memória se cristaliza e se refugia se 

deve pela consciência da ruptura com o passado que se confunde com o sentimento de 

uma memória esfacelada, por isso a crença em “locais de memória”, o autor acredita 

que não existam mais “meios de memória”. Nas palavras de Nora, esses lugares de 

memória seriam possíveis porque 

a curiosidade pelos lugares onde a memória se cristaliza e se refugia 

está ligada a este momento particular de nossa história. Momento de 

articulação onde a consciência da ruptura com o passado se confunde 

com o sentimento de uma memória esfacelada, mas onde o 

esfacelamento desperta ainda memória suficiente para que se possa 

colocar o problema da sua encarnação. O sentimento de continuidade 

torna-se residual aos locais.123 

 

Nora considera o método e a teoria do Halbwaks para pensar a história como 

produtora de memória, dentro do que ele chama de lugares de memória. François 

Hartog critica Pierre Nora, afirmando que o autor discute exaustivamente os termos 

memória e história, como se buscasse um caminho entre eles, acreditando que a história 

nacional seria uma memória passada pelo filtro da história, uma história-memória, 

“tratava-se de partir de um diagnóstico sobre o presente e averiguá-lo”124, adotando uma 

nova concepção de tempo, entendido a partir de Nora como um contínuo “progresso”. 

O argumento de Aleida Assmann caminha no sentido oposto ao pensamento de 

Pierre Nora, para a autora hoje ainda existe e sempre houve muitos meios de memória 

cultural. Para Nora a nostalgia é compreendida como parte vital do regime de tempo 

moderno, e para Assmann, 

                                                 
123 NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História. São 

Paulo (10), dez. 1993. p. 07. 
124 HARTOG, François. Tempo e História: como escrever a história da França hoje? História 

Social. Campinas, n. 3, 1996. p. 1. 
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progresso e nostalgia se estabilizam em uma dialética que tem sido 

cuidadosamente examinada por teóricos da compensação. Em certa 

medida, o regime de tempo moderno pode ser acalmado, se fazer mais 

palatável, [...] mas a sua estrutura e fluxo irreversível em direção ao 

esquecimento e aniquilação permanecem inquestionável125. 

 

Quando se tem consciência, nas palavras da autora, desse “fluxo irreversível 

em direção ao esquecimento”, os medos da perda e a nostalgia se estabelecem. A grosso 

modo, a patrimonialização tem caminhado como uma das tantas tentativas de 

compensação dessa “inquestionável aniquilação”. Mas, pensando dessa maneira, o que 

deve ser preservado? Quem pode definir o que pode ser esquecido, relegado à margem? 

Sobre as concepções de passado, futuro e memória, o argumento simples e 

esclarecedor de Assmann nos interessa então para pensarmos o patrimônio cultural, a 

autora afirma que “na estrutura da memória, o futuro é dirigido pelo passado, mas o 

passado também é reavaliado através da luz do futuro”126. Ou seja, tornar bens 

patrimônios e protegê-los do desgaste e esquecimento pode ser pensado como uma 

forma de preservação de resquícios do passado para o futuro, mas também uma maneira 

de repensar (reavaliar) o passado através do olhar presente (ou do futuro). 

Para Maurice Halbwachs, a memória é involuntária e o patrimônio é sempre 

suporte de memória. O autor discute a relação entre memória individual e coletiva, 

compreendendo a memória como um conjunto de visões apreendidas de fora do sujeito, 

por mais que ele não se dê conta disso. Exemplifica da seguinte forma: livros lidos, 

conversas entre amigos e visões de mundo compartilhadas formulam a memória de 

determinadas situações. 

O autor, que tece a matriz do pensamento francês sobre memória social, afirma 

que existe uma memória que se apresenta individualmente, mas esta é formada por 

“materiais coletivos”127. Mas os quadros da memória – termo utilizado por Halbwachs – 

são também elaborados e reelaborados pelo sujeito, de modo que é impossível separar 

completamente memória individual e coletiva, embora essa prevaleça sobre a primeira, 

pois mesmo as memórias evidentemente individuais são delimitadas pelos quadros 

                                                 
125

  ASSMANN, Aleida. Transformations of the modern time regime. In: LORENZ, Chris. Breaking 

up time: negotiating the borders between present, past and future. Göttingen [u.a.]: Vandenhoeck & 

Ruprecht, 2013.  p. 52. 
126 Ibidem. p. 55. 
127 HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva e a memória individual. In: A Memória Coletiva. 

São Paulo: Editora Centauro, 2005. 
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sociais da memória. Halbwachs conceitua a memória coletiva como uma memória que 

não é ingênua, compreende a memória como luta; para ele há futuro para a memória, 

que é também vista como debate e revisão. 

Podemos destacar pontualmente das análises empreendidas por Halbwachs a 

crítica ao que ele denomina como “resgate de memória”, que muitas vezes vem 

acompanhado à necessidade de preservação e difusão de determinado bem considerado 

“patrimônio”. O autor defende que pode existir uma certa reconstrução de memória, 

mas nunca um “resgate”, porque não é possível resgatar algo que está morto, porém 

existe a possibilidade de reconstrução quando ainda existem fragmentos de memórias. 

Paul Ricoeur utiliza as ideias de Halbwachs mas vai além, pensa o indivíduo 

como sede e produtor de memória, procura demonstrar a importância social da 

memória, como algo individual e também sociológico, acredita ser impossível falar de 

“memória coletiva”. Para ele essa individualidade é possível porque a mesma pessoa 

participa de grupos distintos, e esse indivíduo, separado dos grupos, tem a possibilidade 

de “criar” novas memórias que podem se cruzar com os grupos a que o indivíduo 

pertence. O autor sustenta que o vínculo original da consciência do passado reside na 

memória, é a memória que permite assumir uma posição no presente e no futuro, ou 

seja, tomar atitudes em determinadas situações visando a compreensão do passado e 

programar ações no futuro128. 

A história pode ser concebida como um tipo de memória para Michael Pollak. 

O autor assegura que a memória é algo porque se luta, é ação e por isso pressupõe 

intencionalidade; a memória oficial é sempre criada, nunca natural, então precisa, 

necessariamente, ser selecionada, retida e descartada, deve ser lembrada e, algumas 

vezes, esquecida. Pollak afirma que há conflitos e tensões entre as memórias 

compartilhadas, o indivíduo seleciona as que lhe convém e as que lhe dão sentido. 

Assim funciona quando se elege um bem patrimonial em detrimento de outro, 

esse processo de escolha nunca é completamente aleatório ou desprovido de sentido129. 

Por essa razão a necessidade do olhar crítico e atento aos eleitos “lugares de memória” e 

às tipologias recorrentes de bens patrimonializados. Eles carregam discursos e 

                                                 
128 RICOEUR, Paul. Memória pessoal, memória coletiva. In: A memória, a história, o 

esquecimento. Campinas: Ed. da UNICAMP, 2007. 
129 POLLAK, Michaek. Memória, Esquecimento, Silêncio. In: Estudos Históricos. Rio de Janeiro, 
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simbolizam formas de poder que precisam ser encaradas por nós como construções que 

se relacionam mais com o presente do que com o que um dia realmente existiu no 

passado. 

Sobre esse ato munido de intenções, Tzvetan Todorov afirma que qualquer 

memória é uma prática de poder e que a história diverge da memória na intenção que 

estabelece com o passado, mesmo que uma carregue um pouco da outra, para ele a 

memória é compreendida como objeto a serviço da história130.  

Alguns destes pensadores temem que a profusão do discurso sobre a memória, 

tanto na mídia quanto nos próprios textos acadêmicos (relegados aos ditos 

“memorialistas”), ameace de alguma maneira o conhecimento histórico “objetivo”, 

desconfiando da possibilidade da eliminação das barreiras entre passados inventados e o 

presente vivido. Será que essas “barreiras” de fato existem? Jacques Le Goff afirma que 

o que sobrevive é sempre “uma escolha efetuada quer pelas forças que operam no 

desenvolvimento temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à 

ciência do passado e do tempo que passa, os historiadores”131. Sobre essas possíveis 

“barreiras”, podemos afirmar então, de acordo com Le Goff, que documentos vistos 

como materiais de memória, fabricados como produto de uma sociedade são 

concomitantemente passados inventados e presentes vividos, tanto pela sociedade 

contemporânea ao seu nascimento, quanto pela sociedade que optou pela sua 

preservação, quanto, ainda, pela sociedade que o elegeu como fonte de pesquisa em 

meio a tantos outros documentos. 

O passado rememorado estará sempre presente na nossa cultura, mesmo que 

inconscientemente, tanto nas nossas ações quanto nos nossos desejos manifestados no 

tempo presente. Por isso não acreditamos em barreiras entre passados inventados e o 

presente vivido, de fato o passado rememorado pode se transformar em memória mítica 

e/ou fabricada, mas este, forjado ou não (muitos dos quais nunca saberemos sua real 

natureza), se tornam elemento unificador manifesto no nosso presente vivido. 

Ethan Kleinberg e Ranjan Gosh defendem que o paradigma da presença não é 

necessariamente temporal, mas espacial – é o aqui e agora, não o processo em si – a 

presença do passado tem a ver com o que se vive nesse momento e nesse tempo 

                                                 
130 TODOROV, Tzvetan. La memória amenazada. Espanha: Ariela, 1995. 
131 LE GOFF, Jacques. História e Memória. Tradução Bernardo Leitão. Campinas: Editora da 
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presente. O passado está sempre disponível (acessível para o historiador), mas seus 

efeitos mudam, nos tocam de formas diversas nos diferentes momentos da vida ou da 

experiência. Os autores acreditam que o que chamam de presença hoje se relaciona 

bastante com o que se denominava memória há uns 10 anos atrás132. 

Huyssen considera que o fascínio pelo passado não é apenas um efeito 

colateral “compensatório ou fraudulento de uma nova temporalidade pós-moderna que 

paira sobre a necessidade de memória e ritmo acelerado do esquecimento. Talvez ele 

deva ser levado a sério como um modo de diminuir um pouco a velocidade da 

modernização”133, de certa forma uma tentativa, mesmo que frágil e contraditória, de 

contrabalançar a tendência da nossa cultura ao esquecimento. Tendência essa manifesta, 

a nosso ver, na própria memória que tem o esquecimento como condição de 

possibilidade para a sua existência. Dito de outra forma, o esquecimento, muitas vezes 

mal visto, representando uma falha ou negligência, é também peça fundamental se 

considerarmos que toda forma de narrativa do passado é seletiva e por isso implica em 

esquecimentos, manipulações e certo roteiro que dá conta de alguns pontos de vista em 

detrimento de outros. O esquecimento pode ser compreendido como silêncio, desgaste, 

repressão e para alguns autores, como Tzvetan Todorov, a memória não está ameaçada 

por supressão de qualquer tipo de informação, mas ao contrário, por sua 

superabundância134. 

Dessa forma, podemos afirmar que as discussões que atravessam o campo da 

memória são uma boa chave para pensarmos a questão da temporalidade nos trabalhos 

históricos e na disciplina História como conhecimento em construção. Assim, nos 

questionamos sobre o que significou o movimento de dilatação, de universalização e 

legitimação do patrimônio dentro desse processo de compressão do espaço-tempo, que 

talvez vise a “garantia” de alguma forma de continuidade através da rememoração 

(patrimonializada ou não). Os usos do passado, como a memória e a patrimonialização, 

se situam no momento presente, mas como definir esse presente que aparenta estar em 

constante transformação?  

                                                 
132  KLEINBERG, Ethan; GOSH, Ranjan (Eds.). Presence. Philosophy, history and cultural theory 

for the twentieth first century. New York, London: Cornell University Press, 2013. 
133 HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Rio de Janeiro: 

Aeroplano, 2000. p. 76. 
134 TODOROV, Tzvetan. La memória amenazada. Espanha: Ariela, 1995. p. 3. 
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Diante das concepções de “aceleração do tempo” e da ideia de “progresso”, 

poderíamos conceber o passado como uma construção do presente, definido e relegado, 

muitas vezes a locais específicos, onde as sociedades contemporâneas encontraram um 

lugar para as “coisas do passado”, como em museus, arquivos, bibliotecas, edificações 

ou cidades patrimonializadas, festas e datas comemorativas. 

Somente sob a luz do presente, ou seja, em função das repercussões de hoje, é 

possível olhar e dar significado ao passado. Eric Hobsbawm, afirmava que o tempo 

presente é o período durante o qual se produzem eventos que impulsionam o historiador 

a revisar o sentido e a significação que ele dá ao passado, a redefinir as perspectivas, a 

rever as periodizações135. A nossa prática pessoal é modelada pelo tempo presente e por 

nossas experiências, e isso interfere tanto quando escrevemos sobre o próprio presente 

quanto sobre o passado ou o futuro. 

Episódios passados se tornam presentes para nós pelo período em que nosso 

interesse por eles estiver vivo, ou, nas palavras de Mateus Henrique Pereira e Sérgio da 

Mata, “para empregar o jargão fenomenológico: enquanto eles se mantêm no foco do 

nosso fluxo de consciência”136. Roger Chartier afirma que na história do tempo presente 

o historiador coexiste com seu objeto e divide com os atores sociais, os que “fazem a 

história”, as mesmas condições e elementos referenciais. Dessa forma, a proximidade 

temporal, ao invés de inoportuna, pode ser um instrumento de subvenção importante 

para estabelecer intimidade e maior compreensão do momento estudado, de forma que a 

descontinuidade fundamental, que geralmente separa o pesquisador, afetiva e 

intelectualmente, daqueles que “fazem a história” possa ser superada137. 

O presente trabalho se encontra justamente nesse fluxo do presente carregado 

de passados, coexistimos com nosso objeto e com os atores sociais envolvidos em toda 

essa “trama patrimonial”, seja oficial ou popular. Analisamos de perto, espacial e 

                                                 
135 HOBSBAWM, Eric. Un historien et son temps présent. In: Institut d’Histoire du Temps Présent. 

Écrire l’histoire du temps présent: en hommage à François Bédarida. Paris: CNRS Éditions, 1993. Apud. 

FERREIRA, Marieta de Moraes. Demandas sociais e história do tempo presente. In: NICOLAZZI, 
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passado e o futuro de uma questão. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011. p. 106. 
136 PEREIRA, Mateus Henrique de Faria; MATA, Sérgio da. Transformações da experiência do 

tempo e pluralização do presente. In: NICOLAZZI, Fernando; MOLLO, Helena Miranda; ARAUJO, 
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temporalmente, as memórias conflitivas envolvidas aos diversos patrimônios da cidade 

de Ouro Preto. Talvez, por toda essa proximidade, acreditamos na possibilidade de 

enxergarmos as tensões antes de sua “submissão” pelo reconhecimento/ integração de 

um objeto ou prática patrimonial. 

Então, com essa proximidade temporal do momento estudado, precisamos 

repensar e questionar nossas concepções e ações no mundo. Como Françoise Choay 

afirma, “o culto que se rende hoje ao patrimônio histórico deve merecer de nós mais do 

que simples aprovação. Ele requer um questionamento.”138 Assim como as políticas do 

patrimônio e seus usos e abusos que elegem uns em detrimento de outros e legitimam 

uns e desconsideram outros precisam ser repensadas. 

Choay defende que “os monumentos e o patrimônio histórico adquirem dupla 

função – obras que propiciam saber e prazer, postas à disposição de todos; mas também 

produtos culturais, fabricados, empacotados e distribuídos para serem consumidos”139. 

Democratização e mercantilização se assemelham assim nessa dualidade entre valor 

cultural e valor econômico do patrimônio. Para Choay, “o patrimônio teria assim 

perdido sua função construtiva, substituída por uma função defensiva, que garantiria a 

recuperação de uma identidade ameaçada”140, teria se tornado uma forma de 

autocontemplação passiva ao invés de receber observação e tratamento seletivo, de 

forma que estes bens patrimonializados deveriam contribuir para a formação de uma 

identidade cultural assumida de forma dinâmica141. 

Quando Gumbrecht se questiona sobre o que deveríamos fazer com nosso 

conhecimento acerca do passado quando abandonamos a esperança de “aprender com a 

História”142, Valdei Araujo responde da seguinte maneira: 

O esgotamento do cronotopo “tempo histórico” deveria levar à revisão 

das pretensões didático-pragmáticas das narrativas históricas, no 

entanto, isso não significa dizer que nosso conhecimento sobre o 

passado está em questão, pelo contrário, é possível mesmo identificar 
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um progresso contínuo na quantidade e qualidade desse 

conhecimento, o problema é saber o quê podemos fazer com ele.143 

 

De toda forma, mesmo sem uma resposta exata, nos resta este questionamento 

e incessante investigação do que fazer com ou de como utilizar nosso conhecimento a 

respeito do passado. Da mesma maneira essa problematização deve existir voltada para 

a área patrimonial, é fundamental repensarmos nossas práticas e produção de sentido no 

âmbito patrimonial para o crescimento intelectual e crítico a respeito do arcabouço de 

possibilidades que envolve a temática tanto desses bens patrimonializados isolados 

quanto dos conjuntos de bens tomados como “lugar de memória nacional” – como se 

fez no Centro Histórico de Ouro Preto. 

Para nos propormos a repensar essas práticas, precisamos primeiro conhecê-

las. A seguir, nos próximos itens do presente capítulo, exercitaremos o olhar atento nos 

patrimônios oficiais (institucionalizados, tombados e registrados) de Ouro Preto, para só 

depois, no capítulo III – A oralidade e o patrimônio marginal: a permanência das 

minas abertas à visitação –, buscarmos conhecer um pouco da vastidão de 

possibilidades encontradas nos patrimônios periféricos e populares da cidade. 

II.2 Caracterização geral do acervo tombado e registrado de Ouro Preto 

Para termos acesso ao acervo de bens tombados e registrado em Ouro Preto (ou 

em qualquer outro município), precisamos ir em busca dos principais documentos que 

possibilitaram a proteção desses bens. Iniciamos então nossa pesquisa pelos dossiês e 

inventários. 

Sobre os dossiês de tombamento e registro, podemos inferir que são 

documentos desenvolvidos como iniciativa fundamental para que os bens sejam 

agraciados com a decisão pelo tombamento ou registro. Estes vêm acompanhados de 

outras etapas do processo que visa à proteção legal, como: identificação do bem 

cultural, tombamento ou registro provisório, decreto de tombamento ou registro, 

inscrição no livro de tombo ou registro e publicação da decisão final. Os dossiês fazem 

parte das atividades desenvolvidas para registrar, tombar e proteger o patrimônio 
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cultural no Brasil, além de compor o conjunto de ações que, no estado de Minas Gerais, 

garantem os incentivos do ICMS Cultural144, segundo a Lei 13.803/2000145. 

Tais iniciativas se configuram como resultado de ações em consonância com as 

leis nacionais, que regulamentam o registro ou o tombamento de bens culturais. 

Geralmente esses documentos, chamados dossiês de tombamento ou dossiês de registro, 

reúnem uma série de informações, como histórico do bem e do município, descrições e 

análises detalhadas, laudo do estado de conservação para os bens móveis e imóveis, 

delimitações e justificativas, documentação cartográfica e fotográfica, delimitação e 

descrição da área de ocorrência no caso de bem imaterial, assim como ficha de 

inventário do bem, tudo isso com o objetivo de fundamentar e justificar sua proteção 

legal. 

Após o cumprimento de todo o procedimento legal que envolve os processos 

de tombamento ou registro, o dossiê é arquivado e sua divulgação deve acontecer em 

locais públicos, com vistas a valorização e proteção, planejamento e pesquisa, 

conhecimento de potencialidades e educação patrimonial. A confecção do dossiê, como 

parte fundamental do processo de preservação do patrimônio cultural, segundo o 

IPHAN, visa o reconhecimento do valor cultural de um bem, transformando-o em 

patrimônio oficial e instituindo regime jurídico especial de propriedade, levando-se em 

conta sua função social. 

Na cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, os dossiês já realizados 

de bens tombados e registrados a nível municipal, se inserem nas atividades 

desenvolvidas pela Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura 

Municipal, com o apoio do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural 

e Natural (o qual discutiremos a seguir), voltadas para a proteção do patrimônio cultural 

da cidade ou, ainda, como resultado de ações compensatórias146 exigidas pelo 

                                                 
144 Ou seja, em alguma medida, podemos compreender o patrimônio tombado ou registrado como 

uma manifestação cultural que, através de políticas públicas e algum tipo de mercantilização (através do 

turismo, por exemplo) é transformado em bem. Em análise mais abrangente, talvez seja possível afirmar 

que se privilegiou no ICMS cultural as cidades do chamado circuito da Estrada Real. 
145 Mais conhecida como Lei Robin Hood, legislação do estado de Minas Gerais que dispõe sobre a 

distribuição da parcela de receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, de que 

trata o inciso II do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal, e dá outras providências. 
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Ministério Público Estadual no âmbito do licenciamento ambiental da empresa Gerdau 

(como ocorreu com os dossiês de tombamento da Capela de Nossa Senhora da 

Conceição do Chiqueiro dos Alemães e do Conjunto Arquitetônico e Arqueológico da 

Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora de Calastróis147). 

Em 2007, o Programa de Valorização e Preservação do Patrimônio Imaterial de 

Ouro Preto foi regulamentado através do Decreto 743/2007, que prevê ações de 

inventário e salvaguarda para manifestações culturais do município. Este texto legal 

veio fundamentar outras medidas que já estavam em andamento, como as políticas 

públicas voltadas para a sustentabilidade cultural. O Programa é um braço do 

Departamento de Promoção Cultural e atua junto às comunidades locais na realização 

de pesquisas, inventários e dossiês que fundamentam ações de salvaguarda.148 

A nível municipal, até o ano de 2017, 4 bens foram registrados como 

patrimônio imaterial – Cavalhada, Celebração do Divino Espírito Santo em São 

Bartolomeu, Celebração do Divino Espírito Santo em Lavras Novas, Tradicional 

Produção de Doces Artesanais de São Bartolomeu e Festa de Nossa Senhora dos 

Remédios do Fundão de Cintra – e 16 bens materiais foram tombados na sede do 

município e nos distritos de Ouro Preto. 

Em Ouro Preto são tombados a nível Federal, até o ano de 2017, 49 bens 

distribuídos pela cidade, maior parte destes se divide em Capelas, Igrejas, Chafarizes e 

Pontes. Grande parte entre 1931 e 1998 – sendo a maioria nos anos de 1939 (22 bens) e 

no ano de 1950 (13 bens). Além do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade, 

tombado como Núcleo Histórico a nível federal em 1931 e 1938 e a nível municipal no 

ano de 2010, localizado no “Caminho Tronco”, composto pelos bairros Cabeça, 

Rosário, Pilar, Centro, “Lajes”, Antônio Dias, Barra, Alto da Cruz, Padre Faria e 

adjacências. Além destes bens materiais, 2 bens foram registrados como “Bem 

Imaterial” – a Linguagem dos Sinos e a Roda de Capoeira e/ou Ofício de Mestre de 

Capoeira149 – sendo um inscrito no Livro dos Saberes e outro no Livro Formas de 

Expressão, registrados no ano de 2009 e 2008, respectivamente. Os bens tombados se 

                                                 
147

  Capela e Conjunto pertencentes ao distrito de Miguel Burnier. 
148

 
 

Decreto nº 743 de 03 de setembro de 2007. Disponível em: 

http://www.sistemasigla.org/arquivos/sisnorm/NJ_img(11341).pdf. Visitado em março de 2017. 
149  Importante observarmos a abrangência nacional do bem imaterial Roda de Capoeira e/ou Ofício 

de Mestre de Capoeira. Esse patrimônio imaterial foi registrado a nível federal no ano de 2008 em todos 

os estados do Brasil e no Distrito Federal. 

http://www.sistemasigla.org/arquivos/sisnorm/NJ_img(11341).pdf
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inserem nos livros Belas Artes, Histórico e Arquitetura, Etnográfico e Paisagístico, 

sendo a grande maioria dos bens inscritos no Livro Belas Artes. 

Em todos os 12 distritos pertencentes ao município de Ouro Preto, são 

somados 4 bens tombados a nível Federal, distribuídos nas categorias: “Bens Móveis” e 

“Estruturas Arquitetônicas e Urbanísticas”, entre os anos de 1939 e 1987. 

Com informações colhidas nos órgãos federais, estaduais e municipais voltados 

para a preservação do patrimônio cultural, compomos o quadro abaixo para nos auxiliar 

na análise do conjunto dos bens protegidos – tombados ou registrados – no município 

de Ouro Preto. Através da listagem a seguir, observamos cada bem com seu nível de 

proteção – federal, estadual ou municipal. 

Do total de 72 bens protegidos na cidade, a partir do quadro, constatamos que a 

grande maioria se insere na esfera de proteção federal (49 bens), sendo apenas 3 a nível 

estadual e 20 a nível municipal. O Quadro 1 demonstra a variedade de bens tombados 

ou registrados em Ouro Preto, suas denominações, nível de proteção, assim como a 

categoria a qual pertence e seu ano de proteção. 

 

 

Quadro 1: Relação de bens protegidos em Ouro Preto apresentados ao ICMS  

Denominação do bem cultural tombado ou registrado 

Nível de 

Proteção Categoria Ano 

F E M 

Cemitério São Miguel Arcanjo     X CP 2010 

Cadeira de Dom Pedro     X BM 2009 

Capela de Nossa Senhora das Dores X     BI 1938 

Conjunto Ferroviário Miguel Burnier (1,0539 ha)     X CP 2013 

Conjunto Urbano e Ferroviário Rodrigo Silva – Núcleo Histórico     X NH 2010 

Conjunto Arqueológico e Arquitetônico das Ruínas da Antiga Matriz de 

N. Sra. da Conceição - “Igreja Queimada” (0,31 ha) 
    X CP 2017 

Conjunto arquitetônico e arqueológico da Capela de Nossa Senhora 

Auxiliadora de Calastróis e cemitérios (0,39ha) 
    X CP   

Conjunto Arquitetônico, Paisagístico e Arqueológico das Escolas Dom 

Bosco - Antigo Quartel do Regimento de Cavalaria de Minas Gerais 

(39,38 ha) 

  X   CP 2014 

Conjunto Arquitetônico e Paisagístico Ferroviário de Ribeirão 

Vermelho (10,39 ha) 
  X   CP 2014 

Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da cidade de Ouro Preto X     NH 1938 

Capela de Nossa Senhora da Conceição do Chiqueiro dos Alemães     X BI 2011 

Capela de Nossa Senhora dos Remédios do Fundão de Cintra     X BI 2006 
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Cavalhada (Celebrações)     X RI 2015 

Celebração do Divino Espírito Santo em São Bartolomeu (Celebrações)     X RI 2015 

Celebração do Divino Espírito Santo em Lavras Novas     X RI 2015 

Capela de Nossa Senhora do Rosário - Padre Faria X     BI 1939 

Capela de Santana  X     BI   

Capela de São João X     BI 1939 

Capela de São Sebastião X     BI 1939 

Capela do Bom Jesus da Flores X     BI 1939 

Capela Oratório Nosso Senhor do Bonfim X     BI 1939 

Capela Nossa Senhora da Piedade X     BI 1939 

Casa dos Contos à rua São José X     BI 1950 

Casa Setecentista - Casa Rústica X     BI 1963 

Chafariz da Glória à rua Antônio de Albuquerque X     BI 1950 

Chafariz da praça Marília X     BI 1950 

Chafariz Dom Rodrigo     X BI 2009 

Chafariz do Alto da Cruz X     BI 1950 

Chafariz do Alto das Cabeças X     BI 1950 

Chafariz do Paço de Antônio Dias X     BI 1950 

Chafariz dos Contos ou São José X     BI 1950 

Escola de Minas e Metalurgia - antigo Palácio dos Governadores à 

praça Tiradentes 
X     BI 1950 

Fazenda São José do Manso   X   BI 1998 

Festa de N. Sra. dos Remédios do Fundão de Cintra (Celebração)     X RI 2012 

Igreja Bom Jesus de Matosinhos ou São Miguel e Almas X     BI 1939 

Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões - Mercês de Baixo X     BI 1939 

Igreja de Nossa Senhora do Mote do Carmo e Cemitério anexo X     BI 1938 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário X     BI 1939 

Igreja de Santa Efigênia ou Igreja de N. Sra. do Rosário do Alto da 

Cruz do Padre Faria 
X     BI 1939 

Igreja de São Francisco de Assis e Cemitério X     BI 1938 

Igreja de São Francisco de Paula X     BI 1939 

Igreja de São José - antiga Capela Imperial X     BI 1939 

Igreja Matriz de N. Sra. da Conceição X     BI 1939 

Igreja Matriz de N. Sra. de Nazaré X     BI 1949 

Igreja Matriz de N. Sra. do Pilar X     BI 1939 

Igreja Matriz de Santo Antônio X     BI 1962 

Igreja Matriz de São Bartolomeu X     BI 1960 

Igreja Matriz São Gonçalo     X BI 2012 

Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores     X BI 2010 

Igreja N. Sra. das Mercês e Misericórdia – Mercês de Cima X     BI 1939 

Linguagem dos Sinos X     RI 2009 

Imagem de Santana de autoria de Antônio Francisco Lisboa – 

Aleijadinho 
X     BM 1987 
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Museu da Inconfidência - antiga Casa de Câmara e Cadeia à praça 

Tiradentes 
X     BI 1954 

Núcleo Histórico de Ouro Preto     X NH 2012 

Núcleo Histórico de São Bartolomeu     X NH 2008 

Obras de Arte da Estrada Real (2,295 ha)     X CP 2009 

Oratório da rua Barão do Rio Branco X     BI 1939 

Passo à praça Tiradentes X     BI 1939 

Passo da Ponte Seca X     BI 1939 

Passo da rua do Rosário  X     BI 1939 

 Passo da rua São José X     BI 1939 

Passo de Antônio Dias X     BI 1939 

Ponte da Barra X     BI 1939 

Ponte de Antônio Dias X     BI 1950 

Ponte de São José X     BI 1950 

Ponte do Pilar X     BI 1950 

Ponte do Rosário X     BI 1950 

Ponte Seca X     BI 1950 

Ponte de Ana de Sá     X BI 2009 

Ruínas da Fábrica de Ferro Patriótica X     BI 1938 

Roda de Capoeira e/ou Ofício de Mestre da Capoeira X     RI 2008 

Tradicional Produção de Doces Artesanais de São Bartolomeu      X RI 2012 

Nível de proteção: 

F – Federal; 

E – Estadual;  

M – Municipal.  

Categoria: 

BI – Bens Imóveis - Estruturas Arquitetônicas isoladas, bens integrados; 

BM – Bens móveis; 

CP – Conjuntos Arquitetônicos, Paisagísticos, Naturais, bens integrados; 

NH – Núcleos Históricos, centros Históricos; 

RI –  Registro do Patrimônio imaterial. 

 

Quadro 1 - Fonte: Elaborado pela autora a partir da Relação de Bens apresentados ao ICMS Patrimônio 

Cultural até o ano de 2016 – exercício 2017. Diretoria de Promoção do IEPHA/ MG – Gerência de 

Cooperação Municipal. Disponível em: 

http://www.iepha.mg.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=151.  

 

Para realizarmos uma análise mais tangível, a partir dos quadros abaixo, 

Quadro 2 e Quadro 3, podemos visualizar esse mesmo total de 72 bens protegidos em 

Ouro Preto, porém divididos por décadas, níveis de proteção (federal, estadual ou 

municipal) e tipologia dos bens (Núcleos Históricos, Centros Históricos; Conjuntos 

Arquitetônicos, Paisagísticos, Naturais, Arqueológicos; Bens Imóveis - Estruturas 

Arquitetônicas isoladas, bens integrados; Bens Móveis; Registro do Patrimônio 

Imaterial): 

http://www.iepha.mg.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=151
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Quadro 2: Relação de bens protegidos em Ouro Preto por década e nível de 

proteção 

  1930 1940 1950 1960 1980 1990 2000 2010 
Sem 

data 

Total 

por 

nível 

Federal 27 1 14 3 1 0 2 0 1 49 

Estadual  0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 

Municipal  0 0 0 0 0 0 6 13 1 20 

Total por 

década 
27 1 14 3 1 1 8 15 2 72 

Quadro 2- Fonte: Elaborado pela autora a partir da Relação de Bens apresentados ao ICMS Patrimônio 

Cultural até o ano de 2016 – exercício 2017. Diretoria de Promoção do IEPHA/ MG – Gerência de 

Cooperação Municipal. Disponível em: 

http://www.iepha.mg.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=151.  

 

 

 

Quadro 3: Relação de bens protegidos em Ouro Preto por década e tipologia 

  
1930 1940 1950 1960 1980 1990 2000 2010 

Sem 

data 

Total por 

tipologia 

Núcleos 

Históricos, 

centros 

Históricos 

1 0 0 0 0 0 1 2 0 4 

Conjuntos 

Arquitetônicos, 

Paisagísticos, 

Naturais, bens 

integrados 

0 0 0 0 0 0 1 5 1 7 

Bens Imóveis - 

Estruturas 

Arquitetônicas 

isoladas, bens 

integrados 

26 1 14 3 0 1 3 3 1 52 

Bens móveis 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Registro do 

Patrimônio 

imaterial 

0 0 0 0 0 0 2 5 0 7 

Total por 

década 
27 1 14 3 1 1 8 15 2 72 

Quadro 3- Fonte: Elaborado pela autora a partir da Relação de Bens apresentados ao ICMS Patrimônio 

Cultural até o ano de 2016 – exercício 2017. Diretoria de Promoção do IEPHA/ MG – Gerência de 

Cooperação Municipal. Disponível em: 

http://www.iepha.mg.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=151.  

 

 

http://www.iepha.mg.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=151
http://www.iepha.mg.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=151
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Totalizando 72 bens tombados ou registrados na cidade, a partir dos quadros, 

constatamos que a grande maioria se insere tanto na categoria “Bens imóveis – 

estruturas arquitetônicas isoladas, bens integrados” (52 bens) quanto na esfera de 

proteção federal. O que nos indica a recorrente preferência pelo tombamento de 

estruturas arquitetônicas. 

Os primeiros e mais numerosos tombamentos ocorridos na década de 1930 

aconteceram durante o Governo Vargas e no momento de “descoberta do Barroco” 

pelos Modernistas, como já discutimos no item I.3 A eleição de um modelo a ser 

tombado e as ações preservacionistas. Os 20 bens protegidos a nível municipal são 

mais recentes, desde o ano 2000, e seguem legislação atual de incentivo fiscal (ICMS 

Patrimônio Cultural). O Gráfico 1 demonstra percentualmente estas relações de níveis 

de proteção do patrimônio institucionalizado presente no município e o predomínio dos 

tombamentos pela instância federal. 

 

Gráfico 1: Relação de bens protegidos em Ouro Preto por nível de proteção 

 
Gráfico 1- Fonte: Elaborado pela autora a partir da Relação de Bens apresentados ao ICMS Patrimônio 

Cultural até o ano de 2016 – exercício 2017. Diretoria de Promoção do IEPHA/ MG – Gerência de 

Cooperação Municipal. Disponível em: 

http://www.iepha.mg.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=151.  

 

 

 

É possível inferir, a partir das análises numéricas levantadas e da grande 

diferença nos percentuais referentes à proteção do patrimônio federal, estadual ou 

municipal, que a discrepância nas quantidades de bens tombados entre as esferas 

públicas ocorreu, possivelmente, como defendemos no item I.3 A eleição de um modelo 

http://www.iepha.mg.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=151
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a ser tombado e as ações preservacionistas, do presente capítulo, no início das práticas 

preservacionistas, quando a esfera federal ainda era a única responsável pela proteção 

do patrimônio cultural. 

A respeito das inscrições nos livros do tombo, Leila Bianchi Aguiar afirma que 

além de contar com maior número de bens imóveis que tiveram restaurações, “o Livro 

de Belas Artes recebeu o maior número de inscrições no período de 1938 a 1946”150, 

este, para ela, “seria apenas um dos muitos exemplos de subordinação do valor histórico 

ao valor arquitetônico e artístico”151 presentes nas primeiras ações preservacionistas em 

Ouro Preto. Segundo a autora, os bens imóveis tombados e inscritos no Livro Histórico 

muitas vezes foram inscritos em função de sua antigüidade, ou ainda, 

seguindo uma concepção de história que buscava homenagear nomes 

e datas importantes, com o tombamento de antigas residências de 

personagens ilustres ou ainda de lugares onde tenham ocorrido “fatos 

memoráveis” para a história do Brasil.152 

 

Observando-se os anos em que ocorreram iniciativas de tombamentos dos bens 

patrimoniais presentes no Quadro 1, concluímos a lenta, porém crescente participação 

do município na esfera de proteção do seu patrimônio cultural. Do ano de 2009 até 2017 

as proteções de bens imóveis foram as mais presentes, se sobressaindo principalmente 

no ano de 2012. Porém, como grande parte do patrimônio local é salvaguardada pelo 

IPHAN, cabe ao poder municipal, principalmente, a proteção dos patrimônios menos 

centralizados, pertencentes aos distritos ou à periferia da cidade. 

Para compreendermos como se realiza o envolvimento da população de Ouro 

Preto na construção e nas decisões que abrangem o patrimônio municipal, optamos por 

iniciar essa busca por conhecimentos que envolvem comunidade versus patrimônio 

institucionalizado em âmbito nacional, visando compreender, inicialmente, as 

estratégias dos órgãos brasileiros voltados à preservação do patrimônio em envolver a 

sociedade civil nas tomadas de decisões referentes ao patrimônio. 

Ao pesquisarmos sobre o patrimônio institucionalizado, reconhecido e 

salvaguardado pelas legislações que os dizem respeito, nos deparamos com a iniciativa 

                                                 
150 AGUIAR, Leila Bianchi. Turismo e preservação nos sítios urbanos brasileiros: o caso de Ouro 

Preto. Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. 

Niterói, 2006. p. 38. 
151

  Ibidem. p. 39. 
152

  Ibidem. 
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dos Inventários Participativos, publicação do Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN). Tal ferramenta é compreendida no domínio da Educação 

Patrimonial, foi criada para a sociedade civil com vistas à incentivá-la na procura por 

evidenciar sua cultura como eixo de desenvolvimento local. O instrumento pretende 

fomentar no leitor a discussão sobre patrimônio cultural, assim como estimular que a 

própria comunidade busque identificar e valorizar as suas referências culturais. 

Segundo o manual de aplicação Educação Patrimonial: Inventários 

Participativos, publicado no ano de 2016, seu alvo primordial é a mobilização e 

sensibilização da comunidade para a importância de seu patrimônio cultural, por meio 

de uma atividade formativa que envolve produção de conhecimento e participação. 

Nesse sentido, visa considerar a comunidade como protagonista para 

inventariar, descrever, classificar e definir o que lhe discerne e lhe afeta como 

patrimônio, numa construção dialógica do conhecimento acerca de seu patrimônio 

cultural. Através da aplicação do manual em questão, pretende-se, ainda, abordar o tema 

da preservação do patrimônio cultural e fomentar a compreensão de elementos como 

território, convívio e cidade, entendidos como possibilidades de constante aprendizado e 

formação, procurando associar valores como cidadania, participação social e melhoria 

de qualidade de vida. 

O instrumento Educação Patrimonial: Inventários Participativos, inserido no 

conjunto mais amplo de políticas patrimoniais, como as proposições legais de 

tombamento e registro discutidas no capítulo anterior – Formas de proteção 

institucionalizadas no Brasil e o caso do município de Ouro Preto, Minas Gerais –, 

reconhece a necessidade de participação da sociedade civil e, em alguma medida, visa à 

democratização na gestão do patrimônio cultural. 

Portanto, esse instrumento objetiva despertar a interação e compreensão de 

diferentes grupos e diferentes gerações, afirma-se que através dele é possível promover 

o respeito pela diferença e o reconhecimento da importância da pluralidade. Busca-se 

construir conhecimentos a partir de um amplo diálogo entre as pessoas, as instituições e 

as comunidades que detêm as referências culturais a serem inventariadas, afirmando, 

contudo, que não se pretende formalizar reconhecimento institucional por parte dos 

órgãos oficiais de preservação. 

Por fim, sendo o produto deste instrumento um inventário informal produzido 

em conjunto, visto como uma atividade de educação patrimonial, o órgão enfatiza que 
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esta iniciativa não tem a pretensão de servir de instrumento de identificação e 

reconhecimento oficial de patrimônio, nem substituir as atuais ferramentas utilizadas 

nos processos de proteção dos órgãos de preservação do patrimônio de qualquer esfera 

de governo. Apresenta-se, porém, a intenção de servir como um exercício de cidadania 

e participação social, cujos resultados possam contribuir para o aprimoramento do papel 

do Estado na preservação e valorização das referências culturais brasileiras, assim como 

servir de fonte de estudos e experiências no contínuo processo de aprendizado. 

Assim como em grande parte das cidades do estado de Minas Gerais, na cidade 

de Ouro Preto a maneira mais próxima de envolvimento da sociedade civil nas decisões 

que envolvem o patrimônio municipal se efetiva através do Conselho Municipal do 

Patrimônio (COMPATRI), órgão colegiado de caráter permanente, consultivo e de 

assessoramento,  regulamentado pela Lei Municipal nº 64/02153 de 29 de novembro de 

2002,  com suas atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal nº 17/02154, vinculado 

à Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano que fornece suporte 

técnico administrativo para garantir seu funcionamento, sediado na Casa dos Conselhos 

na cidade de Ouro Preto. 

Leila Aguiar observa uma crescente atuação de organizações civis, como 

“associações de moradores e instituições públicas de âmbito municipal ou estadual em 

relação ao tema da salvaguarda de bens imóveis que passaram a influir nos rumos da 

criação, preservação e divulgação dos patrimônios culturais a partir da década de 70”155. 

Mesmo seguindo, inicialmente, os mesmos rumos das políticas preservacionistas 

praticadas a partir do IPHAN, a multiplicação dessas agências e sua atuação aponta, 

segundo a autora, para uma “situação de perda progressiva da exclusividade das 

                                                 
153 Lei Municipal nº 64/02 que regulamenta o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio 

Cultural e Natural do Município de Ouro Preto e revogada pela Lei nº 708 de 27 de setembro de 2011. 
154 Lei de 26 de abril de 2002 que regulamenta o artigo 165 da Lei Orgânica do Município de Ouro 

Preto, implanta e regulamenta o tombamento de bens móveis e imóveis, assim como o registro dos bens 

imateriais pelo Município de Ouro Preto. A saber: “Art.165. Fica criado o mecanismo do Tombamento 

Municipal, visando à preservação de áreas e de bens móveis e imóveis de relevante importância cultural 

ou natural para o Município, na forma da lei. (Regulamentado pela Lei nº 17 de 2002)”. 
155

  AGUIAR, Leila Bianchi. Turismo e preservação nos sítios urbanos brasileiros: o caso de Ouro 

Preto. Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. 

Niterói, 2006. p. 46. 
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questões relacionadas ao patrimônio que instituições como o IPHAN, no caso brasileiro 

detiveram, por tanto tempo, embora legalmente ainda possuam tal atribuição”156. 

No decorrer das ações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Minas Gerais (IEPHA/MG) e após implementação da Lei Robin Hood (já citada no 

presente item), segundo Sara Glória Aredes Moreira, a prática do tombamento para 

proteção dos bens culturais foi mais acentuada nos municípios mineiros. Depois da 

implementação da primeira versão da Lei, em 1995 o número de municípios que 

aderiram a essa política assim como a lista de bens tombados em nível municipal 

cresceu continuamente.157 O COMPATRI então se vincula diretamente às políticas do 

turismo e patrimônio e surge obrigatoriamente em municípios que tenham mais de 20 

mil habitantes e desejo de preservação de seus bens culturais. 

Atualmente, em Ouro Preto, o COMPATRI é regido pela Lei Municipal nº 708 

de 27 de setembro de 2011, que estabelece novas funções158 ao Conselho e determina 

número menor de membros para sua formação – anteriormente, do ano de 2002 até 

2011, eram 20 membros distribuídos entre 10 representantes do Poder Público e 10 

representantes da Sociedade Civil. 

O Conselho Municipal do Patrimônio de Ouro Preto é paritário entre o Poder 

Público e entidades da sociedade civil, atualmente é composto por dezesseis membros 

titulares e suplentes, que exercem um mandato de dois anos, com uma recondução 

permitida por lei, sendo oito representantes do Poder Público: um da Secretaria 

Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano, um da Secretaria de Obras e 

Serviços Urbanos, um da Secretaria de Meio Ambiente, um do IEPHA/MG, um de cada 

uma das instituições federais de ensino superior sediadas no município (Universidade 

Federal de Ouro Preto e Instituto Federal de Minas Gerais), um do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e um da Fundação de Artes de Ouro 

Preto. Além de oito representantes da sociedade civil divididos da seguinte forma: dois 

                                                 
156

  AGUIAR, Leila Bianchi. Turismo e preservação nos sítios urbanos brasileiros: o caso de Ouro 

Preto. Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. 

Niterói, 2006. p. 46. 
157

  MOREIRA, Sara Glória Aredes. Reflexões sobre o uso do tombamento como prática de 

preservação do patrimônio nos municípios de Minas Gerais a partir da Lei Robin Hood. Anais do XIX 

Encontro Regional de História. Profissão Historiador: formação e Mercado de Trabalho. Anpuh/MG. Juiz 

de Fora: 2014. p. 2. 
158 As funções e competências do COMPATRI, assim como as pequenas modificações destas do 

ano de 2002 para o ano de 2011, podem ser observadas no Anexo “COMPATRI – competências” da 

presente dissertação.  
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representantes das entidades preservacionistas de Ouro Preto, dois representantes da 

Federação das Associações de Moradores de Ouro Preto, dois representantes das 

entidades culturais em atuação em Ouro Preto, um representante dos guias de turismo 

de Ouro Preto e um representante da Associação Comercial e Empresarial de Ouro 

Preto. 

Segundo a legislação mais atual, a Lei Municipal nº 708 de setembro de 2011, 

que dispõe sobre o COMPATRI e dá outras providências, compete ao Conselho 

Municipal do Patrimônio de Ouro Preto: propor as bases da política de preservação do 

patrimônio cultural material, imaterial e natural do município de Ouro Preto; divulgar 

parecer prévio do qual dependerão os atos do tombamento e registro ou cancelamento 

destes; fixar diretrizes relacionadas ao interesse público na preservação do patrimônio; 

receber, examinar e deliberar sobre as propostas de proteção de bens culturais e naturais 

encaminhados na forma da lei municipal; dentre outras providências. 

Sendo assim, as atribuições do COMPATRI demonstram, de certa forma, a 

participação garantida por lei de representantes da comunidade na tomada de decisões 

referentes ao patrimônio cultural municipal institucionalizado. 

A nível nacional existe o Comitê do Patrimônio Mundial, órgão governamental 

com seus representantes eleitos em assembleia-geral durante as sessões ordinárias da 

Conferência-geral da UNESCO, inicialmente era composto por 15 representantes dos 

Estados signatários e posteriormente por 21. É formado por um presidente, cinco vice-

presidentes e um relator, que se reúnem duas vezes por ano para planejar a agenda do 

próprio Comitê, atender aos casos de emergência que necessitam de uma assistência 

internacional e resolver outros problemas. É de responsabilidade do Comitê organizar, 

manter em dia e publicar a Lista do Patrimônio Mundial e a Lista do Patrimônio 

Mundial em Perigo, assim como deliberar sobre a inclusão de um bem cultural em 

qualquer uma dessas listas. 

Os Comitês e Conselhos surgiram para atender a demandas sociais e a 

legislações que exigem alguma participação social (não apenas governamental) nas 

decisões que envolvem o patrimônio cultural. Os Conselhos Municipais do Patrimônio 

em Minas Gerais são condição imposta por legislação específica159 para os municípios 

atuarem na eleição e preservação de seu patrimônio e receberem repasse de verba 

                                                 
159

  Lei Robin Hood já citada, quando surgiu: Lei nº 12.040 de 28 de dezembro de 1995 e lei atual: 

Lei nº 18.030 de 12 de janeiro de 2009. 
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pública para proteção e manutenção destes. O repasse de recursos acontece apenas para 

os municípios que preservam seu patrimônio cultural. Ou seja, o município precisa 

possuir lei de proteção e conselho municipal do patrimônio, precisa inventariar e 

proteger seus bens culturais através do tombamento e registro, além de restaurar e 

cuidar da manutenção do seu patrimônio. Recebe mais recursos o município que melhor 

atende a essas exigências impostas pela legislação. Assim, o recurso deve ser aplicado 

para manutenção e salvaguarda do bem e para melhorar a qualidade de vida da 

população resguardando, de alguma forma, sua história e sua cultura. É provável, mas 

essa seria ainda outra pesquisa, que a criação do COMPATRI em Ouro preto, assim 

como em outras cidades, tenha sido uma resposta a criação da lei, muito menos do que 

resultante de demandas oriundas da sociedade civil. 

No item a seguir iremos conhecer, de forma mais detalhada, dois dos dossiês 

de Tombamento que compõem a vasta documentação referente ao patrimônio cultural 

de Ouro Preto. Optamos por eleger um dossiê confeccionado pela esfera federal e outro 

pela esfera municipal. Mesmo compreendendo a distância temporal da confecção de um 

documento em relação ao outro, acreditamos na importância de analisarmos os 

processos que levaram à proteção de bens similares em sua forma (duas Igrejas) e, ao 

mesmo tempo, tão distintos se levarmos em conta que um faz parte do local mais 

visitado turisticamente na cidade e o outro se encontra em um distrito distante do 

circuito principal de turismo do município.  

Além disso, podemos afirmar que a linguagem que ambos dossiês utilizam, 

principalmente as semelhanças na defesa do patrimônio que ultrapassam o tempo, são 

indicações da efetividade da política patrimonial historicamente construída desde os 

anos 1930. 

II.3 Os dossiês de tombamento em análise: da periferia ao Centro 

Quando optamos por uma determinada tipologia de bem para só então 

decidirmos pelo dossiê de tombamento que lhe conferiu proteção, elegemos assim duas 

Igrejas presentes no município de Ouro Preto. Uma das igrejas se localiza no Centro da 

cidade, onde centenas de visitantes passam todos os dias, a outra está, de certa forma, à 

margem do circuito turístico do patrimônio, no distrito de Ouro Preto, Cachoeira do 
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Campo. Uma é tombada pelo IPHAN, outra pelo município. Uma pode ser reconhecida 

nacional ou internacionalmente, outra é valorizada pelos devotos locais. Mesmo tão 

distintas em diversos pontos, ambas são protegidas por legislação específica e compõem 

o rico patrimônio cultural da cidade de Ouro Preto. A escolha de Igrejas se efetivou por 

se tratar da tipologia de bem mais recorrente em todo o conjunto patrimonial e edificado 

de Ouro Preto e, talvez por isso, é também o tipo de bem mais tombado numericamente 

na cidade. 

As antigas Vila Rica e Mariana, em sua época de formação, não diferiam tanto 

das outras cidades do Brasil, construídas por “influência” da arquitetura portuguesa do 

período, eram marcadas também pela quantidade de capelas de diferentes irmandades 

católicas. Construções simples em seu tecido original que, tiveram quase sempre, seu 

risco inicial transformado nos imponentes altares que conhecemos hoje. Cada 

irmandade, leiga ou não, tinha interesse em construir e reformar (ou transformar!), com 

o passar dos anos, suas simples capelas iniciais em grandes templos. Como defende 

Guiomar de Grammont, cada irmandade desejava uma igreja mais suntuosa e 

“magnificente que outra, visava sobretudo produzir formas de projeção social, que se 

davam mais no plano das mentalidades, reproduzindo hierarquias, que no da alteração 

efetiva das condições de existência”160, em uma sociedade extremamente 

hierarquizada.161 

A localização das igrejas e capelas, não só no momento de suas construções, 

como hoje em dia também, representam, em alguma medida, certa hierarquização dos 

espaços sociais. Para além disso, quando comparamos um imóvel tombado no Centro de 

Ouro Preto, com outro em um distrito ou periferia da cidade, observamos a diferença de 

conservação arquitetônica do bem e a visibilidade turística que, invariavelmente, leva 

ao conhecimento e incentivo financeiro do imóvel institucionalizado. Ou seja, não basta 

ser protegido, quanto mais em evidência está o bem patrimonializado, maior é o 

cuidado e salvaguarda que recebe. Além disso, o circuito do turismo vem, há décadas, 

se sedimentando no Centro, o que gera maior preocupação pela preservação dessa área, 

                                                 
160

  GRAMMONT, Guiomar de. Aleijadinho e o aeroplano: o paraíso barroco e a construção do 

herói colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. p. 167. 
161

  Importante observar a dura crítica de Adalgisa Arantes Campos à Guiomar de Grammont em 

CAMPOS, Adalgisa Arantes. Resenha GRAMMONT. Aleijadinho e o aeroplano o paraíso barroco e a 

construção do herói colonial. Varia História (UFMG. Impresso), v. 25, p. 345-347, 2009.  
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atrai mais pessoas, desenvolve o comércio local e, assim, o ciclo de manutenção 

financeira e proteção dos bens se mantém. 

Dentro dessa mesma perspectiva, como afirma Leila Bianchi, acreditamos 

hoje, que “a atividade turística gera um permanente processo de mercantilização de 

novos locais, até então não inseridos nessa dinâmica e que não haviam assumido a 

função de objetos de consumo”162. A partir da autora, podemos compreender então 

como “turismo cultural” as práticas turísticas desenvolvidas em sítios urbanos que 

algumas vezes possuem interações e outras conflitos com as práticas preservacionistas. 

Não apenas o circuito turístico como, muitas vezes, uma população mais rica 

ocupa esse espaço chamado “centro histórico”163. Leila Bianchi Aguiar defende que, 

geralmente, nos centros tombados de algumas “cidades patrimônio” como é o caso de 

Ouro Preto, a “valorização das áreas protegidas após sua revitalização e a consequente 

expulsão da população mais pobre que habitava a região”164 leva à uma localidade, até 

então desvalorizada, o rígido controle exercido nos imóveis pelas agências 

preservacionistas. Dessa forma, morar nesses centros urbanos passa então “a ser 

sinônimo de qualidade de vida por proporcionarem através de seus traçados e 

construções um estilo de vida que não poderia mais ser vivido”165 nas moradias 

modernas. 

Teoricamente todos os bens tombados, estando no centro ou na periferia da 

cidade, deveriam ter o mesmo “tratamento” mas, na prática, a concepção predominante 

de que “os antigos centros formadores da cidade deveriam ser tratados como 

monumentos levou, em muitos casos, ao isolamento desses espaços do restante da 

cidade, modificando, inclusive, suas funções iniciais”166. 

Como já ressaltamos, o tombamento de um determinado bem cultural 

representa, pelo menos na teoria, a proteção legal efetiva do bem e seu reconhecimento 

como patrimônio cultural, sendo um mecanismo de proteção que deverá assegurar ao 

                                                 
162

  AGUIAR, Leila Bianchi. Turismo e preservação nos sítios urbanos brasileiros: o caso de Ouro 

Preto. Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. 

Niterói, 2006. p. 14. 
163 Importante observarmos que famílias inteiras da classe dominante ouropretana vivem dos 

aluguéis no Centro da cidade, principalmente na Praça Tiradentes, Rua Direita e Rua São José. A 

manutenção financeira dessas famílias está diretamente atrelada ao fluxo turístico em torno do patrimônio 

mais visitado da cidade localizado no Centro Histórico. 
164

 
 

AGUIAR, Leila Bianchi. Op. Cit. p. 62. 
165 Ibidem. 
166

  Ibidem. p. 57. 
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bem a manutenção de suas características e peculiaridades, impedir descaracterizações e 

dar condições para sua permanência para as futuras gerações. Porém, observamos que o 

tombamento deveria, mas não garante a conservação dos bens patrimonializados, na 

prática tudo depende da visibilidade e dos usos que o bem ganha com o tempo. 

O primeiro dossiê de tombamento selecionado por nós foi o da Igreja de Nossa 

Senhora das Dores e seu acervo, do distrito de Cachoeira do Campo – Ouro Preto, 

realizado pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto juntamente com a Secretaria de 

Patrimônio e Desenvolvimento Urbano, com data de tombamento no ano de 2010. 

 

 

 

Figura 1: Capa do Dossiê de Tombamento da Igreja de Nossa Senhora das Dores e seu acervo167 

Figura 2: Fachada da Igreja de Nossa Senhora das Dores168 

 

 

Em conformidade com a Lei Orgânica169 do município, o dossiê de 359 

páginas, defende que a edificação da Igreja foi iniciada no século XVIII e é de 

manifesto valor e interesse histórico e cultural, além de ser significativa para a memória 
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  Dossiê de Tombamento Igreja de Nossa Senhora das Dores e seu Acervo – Cachoeira do 

Campo, Ouro Preto. Prefeitura Municipal de Ouro Preto, Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento 

Urbano. Outubro de 2010. p. 1. 
168

  Ibidem. p. 2. 
169

  Lei Orgânica Municipal nº 17/2002. 
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e identidade do distrito onde se localiza e de seus cidadãos, por tudo isso, assegura, a 

importância de sua proteção e preservação170. 

O dossiê em questão é um documento confeccionado através de diferentes 

diretrizes: o tombamento municipal foi requerido pela comunidade local representada 

pela AMICC (Associação Cultural Amigos de Cachoeira do Campo), em seguida, o 

desenvolvimento do processo de tombamento contou com a parceria entre a AMICC, o 

Instituto Federal de Ensino Tecnológico – IFMG e a Prefeitura Municipal de Ouro Preto 

através da Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano – SMPDU. 

Os levantamentos arquitetônicos, diagnóstico do estado de conservação, assim como a 

análise do bem cultural e parte das diretrizes foram elaborados por alunos do Curso de 

Tecnologia em Conservação e Restauro do IFMG no primeiro semestre de 2009. Os 

inventários do acervo de bens integrados e móveis haviam sido realizados pela equipe 

da SMPDU em 2006/2007. 

Segundo o documento, o processo de tombamento da Igreja durou mais de um 

ano, entre a coleta e atualização de dados e finalização do dossiê. Afirma que em 2007 a 

Igreja e seu acervo já haviam sido inventariados, o que serviu de embasamento e 

instrução para o tombamento. Os estudos envolveram pesquisa bibliográfica e 

documental, entrevistas, consulta pública, mapeamento e levantamento de campo com 

registro fotográfico da Igreja, seu acervo e seu entorno. 

Até este ponto da análise do dossiê da igreja de Cachoeira do Campo já 

podemos ressaltar duas dessemelhanças entre os dois dossiês de tombamento 

examinados por nós – o que ficará mais claro à medida que avaliarmos o próximo 

dossiê, da Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Aqui é importante destacar o claro 

envolvimento da comunidade local no requerimento e processo de tombamento da 

Igreja de Nossa Senhora das Dores e seu acervo, além da cuidadosa aplicação da lei no 

que tange ao atendimento das diretrizes básicas para requisito do tombamento e todos 

os estudos envolvidos no processo171. 
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  Dossiê de Tombamento Igreja de Nossa Senhora das Dores e seu Acervo – Cachoeira do 

Campo, Ouro Preto. Prefeitura Municipal de Ouro Preto, Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento 

Urbano. Outubro de 2010. p. 2. 
171

  Como citado no parágrafo anterior: pesquisa bibliográfica e documental, entrevistas, consulta 

pública, mapeamento e levantamento de campo com registro fotográfico da Igreja, seu acervo e seu 

entorno. 
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O dossiê é composto por uma breve apresentação do bem, uma introdução, 

além de histórico do município de Ouro Preto, do distrito de Cachoeira do Campo e do 

bem cultural em si. Tudo isso acompanha descrição e análise do bem cultural, assim 

como cartografia, justificativa e descrição dos perímetros de tombamento e entorno do 

bem. Soma-se a isso: descrição do cotidiano do bem cultural, documentação fotográfica 

e cartográfica, diretrizes de intervenção no bem tombado e na área de entorno, ficha de 

inventário da igreja e do seu acervo cultural, além de laudo técnico do estado de 

conservação do bem, bibliografia, ficha técnica e documentações complementares. 

De acordo com o documento, o tombamento justificava-se, primeiramente, 

porque a Igreja de Nossa Senhora das Dores, situada à Rua de Nossa Senhora das 

Dores, s/nº no distrito de Cachoeira de Campo e filiada à tricentenária Paróquia de 

Nossa Senhora de Nazaré, está inserida no eixo-núcleo mais antigo de formação do 

distrito, a meio caminho entre a Ponte do Palácio Velho e a Igreja Matriz de Nossa 

Senhora de Nazaré e é considerada um 

testemunho histórico do passado, de composição arquitetônica 

característica do período colonial, representativo de cultura e 

expressão das diversas manifestações oriundas destes povos desde a 

sua constituição até os dias atuais. Tem a ela associadas ocorrências 

importantes e mantém vários elementos originais íntegros, além de 

belas pinturas de forro, sendo considerada por muitos a primeira 

capela em Minas com o orago de Nossa Senhora das Dores.172 [grifo 

nosso] 

 

A linguagem utilizada em todo o dossiê de tombamento em análise procura 

enfatizar a importância da Igreja e a necessidade em preservá-la. O trecho acima, assim 

como nossos grifos, destaca essa característica presente na maior parte dos dossiês já 

pesquisados por nós em todo o território de Minas Gerais. A linguagem e os elogios 

constantes buscam defender a importância de se patrimonializar determinados bens e 

justificar a “grandeza” (histórica, cultural, arquitetônica, afetiva e etc) daquele bem 

diante dos demais. 

Dessa forma, o dossiê de tombamento, como documento que justifica 

formalmente o tombamento da Igreja Nossa Senhora das Dores, apresenta e defende 
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  Dossiê de Tombamento Igreja de Nossa Senhora das Dores e seu Acervo – Cachoeira do 

Campo, Ouro Preto. Prefeitura Municipal de Ouro Preto, Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento 

Urbano. Outubro de 2010. p. 4. 
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constantemente os motivos pelos quais esta obra deve ser preservada, apelando para 

evidenciar os traços artísticos e históricos do bem cultural. 

A Igreja foi construída no ano de 1761 para as celebrações da Semana Santa, 

tem seu forro todo ornamentado com painéis artisticamente pintados e figurando o 

centro do teto da capela-mor está pintada a imagem de Nossa Senhora das Dores em 

meio a alguns anjos. Este painel, localizado na capela-mor, possui maior dimensão que 

os demais e, segundo o dossiê, é  

Interessante notar nesta composição que Nossa Senhora parece ferir, 

com uma de suas espadas, o homem que está ajoelhado a seus pés. 

Deduz-se disto que esta cena deva representar um ex-voto, isto é, 

alguém que alcançando uma graça a mandou representar em sua 

lembrança173. 

 

Os 15 painéis da nave, todos de inspiração medieval, representam a paixão de 

Cristo, desde o horto das oliveiras até a ressurreição. O dossiê afirma ainda que é 

importante notar a balaustrada original que divide a nave e o curioso piso de lajotas de 

barro cozido, que cobre todo o corpo da igreja. A imagem em madeira de Nossa 

Senhora das Dores é de roca, ou seja, um tipo de imagem sacra que se destina a ser 

levada em procissão, vestida com trajes de tecido e peruca geralmente doada por 

membro da comunidade religiosa. O dossiê afirma que a referida imagem 

chegou em Cachoeira nos meados do século XVIII e possuía várias 

jóias, que desapareceram. Conta a lenda que sob os auspícios de certa 

senhora chamada Maria Dolorosa, esta imagem percorria as casas de 

Cachoeira angariando fundos para se construir a igreja. Uma outra 

antiga lenda afirma que os inconfidentes reuniam-se em seu interior 

para, do alto de sua torre esquerda, espionar o Visconde de Barbacena 

em seu Palácio. Ainda hoje é possível avistar as ruínas do Palácio de 

Campo do alto desta mesma torre.174 
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  Dossiê de Tombamento Igreja de Nossa Senhora das Dores e seu Acervo – Cachoeira do 

Campo, Ouro Preto. Prefeitura Municipal de Ouro Preto, Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento 

Urbano. Outubro de 2010. p. 215. 
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  Ibidem. p. 124. 
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Figura 3: Vista frontal e posterior da imagem de roca de Nossa Senhora das Dores175 

 

 

Junto às histórias relacionadas à edificação, o dossiê apresenta também 

inúmeras fotografias antigas e atuais direta ou indiretamente relacionadas à Igreja. As 

primeiras fotografias mostradas pelo dossiê comprovam uma reunião realizada no ano 

de 2010 para esclarecimentos sobre o tombamento da Igreja, contando com a presença 

da comunidade local176. Além dessa exigência – participação da comunidade na tomada 

pela decisão do tombamento – o dossiê apresenta importantes resultados de pesquisas 

de fôlego, como as informações sobre o histórico do município e do bem cultural, assim 

como laudos técnicos e inventário, essas informações ficam à disposição de qualquer 

pesquisador que queira ter acesso, o que constitui uma fonte rica de informações. 

Porém, atrelado à essas necessidades exigidas por lei na confecção de um 

dossiê de tombamento, a documentação apresenta também excessos de informações 

sem tanta vinculação com o bem cultural ou com a iniciativa em preservá-lo. Grande 

parte dos itens “Histórico do Município de Ouro Preto” (que possui 93 páginas) e 

“Histórico do Distrito de Cachoeira do Campo” (que possui 115 páginas), contam com 

informações redundantes e em demasia. Por exemplo, no “Histórico do Distrito de 

Cachoeira do Campo”, é apresentada uma lista de todos os párocos e sacerdotes da 
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  Dossiê de Tombamento Igreja de Nossa Senhora das Dores e seu Acervo – Cachoeira do 

Campo, Ouro Preto. Prefeitura Municipal de Ouro Preto, Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento 

Urbano. Outubro de 2010. p. 279. 
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  Mais uma vez ressaltamos o envolvimento da comunidade nos vários processos que antecedem o 

tombamento da igreja. 
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Paróquia de Nossa Senhora de Nazareth de Cachoeira do Campo desde sua formação, 

nos questionamos sobre qual seria a finalidade ou a relevância disso. No mesmo item 

são apresentadas 77 notícias do cotidiano do distrito e de atualidades, do ano de 2007 

até 2010, sem a menor pertinência ou justificativa para o processo de tombamento do 

bem cultural Igreja de Nossa Senhora das Dores. 

Sobre o “Histórico do bem cultural – Igreja de Nossa Senhora das Dores”, o 

dossiê afirma que este é um templo rústico, com arquitetura de risco simples, comum 

aos templos das irmandades mais pobres, possui frontispício rudimentar encimado por 

duas torres, uma das quais possui dois sinos datados de 1810 e 1898. No óculo 

localizado no triângulo formado pelo frontão, leem-se as datas 1761-1939, sendo a 

primeira a data em geral aceita como o marco final da construção e a última indica uma 

restauração.177 

O documento ressalta outros detalhes da arquitetura externa e interna e de toda 

a ornamentação da Igreja, além de evidenciar os motivos e lendas que envolvem a 

construção da Igreja e a devoção e culto à Nossa Senhora das Dores no distrito de 

Cachoeira do Campo.  

Na “Descrição do cotidiano do bem cultural” o dossiê afirma que a Igreja de 

Nossa Senhora das Dores está fechada devido às condições em que o forro se encontra: 

“um incidente onde uma das tábuas do forro caiu, obrigou a comunidade a fechar as 

portas da igreja para que não ocorresse nenhum acidente maior com nenhum dos 

membros da comunidade”178. A igreja possuía cotidiano comum aos outros templos, 

com celebrações litúrgicas e batizados, além dos encontros da comunidade. Em 2010, 

ano de confecção do dossiê, era aberta só quando algum turista a visitava e estava à 

espera da reforma tanto do telhado quanto do forro, que eram naquele momento os 

maiores problemas da edificação179. 

Mais uma vez observamos o contraste entre os usos das duas igrejas, além de 

uma se localizar no ponto mais visitado turisticamente da cidade e a outra se encontrar  

distante do circuito principal de turismo do município, observamos que, de maneira 

                                                 
177 Dossiê de Tombamento Igreja de Nossa Senhora das Dores e seu Acervo – Cachoeira do 

Campo, Ouro Preto. Prefeitura Municipal de Ouro Preto, Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento 

Urbano. Outubro de 2010. p. 214. 
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  Ibidem. p. 227. 
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  As restaurações da Igreja de Nossa Senhora das Dores iniciaram apenas no ano de 2017. 
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geral, os dossiês de tombamento da década de 1930/40 ressaltam principalmente o valor 

histórico e artístico do bem e menos o valor comunitário do uso cotidiano do bem. 

O dossiê afirma que a Igreja das Dores só possui seus elementos artísticos 

preservados, graças ao apreço dado ao templo pelas várias gerações que se sucederam 

no distrito. Defende que o forro decorado e a imagem da padroeira foram sempre 

preocupação para a comunidade que os conservou mesmo diante da escassez de 

recursos. Assim como a estrutura da igreja, erigida em pedra, “apresenta-se conservada 

devido ao empenho desse povo que desde a construção do templo, segundo a história 

que foi levantada, se deu através do recolhimento de esmolas e contribuições dos 

fiéis”180. Por tudo isso, o pedido de tombamento para esse edifício teve por interesse 

garantir a preservação e criar dispositivos mais sólidos para a proteção da Igreja. 

Após toda a documentação cartográfica e fotográfica da Igreja e seu entorno, o 

dossiê apresenta as fichas de inventários de proteção do acervo cultural: da estrutura 

arquitetônica e urbanística, de todos os bens integrados (retábulos e pia de água benta), 

dos bens móveis (imagem, cruz, andor, bancos, credência, mesa, oratórios, sinos), além 

da descrição detalhada de cada item, especifica minuciosamente o estado de 

conservação de cada item e detalhes presentes na Igreja, acompanhado de diagnóstico 

completo de pisos, assoalhos, sacristia, capela-mor, coro, paredes, forro, torres, 

esquadrias e telhado. 

De uma maneira geral, podemos inferir pela complexidade do documento em 

análise que responde às atuais exigências legais. Para cumprir as legislações que 

norteiam os dossiês de tombamento e justificar seu pedido de proteção, estes se 

apresentam, hoje em dia, de maneira bastante completa, abarcando tudo que envolve o 

bem cultural, com riqueza de detalhes e técnica cada vez mais apurada. 

Em comparação às primeiras propostas de tombamentos realizadas no Centro 

de Ouro Preto, principalmente no ano de 1938, os atuais dossiês compõem 

documentação abastada de informações e laudos cada vez mais profissionais. A seguir, 

a análise do pedido de tombamento da Igreja de Nossa Senhora do Carmo (realizado em 

1938), localizada no Centro de Ouro Preto, comprovará a discrepância presente no rigor 
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  Dossiê de Tombamento Igreja de Nossa Senhora das Dores e seu Acervo – Cachoeira do 

Campo, Ouro Preto. Prefeitura Municipal de Ouro Preto, Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento 

Urbano. Outubro de 2010. p. 232. 
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dos tombamentos efetivados em diferentes épocas e endossados por concepções de 

patrimônio díspares. 

A Igreja de Nossa Senhora do Carmo ou, também conhecida como, Igreja de 

Nossa Senhora do Monte do Carmo se localiza no Centro Histórico de Ouro Preto e 

recebe mensalmente uma média de 2 mil visitantes. Seu tombamento a nível federal, 

como já mencionamos, data de abril de 1938 e inscreve a obra arquitetônica no Livro do 

Tombo de Belas Artes. Segundo publicações do IPHAN, com informações extraídas do 

dossiê de restauração do Plano de Conservação, Valorização e Desenvolvimento de 

Ouro Preto e Mariana, datado de 1973/1975 – documento pertencente à Fundação João 

Pinheiro, a história da construção da Igreja se inicia com os irmãos terceiros da Ordem 

do Carmo do Rio de Janeiro, moradores em Ouro Preto (antiga Vila Rica): 

reuniam-se na capela dedicada a Santa Quitéria, situada no alto do 

morro que separava os arraiais de Ouro Preto e Antônio Dias. Em 

1751, já constituídos como irmandade autônoma, cogitaram da 

construção de seu próprio templo, cujo risco ficou a cargo de Manuel 

Francisco Lisboa, irmão da Ordem. Em 1756, foram iniciadas as obras 

de construção, arrematadas por José Pereira dos Santos, as quais 

foram interrompidas por diversas vezes, diante de desentendimentos 

com a Irmandade de Santa Quitéria, no que diz respeito às condições 

de cessão do terreno.181 

 

As informações disponibilizadas pelo IPHAN detalham os processos 

construtivos da Igreja do Carmo ao longo dos anos e ressaltam o envolvimento de 

Manuel da Costa Athaíde como autor do risco e do douramento do altar-mor (concluído 

em 1824), que “constitui interessante exemplo da talha rococó em Minas Gerais”182, e 

de Manuel Francisco Lisboa (pai do Aleijadinho) como autor da portada e de um de 

seus últimos trabalhos, a planta da Igreja (datado de 1766, ano anterior ao de seu 

falecimento). 

As informações ressaltam ainda que após sofrer sucessivas e variadas 

alterações em seu projeto original, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, pode ser 

situada, no seu “aspecto atual à fase rococó da arquitetura colonial mineira, não se 

descartando a hipótese da participação do Aleijadinho nas modificações introduzidas 

                                                 
181 Informações disponíveis em: 

http://portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_belas.gif&Cod=1374. Visitado em abril de 

2017. 
182 Ibidem. 

http://portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_belas.gif&Cod=1374
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posteriormente no risco de Manuel Francisco Lisboa”183. Ao que consta, a construção 

foi iniciada pela capela-mor, “conservando-se provisoriamente a primitiva capela de 

Santa Quitéria para as necessidades do culto. Finalmente, em 1780, toda a parte 

arquitetônica foi concluída”184, endossando o argumento já corrente na historiografia de 

que os imponentes templos são construções posteriores às primitivas capelas 

construídas pelas Irmandades ainda na formação de Vila Rica. 

A documentação referente aos primeiros tombamentos realizados em Ouro 

Preto está, atualmente, no Arquivo Central do IPHAN da cidade do Rio de Janeiro, no 

Palácio Gustavo Capanema. No momento o Arquivo passa por reformas e não pode 

receber pesquisadores, porém, graças à atenção da equipe técnica, tivemos acesso por e-

mail aos documentos referentes ao processo de tombamento da Igreja do Carmo. 

Também de posse do Arquivo, está a documentação referente ao Inventário da Igreja, 

que foi digitalizada e enviada a nós também por e-mail. 

Toda a documentação que tivemos acesso referente especificamente ao 

tombamento da igreja se divide em apenas 6 páginas (ver DOCUMENTOS 2 em 

Anexo) que demonstram, basicamente, tanto as condições da época e o grande volume 

de tombamentos quase simultâneos ocorridos na cidade, quanto denotam certa falta de 

rigor empregada nos primeiros tombamentos em Ouro Preto. É importante notarmos 

que, naquele momento (década de 1930/40), os arquitetos compunham os quadros 

técnicos do SPHAN185 e, para eles, a própria obra já era documento suficiente para 

demonstrar a necessidade de proteção legal e inscrição no Livro do Tombo de Belas 

Artes e/ou Livro do Tombo Histórico. 

O primeiro e mais antigo documento referente ao tombamento da Igreja de 

Nossa Senhora do Carmo a que tivemos acesso data de 16 de fevereiro de 1938 e apenas 

certifica a inscrição da igreja no “Livro do Tombo a que se refere o artigo 4º, nº 3, do 

Decreto-Lei nº 25, de 30 de Novembro de 1937”, é assinado por Judith Martins, que 

naquele momento ocupava o cargo de auxiliar de escrita do SPHAN. 

                                                 
183  Informações disponíveis em: 

http://portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_belas.gif&Cod=1374. Visitado em abril de 

2017. 
184

  Ibidem. 
185

  Lembrando que a criação do SPHAN data do ano de 1937 dirigido por Rodrigo Melo Franco de 

Andrade até a década de 1960, no âmbito do então Ministério da Educação e Saúde de Gustavo 

Capanema. 

http://portal.iphan.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_belas.gif&Cod=1374
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O contato com outros documentos referentes aos tombamentos das outras 

Igrejas e Paços da cidade, nos permite afirmar a recorrência do tratamento simples dado 

aos processos de tombamento. Nesse sentido, Leila Bianchi Aguiar afirma que os 

primeiros e principais cargos ocupados, em sua maioria, por arquitetos na recém-criada 

Agência do Patrimônio, “transformava” esses profissionais em 

“profissionais do patrimônio”, com maneiras próprias de atuação e 

com a desqualificação de outros grupos profissionais que pudessem 

realizar atividades semelhantes fora das novas agências criadas. 

Buscavam assim afirmar-se como detentores do “monopólio legítimo” 

dos assuntos ligados à salvaguarda do patrimônio cultural.186 

 

Diferente dos dias atuais, que contam com legislações específicas e rigor 

técnico nos processos de proteção, os primeiros tombamentos eram feitos sem muitas 

informações a respeito dos bens, sem exigência de histórico do local ou documentação 

cartográfica e etc. O tombamento da Igreja do Carmo, assim como todos os outros da 

mesma época, contavam apenas com documentação datada e assinada com o pedido de 

tombamento do bem.  

Todas as informações mais detalhadas que tivemos acesso a respeito da 

arquitetura, do histórico, da pintura, da talha e da imaginária no interior da Igreja são 

posteriores ao momento de seu tombamento, extraídas do dossiê de restauração do 

Plano de Conservação, Valorização e Desenvolvimento de Ouro Preto e Mariana, 

datado de 1973/1975187 – documento pertencente à Fundação João Pinheiro. 

O intitulado Dossier de Restauração faz parte do Plano de Conservação, 

Valorização e Desenvolvimento de Ouro Preto e Mariana, foi elaborado com base no 

convênio de maio de 1973 entre o Ministério da Educação e Cultura, através do IPHAN, 

do IEPHA/MG e dos municípios de Ouro Preto e Mariana e em decorrência do Contrato 

de Prestação de Serviços Técnicos firmado entre estas mesmas instituições e a 

Fundação João Pinheiro em outubro de 1973. 

Toda a restauração da Igreja do Carmo e o dossiê foram executados entre os 

meses de dezembro de 1973 e janeiro de 1975 pelo Centro de Desenvolvimento Urbano 
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  AGUIAR, Leila Bianchi. Turismo e preservação nos sítios urbanos brasileiros: o caso de Ouro 

Preto. Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. 

Niterói, 2006. p. 24. 
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  Dossier de Restauração, Igreja Nossa Senhora do Carmo. Plano de Conservação, Valorização e 

Desenvolvimento de Ouro Preto e Mariana, 1973/1975. Fundação João Pinheiro/ IPHAN – IEPHA – 

PMOP – PMM.   
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da Fundação João Pinheiro, o projeto contou com sociólogos, técnicos em 

administração, urbanistas, arquitetos, historiadores, escritores, bibliógrafos, 

restauradores, desenhistas e estagiários da Escola de Minas de Ouro Preto. Ao que 

consta no documento não apresentou qualquer participação comunitária ou 

envolvimento por algum representante da sociedade civil. 

O documento em questão é dividido em quatro itens, dentre eles: 1) descrições 

de localização, área e propriedade do bem; 2) “informe histórico”, dividido entre 

iniciativa da construção, data provável do início das obras, autoria do projeto e 

responsabilidade da execução, evolução das obras e material de construção; 3) “informe 

artístico-arquitetônico”, desmembrado entre arquitetura e ornamentação (talhas, 

esculturas e imaginárias); 4) “restaurações”, que trata das obras e reparos realizados 

entre 1909 e 1965; além de muitos documentos anexos, como o Guia de Ouro Preto de 

Manuel Bandeira, L’Architecture Religieuse Baroque au Brésil de Germain Bazin, 

dentre outros. 

O Dossier de Restauração afirma que, após terraplanagem em maio de 1767, a 

construção da “nova capela” foi iniciada pela capela-mor, conservando-se 

provisoriamente a primitiva capela de Santa Quitéria para as necessidades do culto e 

demolida apenas por volta de 1771 para a finalização das obras. Reafirmamos assim a 

hipótese já corrente na historiografia de que os grandes templos que observamos hoje 

são decorrentes das simples capelas construídas, em grande parte, no primeiro momento 

de ocupação de Vila Rica. 

Importante observar que todo o histórico do bem, desde as primeiras 

necessidades construtivas anteriores ao início das obras (como a terraplanagem) do 

local que viria a ser a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, até os últimos acréscimos de 

ornamentação, só surgiu em documentação específica ao bem com o Dossier de 

Restauração (entre 1973 e 1975). Ou seja, todo o tombamento da igreja em 1938, 

aconteceu sem essas informações ou sem que estas fossem julgadas necessárias para a 

justificativa do tombamento, já que não aparecem no dossiê de tombamento. Situação, 

de certa forma, compreensível se pensarmos no estado dos arquivos públicos ou 

privados (com o das Irmandades) daquela época. É bastante improvável que tais 

informações fossem de fácil acesso à pesquisadores em épocas anteriores à 1970/80, 

período em que as pesquisas históricas empreendidas levaram à necessidade de 

organização dos arquivos. 
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Sobre o interior da igreja, o referido documento afirma, quanto à imaginária, 

que a grande maioria é composta por imagens de roca, como as imagens laterais do 

altar-mor (Santo Elias e Santa Teresa) e as seis imagens colocadas nos nichos dos 

altares da nave. Além disso, existem painéis de azulejos que decoram os registros 

inferiores das paredes da capela-mor, ilustrando temas relativos à iconografia da Ordem 

do Carmo. 

Sobre a restauração da Igreja, realizada no decorrer do século XX, o 

documento afirma que se concentraram, ora nas fachadas principal e laterais, ora no 

adro, na antiga Casa do Noviciado e no cemitério. “Nesse último, data de 1965 a 

substituição do muro de alvenaria pelas grades de ferro, como também a realização da 

primeira parte do ajardinamento pelo professor José Zanine”188. 

Ambas igrejas, mesmo apresentando quantidades tão diversas de informações 

disponíveis para consulta, podem ser examinadas e comparadas em diversos pontos. 

Seus primeiros usos provavelmente eram similares, para realização de cultos, missas, 

casamentos e batizados, porém, atualmente, se diferenciam bastante nesse ponto. A 

Igreja de Nossa Senhora das Dores no distrito de Cachoeira do Campo permaneceu com 

seus costumes e práticas sociais tradicionais, ligada principalmente aos ritos de fé, 

recebendo um ou outro turista esporadicamente, apesar de atualmente estar fechada para 

restauro. Já a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, hoje em dia é aberta à visitação 

turística de terça-feira aos sábados de 8h30 às 11h10 e de 13h às 17h10 e aos domingos 

de 10h às 15h, cobra uma taxa de R$3,00 (três reais) dos visitantes. As missas 

acontecem no local apenas aos domingos às 8h30, em julho (mês da padroeira da igreja) 

a frequência dos fiéis é um pouco maior devido à novena que acontece nas noites que 

antecedem o dia 16 – considerado dia de Nossa Senhora do Carmo – para além desses 

eventos habituais, alguns casamentos são marcados aos sábados no decorrer do ano. 

Os usos sociais e a visibilidade das duas igrejas analisadas são bem distintos 

em muitas questões, no entanto, se nos ativermos somente à procura turística 

concluímos que, na atual situação, a Igreja do Carmo jamais chegaria ao estado crítico 

de conservação que a Igreja das Dores chegou. Por mais que ambas sejam tombadas e 

valorizadas pela comunidade, sua manutenção, aparentemente, depende de muito mais 
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  Dossier de Restauração, Igreja Nossa Senhora do Carmo. Plano de Conservação, Valorização e 

Desenvolvimento de Ouro Preto e Mariana, 1973/1975. Fundação João Pinheiro/ IPHAN – IEPHA – 

PMOP – PMM. 
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para se efetivar na prática. A periferia ou, podemos dizer, a margem do Centro 

Histórico de Ouro Preto configura um universo negligenciado e, ainda assim, muitas 

vezes resiste ao abandono ou descaso das políticas de patrimônio e dos órgãos 

diretamente envolvidos. 

A visitação dos fiéis não faz circular verba pecuniária pela cidade, então, 

podemos concluir, que os usos sociais expressam as mudanças nas políticas de 

patrimônio, que passam a considerar não só a materialidade do bem patrimonializado, 

mas também como este é utilizado. Sendo assim, nessa dinâmica do que é valorizado e 

do que é negligenciado, o turista – geralmente detentor de capital auxilia em grande 

medida na economia da cidade, principalmente da região central – é mais valorizado 

que o fiel, membro pertencente à comunidade local, que utiliza a igreja em suas práticas 

religiosas. Práticas e apropriações estas que se não existissem e fossem parte dos 

hábitos sociais mais remotos de Ouro Preto, não teríamos até os dias de hoje os bens 

que se consagraram como patrimônio. 

A partir dessas ideias, pensando em termos de maior engajamento social nos 

tombamentos dos bens analisados, de um lado temos o apelo social dos religiosos e de 

toda a comunidade pela preservação da Igreja de Nossa Senhora das Dores e, de outro, 

observamos uma decisão que partiu de “fora para dentro”, foi determinada por técnicos 

que não tinham envolvimento afetivo algum com a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, 

apenas prezavam pela salvaguarda do aspecto histórico e artístico do bem. 

Ademais, nos deparamos aqui com o alargamento da ideia de patrimônio para 

além da monumentalidade, já que compreendemos que a Igreja de Nossa Senhora do 

Carmo é vista como presença material do passado, consagrada e disponível à 

contemplação e admiração, com um caráter de experiência estética. Já a outra, a Igreja 

de Nossa Senhora das Dores, carrega o mesmo valor do momento de seu surgimento 

como templo, é presença do passado praticado, existe no relacionamento da 

comunidade com o edifício e na continuidade do culto religioso. 

Dessa forma, se interpretarmos a contemplação da lógica monumental como 

uma prática que supõe a separação entre sujeito (comunidade) e objeto (igreja), ou seja, 

o distanciamento entre o observador e o bem estético, a tensão entre monumentalidade e 

performance apresenta um problema importante para compreendermos as possibilidades 

e desigualdades que dividem, em alguma medida, as práticas oficiais e populares do 

patrimônio. 
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Podemos assim nos questionar, se existe tanta discrepância entre a preservação 

e manutenção dos bens tombados o que ocorreria com os bens não protegidos por 

legislação patrimonial? Estariam “à Deus dará”? Seria obrigação do Estado a 

conservação e manutenção destes? Podemos pensar nos usos e abusos do patrimônio, na 

presença da mercantilização deste patrimônio expressa no turismo que, ao fim e ao 

cabo, explora ou auxilia na manutenção destes bens? É possível distinguir claramente 

nas práticas sociais os limites entre democratização e mercantilização do patrimônio 

cultural? Estas e outras indagações serão levantadas no próximo capítulo, não com a 

intenção de respondê-las em sua totalidade, mas, principalmente, de problematizarmos 

as inúmeras questões que envolvem essa temática. 

Tratamos dos dois dossiês um produzido na década de 1930 pelo IPHAN e 

outro produzido em 2010 pelo COMPATRI, o primeiro tombado a nível federal e o 

segundo a nível municipal. Com a análise destes buscamos perceber como é operada a 

nível local essa lógica monumental que definiu o patrimônio institucionalizado, e como 

ela se transforma, já que, como observamos, se em 1938 não havia qualquer referência 

sobre o uso comunitário dos bens tombados, mais recentemente, no tombamento de 

2010, a mudança nas políticas patrimoniais está expressa. Cresceu a ideia de que existe 

uma participação da sociedade civil na construção do patrimônio e na demanda por 

patrimonializar de forma oficial determinados bens. 

Nesse momento vamos passar para uma outra forma de patrimônio, aquele que 

se estabelece a partir da tensão com o patrimônio institucionalizado. Se os primeiros –  

considerados “oficiais” como ambos dossiês em análise – estão mais vinculados à 

lógica monumentalizante que marcou e marca até hoje as políticas de patrimônio, os 

próximos bens que analisaremos estão mais sustentados no que chamamos de 

performático. 
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Capítulo III – Performance, oralidade e patrimônio marginal: a permanência das 

minas abertas à visitação 

No decorrer dos capítulos anteriores analisamos os diversos bens 

patrimonializados pertencentes à cidade de Ouro Preto, e a relação destes com os 

demais patrimônios culturais do estado de Minas Gerais. Ou seja, trouxemos à tona, de 

maneira sucinta, as deliberações sobre o patrimônio institucionalizado189 no Brasil, o 

que concerne aos seus meios de proteção e legislações que envolvem tanto os processos 

de registro dos patrimônios imateriais, quanto os processos de tombamento dos 

patrimônios materiais, assim como análises mais detidas de dois dos patrimônios 

considerados oficiais de Ouro Preto – a Igreja de Nossa Senhora do Carmo e a Igreja de 

Nossa Senhora das Dores. 

Em contraponto a estes patrimônios “oficiais”, no presente capítulo, 

apresentaremos, como estudo de caso, duas das antigas minas de ouro desativadas da 

cidade Ouro Preto – a Mina Santa Rita e a Mina Du Veloso – patrimônios estes vistos 

por seus próprios detentores como periféricos, à margem do circuito turístico principal 

da cidade e, ainda assim, protegidos, valorizados e explorados turística e 

economicamente pela população local. Tais bens, juntos aos bens considerados 

patrimônios oficiais, inscritos nesse espaço físico do município, são nosso objeto de 

pesquisa da presente dissertação. 

Em oposição ao que compreendemos por patrimônio institucionalizado está o 

patrimônio não institucionalizado, ou seja, que não passou pelos processos de seleção e 

de confecção de documentação oficial específica e que não é salvaguardado ou 

protegido por legislação, como é o caso das minas que analisaremos neste capítulo. 

Com as referidas discussões, nos propomos examinar como é expressa a 

política patrimonial em Ouro Preto e como funciona a prática patrimonial nos seus 

diversos patrimônios periféricos, assim como intencionamos compreender a 

importância da cultura oral que sustenta a prática diária de difusão da história e do 

patrimônio local e os desafios das iniciativas autônomas na manutenção e permanência 
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  Como já mencionamos, optamos por compreender o patrimônio institucionalizado como 

resultado do processo de seleção e de confecção de documentação oficial específica, salvaguardado e 

protegido por legislação. São os patrimônios reconhecidamente oficiais pelos poderes públicos e 

população. 
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das minas abertas à visitação na cidade considerada Patrimônio Cultural da 

Humanidade pela UNESCO. 

Nesse momento, sugerimos essas discussões apenas como forma de introduzir 

os debates que envolvem a temática, já que se trata de uma questão tão rica e cheia de 

possibilidades. 

III.1 Os caminhos da oralidade: experiência ou verdade? 

Dentre as discussões que envolvem o patrimônio cultural material e imaterial 

no Brasil, pensando primeiramente em nosso objeto de análise, e no caráter popular 

deste, optamos por dar luz às oralidades que se fazem presentes tanto na manutenção do 

turismo e divulgação das minas de Ouro Preto, quanto e, talvez principalmente, que 

envolvem o dia-a-dia de visitação e do imaginário social compartilhado pelos guias. 

Para tanto, além de visitarmos todas as minas abertas, optamos por realizar entrevistas e 

analisarmos vídeos de visitas guiadas em duas das sete minas atualmente em 

funcionamento. 

Se partirmos do pressuposto de que a patrimonialização popular das minas na 

cidade se realiza fundamentalmente através das oralidades, compreendemos então a 

importância de analisarmos a dimensão que a oralidade ganha nesse ambiente de 

apropriações patrimoniais diversas. 

Sobre a cultura não letrada, Eric Havelock defende que “a capacidade de 

documentar uma língua falada é em si mesma um feito tecnológico, que as culturas 

anteriores à grega em parte exploram”190, em parte porque o mesmo autor afirma que o 

domínio da escrita pré-grega não era democrático, já que sua esfera era exclusiva a 

peritos ou sacerdotes. Por isso questiona se denominar essas culturas de letradas não 

seria demasiado abusivo. Conclui então, questionando-se se, na falta da palavra escrita, 

a Grécia não-letrada teria se apoiado numa tecnologia da palavra falada de maneira a 

torná-la menos efêmera. 

A nós cabem os questionamentos: até que ponto, ainda hoje, os recursos 

mnemônicos são utilizados nos discursos que iremos analisar? Qual o nível de 
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  HAVELOCK, Eric. A revolução da escrita na Grécia e suas consequências culturais. São 

Paulo; Rio de Janeiro: Ed. Unesp; Paz e Terra, 1996. p. 101. 
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efemeridade dessa oralidade e como lidar com isso? E ainda, quais são as problemáticas 

do presente que embalam nossa preocupação com a questão da oralidade atualmente? 

Havelock, pressupondo que a linguagem tem forma documental, procura 

descrevê-la como uma substância construtora de cultura. Porém, admite que quando se 

aplica à cultura oral expressões de coisas físicas, como código, programa e estoque, elas 

se transformam em metáforas, que nos levam a uma pergunta interessante: “como é que 

tem lugar o armazenamento do repertório cultural numa cultura não-letrada? Como é 

que ela se erige numa linguagem tão efêmera como é a palavra?”191. Questionamentos 

ainda atuais e difíceis de responder, principalmente tendo em vista uma sociedade como 

a nossa, baseada na oralidade, mas tendo como cultura dominante a letrada. 

A respeito da classificação de determinada sociedade entre oral e letrada, 

Rosalind Thomas afirma que “a tendência a ver uma sociedade (ou um indivíduo) como 

letrada ou oral é simplificadora e equívoca”192, por isso é importante se perguntar em 

que sentido estamos analisando uma determinada sociedade classificando-a como oral 

ou letrada – já que são classificações muito amplas. 

É importante lembrarmos que a presença da escrita não destrói os elementos 

orais, assim como a oralidade não impede a atividade intelectual complexa, ou seja, 

nenhuma sociedade é completamente letrada ou completamente oral, ambas 

classificações podem ser analisadas juntas na Grécia antiga, como em todo o mundo 

antigo. Tendemos a concordar com a autora quando esta defende o estudo conjunto da 

oralidade e do letramento em toda a civilização antiga. 

Rosalind procura definir os termos oralidade e letramento com mais precisão, 

explica que existem diferentes formas de classificar o que pode ser considerado oral ou 

não, assim como suas relações com a escrita. A autora afirma que é preciso estar atento 

ao uso dos termos, por exemplo: “tradição oral” ou “sociedades orais” podem assumir 

atributos românticos e exagerados, de cultura folclórica. É preciso prudência também 

para não cair na crença de que toda cultura oral tende a ser homogênea ou igual, elas se 

diferenciam quando da análise de diferentes sociedades ou períodos temporais. 
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Do autor Paul Zumthor, quando distingue a obra, o poema e o texto, nos 

interessa a afirmação de que “a estruturação poética, em regime de oralidade, opera 

menos com a ajuda de procedimentos de gramaticalização (como o faz, de maneira 

quase exclusiva, a poesia escrita) do que por meio de uma dramatização do discurso”193. 

É o que poderemos observar na prática oral que será analisada no próximo item e é o 

que Jack Goody chama de lecto-oralidade, ou seja, a transmissão oral em uma 

sociedade que domina a escrita194. Sobre esse tipo de transmissão, mesmo não pautada 

em poesia escrita, nos voltamos para nossa experiência de análise da oralidade e 

constatamos maior dramatização do discurso do que rebuscados procedimentos de 

gramaticalização. 

É precisamente essa dramatização do discurso que aponta para outra forma de 

memória, aquela sustentada na performance e, assim, para outra forma de criação do 

patrimônio, aquele que chamamos de performático. Prática patrimonial esta sustentada 

na oralidade e bastante distinta das práticas que visam “oficializar” os patrimônios, mais 

relacionadas aos mecanismos de tombamento sustentadas no domínio da escrita, em um 

corpo técnico profissionalizado e no discurso especializado e disciplinar. 

Além disso, ainda pensando a dramatização do discurso nas transmissões orais, 

podemos estabelecer a relação entre oralidade e memória, partindo da concepção de que 

um lugar de memória só existe porque é ritualizado e serve de suporte para sua 

constante transformação através do discurso, nesse caso, a dramatização própria do 

discurso oral sobre as minas. 

Nas fontes escritas, onde podemos encontrar traços da presença de uma cultura 

oral, é provável encontrar frases geralmente mais curtas, com orações coordenadas que 

dão ideia de sucessão, jogo de oposições para fazer com que o discurso fique mais leve 

e menos analítico (uma maneira de construir o ritmo sem necessidade de poesia), 

aliterações e qualitativos para cada pessoa ou acontecimento narrado. Poderemos 

observar, em nossa análise do discurso da visita guiada pelo guia Jeferson na Mina 

Santa Rita, tais manifestações. 

Tudo aquilo que não é considerado linguagem, Gumbrecht chama de 

“presença”. Em nosso estudo será possível perceber como os guias utilizam como 

recurso didático e como forma de envolver o público ouvinte, a tentativa de 
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presentificação do passado através das histórias carregadas de “imagens e características 

históricas”. A imaginação dos grupos turísticos é aguçada com o mecanismo de “tornar 

presente” coisas, sentimentos e histórias, ativando a dimensão de experiência que 

Gumbrecht chama de “cultura de presença”: 

a cultura de presença nos assinala um lugar dentro de uma cosmologia 

estável, insinuando que a passagem do tempo não será vivenciada 

como produtora de uma distância vis-à-vis com o passado. Se o tempo 

em culturas de presença não possui o efeito de ser um instrumento 

necessário de mudança, então a presentificação, ou seja, a evocação de 

um passado em sua materialidade nos parecerá menos duvidosa; 

encontrará menos resistência e ceticismo do que a cultura histórica 

moderna nos ensinou a produzir195. 

 

Além de menos duvidosa, a evocação de um passado ou história, parece mais 

realizável quando o meio, e não apenas a linguagem em si, consegue produzir o efeito 

de presença. A proximidade com a mina e com os objetos ali presentes, além das 

performances dos guias, nos remetem a um tempo provavelmente mais palpável do que 

aquele presente nos livros de história tradicionais. 

Esta produção de presença pode também ser observada na fachada, mas 

principalmente, dentro das imponentes igrejas em Ouro Preto. Com uma postura 

monumentalizante, do ponto de vista de sua fruição, a produção de presença das igrejas 

difere das minas porque o local de cada uma por si só, sem mesmo a presença dos guias, 

nos inspira sentimentos diferentes. As igrejas se impõem na arquitetura e na luxuosa 

ornamentação, causam estonteante admiração e um certo respeito inspirado pela 

grandiosidade da obra. Por outro lado, as minas podem ser tocadas, são úmidas e 

escuras, causam tanto angústia quando atreladas ao discurso da dor e do sofrimento 

vivido pelos trabalhadores escravos ali, quando admiração e curiosidade quando 

atreladas ao discurso de exaltação do trabalho africano.  

Como ressaltamos no capítulo II – Monumentalidade: o Patrimônio 

institucionalizado em Ouro Preto –, os autores Ethan Kleinberg e Ranjan Gosh afirmam 

que o paradigma da presença não é necessariamente temporal, mas espacial, a presença 

do passado teria então consonância com o que se vive nesse momento do tempo 
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  GUMBRECHT, Hans Ulrich. A presença realizada na linguagem: com atenção especial para a 

presença do passado. História da historiografia. Ouro Preto. Número 03, set. 2009. Tradução de Bruno 
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presente. Os efeitos do passado mudam e podem nos tocar de maneiras diferentes nos 

diversos momentos da vida ou da experiência. 

A sobrevivência das histórias e das minas como bens culturais experienciados 

diariamente, se pauta na narrativa construída e praticada com ressonância no ambiente 

cultural e social de Ouro Preto. Dessa forma, a importância da oralidade para a cultura 

popular pode ser comprovada na própria dinâmica e manutenção de sua transmissão.  

Optamos por compreender cultura popular em seu sentido mais dilatado, não 

vamos entrar no amplo (e polêmico) debate que circunda o termo196, acreditamos que o 

popular e o erudito197 não podem ser completamente dissociados. Talvez até não 

devêssemos utilizar o termo se compreendermos que as “trocas dialógicas tão 

aprofundadas entre cultura erudita e popular são razões suficientes para abandonar de 

vez o uso dos dois adjetivos”198. Por isso, optamos por utilizar o termo popular sem 

perder de vista seu caráter polissêmico. 

Nos valendo de Bakhtin199, acreditamos na “circularidade” de ambos universos 

culturais e nas teias de relações sociais que estabelecem a comunicação entre as classes 

dominantes e as subalternas. De todo modo, para a presente dissertação, sobre as 

práticas consideradas por nós populares, podemos identificar os entrelaçamentos de 

elementos culturais de origens diversas, indo além das dualidades eruditos/populares. 

Dito isso, pensando em nosso objeto de análise, se enxergamos a definição 

popular atrelada ao mercado, principalmente do turismo patrimonial, poderíamos 

compreender ainda melhor as desconstruções que circundam o popular e erudito, a 

recusa e a aceitação, atreladas à resistência e à constante comunicação desses universos 

plurais em constante criação e recriação.  
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  Os autores clássicos da área já o fizeram muito bem, Mikhail Bakhtin, Michel de Certeau, Carlo 

Ginzburg, Roger Chartier, Edward Thompson, Robert Darnton, Stuart Hall, Peter Burke, Natalie Zamon 

Davis, Nestor García Canclini, entre outros, já se debruçaram com maestria na construção do conceito de 

cultura popular, convergindo e divergindo na compreensão do que seja popular e cultura. 
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  Petrônio Domingues afirma que “na visão tradicional, cultura popular consiste em todos os 

valores materiais e simbólicos (música, dança, festas, literatura, arte, moda, culinária, religião, lendas, 

superstições etc) produzidos pelos extratos inferiores, pelas camadas iletradas e mais baixas da sociedade, 

ao passo que cultura erudita (ou de elite) é aquela produzida pelos extratos superiores ou pelas camadas 

letradas, cultas e dotadas de saber ilustrado. No entanto, esta divisão rigorosa não se confirma 

empiricamente, pelo menos é o que as pesquisas no terreno da história cultural, antropologia, sociologia e 

teoria literária vêm demonstrando ultimamente” (DOMINGUES, 2011. p. 403-404). 
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Por tudo isso, não pretendemos definir a priori, como uma fórmula pré-

concebida, o que compreendemos por cultura popular, basta termos em mente que tal 

termo, fluido e controverso, é utilizado por nós como um instrumento que auxilia na 

compreensão da realidade social e cultural que estudamos. 

A respeito das oralidades, para uma investigação mais criteriosa para a 

presente pesquisa, priorizamos duas formas de identificação e análise das oralidades que 

embalam a ocorrência desse patrimônio marginal da “cidade monumento”. Após alguns 

contatos iniciais com as minas, com os guias e suas histórias, optamos por eleger dois 

dos tantos vídeos disponibilizados no site www.youtube.com.br com visitas guiadas por 

esses guias200 tendo como ouvintes diferentes grupos. Esta opção nos pareceu bastante 

sensata tendo em vista a mínima interferência na rotina diária de trabalho dos guias. 

Podemos analisar suas performances sem alterarmos sua senda. 

Ademais, optamos pela confecção de um projeto de história oral para, de 

maneira mais organizada e sistematizada, compreendermos o imaginário e as histórias 

por trás do trabalho dos guias, além disso, com entrevistas teremos oportunidade de 

exercitar a escuta dessas vozes e suas reflexões sobre os patrimônios não 

institucionalizados e institucionalizados. 

Acreditamos que o pesquisador que se interesse em ouvir as histórias advindas 

dos trabalhadores envolvidos com os patrimônios culturais e estimula suas narrativas 

deve ter o papel bem definido, o de entrevistador, sua mediação deve ter reverberação 

na transmissão da experiência e do conhecimento adquirido. O compromisso público do 

“pesquisador oralista” é permitir que a narrativa construída ao lado do colaborador (no 

caso, os guias) não seja veiculada apenas no meio acadêmico, mas haja um retorno 

público das anedotas e discussões dos problemas levantados. 

Nesse sentido, a mediação tem uma importante conotação política, o papel do 

entrevistador e oralista é dividido com o colaborador, os mediadores estão entre o oral e 

o escrito, porém buscam se invisibilizar para exercitar a escuta do entrevistado. Dessa 

forma, nos ocorreu o propósito de um dos produtos da dissertação e da história oral 

aplicada na forma de entrevistas, ser a publicação tanto online, quanto em seminários e 

                                                 
200 Ou, no caso da Mina Du Veloso, por um guia que trabalha naquele ambiente, diferente do 

proprietário e idealizador do espaço que foi entrevistado por nós, como veremos no item III.4 – Os 

colaboradores e seus imaginários – do presente capítulo. 
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simpósios, de um vídeo de divulgação dos trabalhos e das ideias dos guias que serão 

analisados. 

Visamos, antes de qualquer busca por verdades, o conhecimento da experiência 

de vida dos guias que moram em uma cidade considerada patrimônio da humanidade e 

trabalham com um bem cultural considerado patrimônio não oficial ou não 

institucionalizado. 

Justificamos nossa opção pela história oral destacando, inicialmente, que 

diferente do capítulo anterior que pôde ser escrito recorrendo à crítica das fontes de 

maneira tradicional e mais corriqueira, analisando fontes oficiais no que diz respeito ao 

patrimônio cultural. No presente capítulo nossas fontes foram confeccionadas através da 

história oral. 

Dessa forma, para nossa análise o apoio da história oral nos parece 

indispensável. Objetivamos construir uma história que não está nas fontes oficiais, não 

se estabelece de acordo com documentos escritos, mas precisa ser elaborada através da 

relação de mediação. Os resultados dessa mediação, como afirma, Maurício de Barros 

Castro, interessam ainda mais do que o encontro que culminará na entrevista201. 

A história oral, como documento provocado, não se preocupa com a verdade, 

mas com a experiência e a visibilidade de situações que são relegadas à “periferia da 

história”. A história oral não pode ser simplificada apenas na entrevista, ela deve 

responder a um clamor mais intenso que nos leva a perguntar “por que fazer história 

oral?” e “para quem?”. Inicialmente diríamos: “para transformar!”, para ir além da 

costumeira utilização de fontes oficiais presentes nos trabalhos acadêmicos e que, 

muitas vezes, não tem respondido às questões sociais. Além disso, quando pensamos 

“para quem?”, nos questionamos sobre a pretensão do trabalho em modificar ou trazer à 

tona a vivência dos agentes culturais envolvidos com as práticas populares do 

patrimônio, ou, como temos chamado, patrimônio popular. 

Na confecção do nosso projeto de história oral, pensamos nos ângulos políticos 

da questão. Acreditamos que com estes questionamentos levantados, temos consciência 

que optamos por ouvir e não simplesmente contar por contar as histórias por trás de um 

dos patrimônios que está à margem do circuito turístico principal de Ouro Preto. 
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Partimos do princípio que para ser considerada história oral as entrevistas 

precisam ter suporte, serem transcritas, conferidas, autorizadas pelos entrevistados e, de 

preferência, voltar ao público, virar algo que tenha materialidade social importante. José 

Carlos Sebe Bom Meihy afirma que 

a história oral hoje é parte inerente dos debates sobre tendências da 

historiografia contemporânea ou da história do tempo presente. Como 

pressuposto, a história oral implica uma percepção do passado como 

algo que tem continuidade hoje e cujo processo histórico não está 

acabado. É isso que marca a história oral como “história viva”.202 

 

Por meio das performances e narrativas, podemos perceber as formas de 

explanação ancoradas no passado, evocando a memória, a construção de memórias e as 

tantas relações com diversas identidades envolvidas. Quando ampliamos nossas fontes e 

seus conteúdos para além dos acervos físicos e consideramos acervos imateriais como 

os discursos, performances e entrevistas dos guias das minas, temos em mente que não 

deverão ser estes acervos ausentes de suporte material e, por isso, não memoráveis. 

As formas de contar estão intimamente ligadas à memória e à identidade que se 

constituem em horizonte mais amplo. As narrativas evocadas assim são dinâmicas, 

sofrem “variações que vão desde a ênfase ou a entonação até os silêncios e 

disfarces”203. A memória é sempre dinâmica e mutável, sujeita às circunstâncias, as 

narrativas podem se alterar de acordo com o público ouvinte, com o tempo disponível, 

com o ambiente ou com o humor dos guias. 

Assim sendo, o oralista, na apresentação do produto final do texto escrito, deve 

anular sua mediação para dar destaque ao entrevistado, que é a razão do trabalho. Ou 

seja, procuramos nos concentrar no imaginário, na postura, nas crenças e nas 

expectativas dos colaboradores, buscando compreender as escolhas de estratégias de 

apresentação dos bens que variam de um entrevistado para outro. 

Optamos por um número reduzido de participantes no projeto de história oral 

porque não buscamos análises quantitativas, mas sim qualitativas. Intencionamos 

compreender como o colaborador obteve as informações que transmite para os 

visitantes da mina e como constrói sua narrativa, se essa narrativa se altera de acordo 
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  Ibidem. p. 61. 



 

 

107 

 

 

 

com o público ouvinte. Além de saber quando e por que ele decidiu ser um guia. O que 

ele pensa sobre a mina, se considera a mina um patrimônio cultural, e se sua narrativa é 

patrimônio. Por que ele acredita que a mina não é tombada e se acha que deveria ser. Se 

o que ele considera que é reconhecido pela legislação como patrimônio cultural, é de 

fato patrimônio e qual seria a diferença entre os bens culturais protegidos que estão no 

Centro da cidade e a mina que ele trabalha. 

A História oral pode ser considerada como método ou como técnica, no 

primeiro caso, como afirma Luciana Peixoto, os depoimentos são o ponto principal da 

pesquisa e as análises são feitas no sentido das entrevistas, sob as quais os resultados 

são efetivados. Já como técnica, “a história oral participa da pesquisa como um recurso 

a mais. Neste caso, as entrevistas não se constituem no objeto principal das análises”204. 

Para nossa investigação, a segunda opção se aplica melhor, a história oral será utilizada 

como técnica, tendo as entrevistas não como fonte única, mas como fontes 

complementares, porém indispensáveis de análise. 

Com a análise das fontes oficiais, como fizemos no capítulo anterior e neste 

momento, praticando a escuta através das entrevistas, nos interessamos em compreender 

a monumentalidade e a performance dentro da lógica e dinâmica estabelecida entre 

centro x periferia. Procuramos compreender os diálogos presentes entre as histórias 

oficiais e populares. Visamos interpretar a produção popular do patrimônio local e os 

impasses experimentados pelos patrimônios relegados à margem do patrimônio 

institucionalizado. 

Acreditamos que a história oral nos possibilita compreender as ressignificações 

da história da cidade a partir das concepções de patrimônio que os guias e estudiosos 

das minas nos mostram ao contarem uma história diferente, em alguma medida, da 

“história oficial” de Ouro Preto. 

A partir das análises do segundo capítulo – Monumentalidade: o Patrimônio 

institucionalizado em Ouro Preto –, nos deparamos com a “história oficial” de Ouro 

Preto contada, desde a década de 1930, a partir patrimônios institucionalizados, 

principalmente arquitetônicos. Neste momento analisaremos as performances e 
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discursos dos guias, que nos apontam para a sobrevivência da história das minas através 

da oralidade e dependem das transmissões orais para sua manutenção ao longo do 

tempo. 

III.2 Iniciativas autônomas: o caso das minas 

No presente item daremos prosseguimento às discussões levantadas até o 

momento, porém, abordando aqui, de maneira mais detida, as informações que foram 

colhidas através de pesquisa empírica, referente a todas as diversas minas presentes na 

cidade de Ouro Preto. Nesse momento nos preocuparemos com suas intensidades e 

frequências de visitações, com quantos funcionários contam, desde quando estão abertas 

à visitação turística, como funciona sua manutenção, dentre outros questionamentos 

pontuais. 

A importância em abordar esse tema, além do conhecimento em si, é a 

possibilidade de dimensionarmos a produção popular do patrimônio local que, muitas 

vezes, é ocultada pelo Centro da cidade e, possivelmente, é relegada à margem do 

patrimônio institucionalizado. 

Das centenas de corredores e galerias subterrâneas existentes em Ouro Preto, 

inclusive muitas desconhecidas ou talvez nunca mais exploradas desde a sua abertura, 

percorremos as sete minas abertas à visitação turística atualmente na cidade. Vale 

ressaltar que em todas fomos muito bem recebidos e tivemos todos os nossos 

questionamentos pontualmente sanados. 

É importante termos em mente que as sete minas têm estruturas físicas bastante 

diferentes, tiveram investimento financeiro e temporal também diferentes. Assim como 

as concepções no momento de sua abertura e “criação” turística também foram diversas. 

Mas, mais do que isso, as pessoas que trabalham em cada uma dessas minas são seres 

completamente díspares, no sentido de serem únicos, de possuírem histórias de vidas 

distintas e, dessa forma, concepções e imaginários dessemelhantes para embarcarem em 

iniciativas autônomas apenas aparentemente iguais. 

Optamos por visitar todas as minas em um único dia, em ordem 

completamente aleatória. Iniciamos, por proximidade espacial, pela Mina do Chico Rei, 

que, segundo seu guia, conhecido como Toninho da Mina, e trabalhador no local há oito 
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anos, esta se encontra aberta desde 1949 – data que coincide com os momentos iniciais 

de patrimonialização de Ouro Preto (década de 1930-40) – para visitação e é uma das 

mais conhecidas na cidade. A Mina do Chico Rei tem oitenta quilómetros de extensão e 

cento e setenta e cinco galerias, sendo que apenas mil e quinhentos metros de extensão 

estão abertos à visitação turística. Segundo o guia, esta mina recebe uma média de 

quarenta visitantes por dia, que chegam até ali através da internet e do “boca-a-boca” 

entre os turistas. Toninho afirma que os outros guias (que trabalham principalmente no 

Centro da cidade) não levam turistas até a Mina do Chico Rei205. 

Outra mina visitada por nós, a Mina do Palácio Velho, está aberta há pouco 

tempo para visitação, desde 2016, conta com três trabalhadores, com o apoio dos guias 

do Centro da cidade que levam os turistas até lá para conhecerem, além da divulgação 

pela internet. Nessa mina fui informada de que a média de visitantes nos meses de junho 

e janeiro é muito maior que em todo o restante do ano. Eles acreditam que em junho 

pode chegar até mais ou menos novecentos turistas por mês para conhecerem a mina. 

Na Mina Jeje, o David, um dos três guias que trabalham lá, relatou que a mina 

está aberta há dez anos para visitação e que os turistas chegam até a mina através da 

internet (página própria da Mina Jeje), das agências de viagens e também através dos 

guias do Centro da cidade. David acredita que em julho e fevereiro a mina receba uma 

média de mil turistas por mês, já fora dessa temporada de férias o número cai para uma 

média de cem visitantes por mês. 

Na Mina Felipe dos Santos, a Cátia, uma das duas funcionárias que trabalham 

lá, disse que a mina é aberta à visitação há 8 anos e que fora dos meses de maior 

visitação (julho, dezembro e janeiro) a mina recebe uma média de vinte turistas por 

mês. Cátia me explicou que os visitantes chegam até lá através dos guias do Centro da 

cidade que, geralmente, tem um acordo firmado com os proprietários das minas para 

receberem comissão por cada turista levado até lá. Da seguinte forma acontece na Mina 

Felipe dos Santos: é cobrada uma taxa de R$30,00 (trinta reais) por turista para 

visitação na mina, desse valor o guia que levou o visitante do Centro da cidade até a 

mina fica com R$20,00 (vinte reais) e a mina com R$10,00 (dez reais). Ou seja, o guia 

que trabalha no Centro da cidade e encaminha os turistas à visitação em diferentes 

pontos e bairros da cidade, arrecada, na Mina Felipe dos Santos, mais de 66% por 

                                                 
205

  A seguir, na visita à mina Felipe dos Santos e, posteriormente, com a transcrição das entrevistas, 

compreenderemos melhor essa prática comum na cidade de “cooperação mútua” entre os guias. 
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visitante do total cobrado pela mina, pelo simples fato de levar o turista até a mina, 

chegando lá o guia da mina é quem faz o percurso da visitação com o visitante. 

No atual cenário mercadológico, onde as minas mais visitadas são as que 

geralmente contam com o “auxílio” firmado em acordo com alguns guias do Centro da 

cidade, que recepciona os turistas e os levam até os bairros periféricos onde as minas se 

encontram. Podemos afirmar o sentimento de injustiça e desigualdade que observamos 

nos trabalhadores que nos contam sobre esse “negócio” estabelecido entre as minas e os 

guias do Centro. Relação de dependência muito maior das minas em relação a estes 

guias do que o oposto. 

Os turistas que chegam no Centro Histórico, geralmente se hospedam lá, 

utilizam-se do comércio de lá e visitam as obras arquitetônicas da região central, eles 

não têm acesso às minas se não for através de propaganda ou, da maneira mais fácil e 

direta, através dos guias de turismo credenciados que os recepcionam na praça central 

da cidade. Da mesma maneira, as minas que se localizam à margem desse circuito 

turístico principal não tem acesso direto a esses visitantes, não tem meios de captá-los 

para conhecerem a mina senão através dos guias que trabalham no Centro diretamente 

com os turistas. 

Nos próximos itens compreenderemos melhor a manutenção desse circuito 

turístico e comercial em contrapartida à exclusão dos que não pertencem diretamente a 

ele. Principalmente na fala dos guias entrevistados por nós observamos a relação de 

esquecimento ou de dependência que se estabelece continuamente dessa forma. 

Continuando nossas visitas às minas, fomos até a Mina 13 de Maio, onde o 

guia Romening nos atendeu, ele é um dos três trabalhadores do local, disse que a mina, 

aberta há pouco tempo para visitação (desde 2016), recebe uma média de trezentos 

turistas por mês. Estes visitantes chegam até lá através de placas espalhadas pela cidade, 

além de serem levados também pelos guias do Centro de Ouro Preto. 

Além destas206, existem ainda as minas Santa Rita e Du Veloso, as quais 

receberam de nós uma atenção e dedicação especial na pesquisa. Eleitas, dentre as 

demais, por nossa interação com os responsáveis por ambas – Jeferson dos Santos e 

Eduardo Evangelista Ferreira –, depois de apresentadas a nós optamos pela utilização 

                                                 
206  Interessante observarmos uma questão que se destaca, o número cada vez mais crescente de 

minas abertas à visitação atualmente. A Mina Chico Rei é a mais antiga (aberta desde 1949) dentre as 

outras seis minas que se enquadram hoje, ainda que na periferia, no turismo mais abrangente da cidade. 
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destas como foco e estudo de caso da nossa pesquisa. Com isso, intencionamos 

compreender, além das informações mais gerais que obtivemos nas outras minas, um 

pouco mais das histórias de cada uma das minas, das histórias contadas nelas e das 

impressões pessoais dos guias e trabalhadores locais. 

A partir dessas duas minas entenderemos melhor a razão de enxergarmos como 

“autônomas” as iniciativas de abertura, de manutenção e de proteção desses 

patrimônios. Ademais, esse olhar mais detido nas minas Santa Rita e Du Veloso e em 

seus trabalhadores, nos permite também aprender sobre o imaginário dos guias 

presentes ali, suas concepções acerca dos patrimônios culturais de Ouro Preto, dentre 

outras questões que serão pontuadas a seguir nos próximos itens. 

 

III.3 A performance como presentificação da história 

Em uma visita guiada que contava com um grupo paulista de aproximadamente 

vinte pessoas, entre professora e estudantes do Ensino Médio (de diversas faixas 

etárias), no portão de entrada da Mina de Ouro Santa Rita, localizado na Rua Santa, nº 

171, no bairro Padre Faria, o guia e autointitulado monitor da mina, Jeferson dos 

Santos, afirma que a Mina Santa Rita tem recebido mais visitantes paulistas do que 

mineiros. 

Todo o seu discurso é bastante gestual, quase teatral, com alteração da 

entonação da voz, pausas e cadências de um típico contador de histórias. A visita em 

análise, foi filmada por pouco mais de quinze minutos e está disponível para acesso 

público no site https://www.youtube.com/watch?v=P7PavDi74Bo, denominada 

Entrevista, Mina Santa Rita-Ouro Preto-MG, foi postada no dia 08 de dezembro de 

2014 e possui mais de trezentas e trinta visualizações atualmente. 

Como discutimos nos itens anteriores do presente capítulo, a respeito da 

possibilidade de “presentificação do passado”, podemos dizer que, segundo afirma 

Gumbrecht, “a linguagem como uma realidade física que tem forma, isto é, a linguagem 

rítmica, satisfará um número de funções específicas. Ela pode coordenar os movimentos 

https://www.youtube.com/watch?v=P7PavDi74Bo
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de corpos individuais; pode dar apoio à performance da nossa memória”207, tornando o 

“passado”, de alguma maneira presente. Completa Gumbrecht: “ao supostamente 

reduzir o nível de nossa vigilância, ela pode ter (como Nietzsche afirmou) um efeito 

‘intoxicante’”208, recurso que talvez Jeferson utilize sem mesmo se dar conta. 

Jeferson inicialmente diz aos ouvintes que é preciso deletar a palavra “mina” e 

passar a chamá-la de “datas ouríferas (sic.)”, que, segundo ele, eram concessões da 

coroa portuguesa para minerar. Nas palavras dele: “só eram cedidas para pessoas ricas e 

importantes, geralmente ‘portugueses de primeira’ ou ‘paulistas que chegavam aqui’”. 

Afirma e reitera em diversos momentos de sua fala que o minerador e antigo 

proprietário da Mina Santa Rita era muito rico. 

Jeferson diz que geralmente o português comerciante vivia em sobrados, com a 

moradia na parte de cima e o comércio em baixo. “Já o paulista morava em grandes 

solares: uma única casa que servia de residência pra todo mundo, se tornando uma 

pirâmide social”, explica cada parte dos cômodos e suas disposições na casa, apontando 

para uma casa em frente à mina. Gumbrecht defende que a forma mais simples de 

“tornar o passado presente” está nas linguagens que apontam (literalmente, no nosso 

discurso em análise) “para objetos e lugares que conferem uma presença material ao 

passado dentro do presente temporal”209. 

Depois de anunciar que “a primeira riqueza da casa era a altura do pé direito”, 

pergunta aos alunos “qual seria a segunda riqueza da casa?”, afirma com voz bastante 

grave que seria o amarelo, na forma do milho, que representava o “ouro” que vinha de 

São Paulo carregado pelos tropeiros: “cada uma mula aguentava em torno de cento e 

sessenta quilos, dois sacos de milho de cada lado”. Seus gestos, mudanças de entonação 

da voz e maneira de narrar ativam nossa imaginação. 

Com a afirmação de Paul Zumthor, que evocamos no item III.1 – Os caminhos 

da oralidade: experiência ou verdade? – do presente capítulo, a respeito da distinção 

entre o poema e o texto, compreendemos a dramatização do discurso presente na 

performance de Jaferson. Paul Zumthor diz que “a estruturação poética, em regime de 

oralidade, opera menos com a ajuda de procedimentos de gramaticalização (como o faz, 

                                                 
207 GUMBRECHT, Hans Ulrich. A presença realizada na linguagem: com atenção especial para a 

presença do passado. História da historiografia. Ouro Preto. Número 03, set. 2009. Tradução de Bruno 

Diniz e Juliana Jardim de Oliveira e Oliveira. p. 10-22. p. 14. 
208

  Ibidem. p. 14. 
209

  Ibidem. p. 18. 
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de maneira quase exclusiva, a poesia escrita) do que por meio de uma dramatização do 

discurso”210. A maneira de narrar do guia Jeferson, mesmo não pautada em poesia 

escrita, nos permite constatar, com grande evidência, maior dramatização do que 

rebuscados procedimentos de gramaticalização. 

Prosseguindo com a visita guiada, Jeferson garante para seus expectadores que 

a agricultura era nula, “o milho e o feijão não vão pra frente”. Outro alimento caríssimo, 

segundo ele, era o sal, “que levava quase uma invernada e meia pra chegar aqui”, saia 

de Mossoró, em Natal – hoje Rio Grande do Norte. De Pernambuco vinha a rapadura 

“que dava pro nego (sic.) chupar, dava energia, ele bebia bastante água e ficava com a 

sensação de barriga cheia”. 

Em seguida, fazendo gestos com as mãos e braços, explica que “paralelo ao 

ciclo do ouro o ciclo do couro: sem couro do boi não tinha como fazer a separação do 

ouro. Redução de massa: você tem mil quilos pra 18 gramas, depois que passa pelo 

couro de boi: quarenta quilos pra (sic.) 14/15 gramas. O couro de boi que vem do sul do 

Brasil”. Na sequência, pergunta: “e de Santa Catarina: o que vocês acham que era o 

mais importante que vinha de lá?”, olha pra um lado e para outro, como ninguém 

responde, em seguida completa: “Óleo de baleia. Mais de três mil minas iguais a essa, 

quilômetros e quilômetros de minas que precisavam ser iluminados, usava justamente 

óleo de baleia e gerava uma concentração de monóxido menor que os outros 

elementos”. 

Continua sua explanação falando sobre os suprimentos, dá o exemplo da 

cachaça: “com cinco anos já tava (sic.) dando cachaça pro menino, cachaça com 

carqueja, cachaça com cravo, cachaça com canela, cachaça com calango, cachaça com 

iscurupião (sic.)”, ao citar cada um dos tipos de cachaça gesticula e conta nos dedos os 

exemplo que dá. E por fim, completa: “a cada doença ter (sic.) uma cachaça diferente”. 

Podemos afirmar que em sua forma tão particular de narrar, utiliza da linguagem para 

produzir revelações nos ouvintes nas quais o passado se torna mais próximo ao presente 

– o que Gumbrecht denominou de “ato de presentificação”211. 

                                                 
210

  ZUMTHOR, Paul. Introdução à poesia oral. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. p. 84. 
211 GUMBRECHT, Hans Ulrich. A presença realizada na linguagem: com atenção especial para a 

presença do passado. História da historiografia. Ouro Preto. Número 03, set. 2009. Tradução de Bruno 

Diniz e Juliana Jardim de Oliveira e Oliveira. p. 10-22. p. 19. 
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Jeferson aponta para uma janela do outro lado da rua e diz: “tão (sic.) vendo 

aquela janela ali com lampiãozinho? Tão (sic.) vendo uma entrada? Ali desce oito 

degraus que vai chegar na sen-zala”, faz uma pausa no meio de muitas palavras que diz, 

como quem espera obter um complemento dos ouvintes. Continua dizendo: “típica casa 

de minerador, uma sede de uma antiga mineração”. Aponta mais ao longe, mostrando a 

continuação da propriedade. Em seguida pede para que os estudantes olhem o muro em 

volta – nesse momento a pessoa que está com a câmera filma a propriedade da qual 

estão ouvindo falar. Jeferson afirma que são cinco minas na propriedade e que “cada 

mina se transformava em várias”, nesse momento Jeferson gesticula com o braço para 

cima e uma das mãos abrindo e fechando, dando ideia de quantidade, enquanto diz: 

“transformando sua terra num queijo suíço, e tudo dele tinha que sair aqui, pois aqui é 

sua data ourífera (sic.)”. Afirma isso apontando para sua frente do outro lado da rua, e 

completa: “do lado de lá já é de outro”, aponta para um local aparentemente mais 

distante que supõem-se ser de outro minerador. 

Dando prosseguimento a sua explicação, muda de assunto batendo a palma de 

uma mão na outra e dizendo: “dito popular, quem é professor de português no nosso 

grupo?”. Pausa por poucos segundos olhando de um lado ao outro percorrendo os olhos 

em todo o grupo distribuído ao seu redor e, sem obter resposta alguma diz: “o olho do 

dono, todo mundo...”, nesse momento todos repetem sem muito entusiasmo: “é que 

engorda a boiada!”. 

Segue a narrativa mudando mais uma vez de assunto: “outra coisa: escravos 

definhavam por causa de problemas pulmonares”, colocando as mãos sobre o peito fala: 

“comia-se fumaça, cem cigarros por dia, a sílica, a umidade, não guentava (sic.) 

trabalhar, qual que era o descanso?”, sem esperar resposta, aponta para o outro lado da 

rua e diz: “carregar terra pra fazer muros, carregar pedra pra fazer calçamento”. 

Balançando a cabeça assertivamente declara: “aí o dito popular, vida de professor, 

enquanto descansa carrega pedra”, fala isso lentamente enquanto algumas pessoas do 

grupo continuam a frase junto com ele, “dá aula à noite, de manhã vem pra mina! Ohh 

tô descansando da noite. Ele era tão rico, ele era tão rico...” gesticula com as duas mãos 

movimentando os braços para baixo e para cima, “que descendo essa rua, sabe onde 

vocês vão chegar? Na Capela do Padre Faria – João Antônio de Faria Fialho – que saiu 

em 1694-95 de Taubaté”. 
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De costas para a rua e de frente para os ouvintes, aponta para trás dizendo que 

aquela foi a primeira Capela do estado e próxima a ela está uma das primeira pontes de 

Minas Gerais, além do proprietário ter várias casas na região, continua evidenciando 

que: “mas as lendas falavam que os paulistas escondiam ouro nas paredes, então quando 

uma casa estava a cair (sic.), o povo ajudava pra ver se encontrava tesouros”, enfatiza a 

palavra tesouro alterando a entonação da voz e se expressando pausadamente. 

Completa sua explicação falando dos dias atuais: “E como esta é a parte mais 

afrodescendente e mais pobre da cidade, as construções não foi (sic.) preservada (sic.) 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico”. Jeferson aponta aí seu descontentamento e os 

motivos que ele acredita que levaram as políticas públicas a eleger alguns bens em 

detrimento de outros. O “contador de histórias” enxerga aqui uma das tantas tensões 

referentes a esse jogo simbólico do discurso patrimonial, ao mesmo tempo que critica a 

lógica monumentalizante, quer se sentir, de alguma forma, pertencente a ela. 

Prossegue suas histórias apontando para uma pessoa e dizendo: “professora de 

português olha só o que aconteceu nessa região, vão vê (sic.) se os meninos vão matar 

essa, vão lá! ‘Dorme meu menino dorme, o mundo vai se acabar, vieram cavalos de 

fogo, sou do Conde de Assumar, dentro de pouco tempo o arraial começa a queimar’. O 

que vocês lembram disso?”. Silêncio completo dos ouvintes, então ele mesmo responde: 

“Cecília Meireles, Romanceiro da Inconfidência, a queima do arraial do ouro podre”. A 

performance realizada por Jeferson, como ele nos conta no próximo item, utiliza da 

combinação entre histórias contadas pelos antigos e leituras realizadas pelo guia. 

Erudito e popular se entrelaçam no amálgama de suas histórias. 

Nesse momento Jeferson aponta para o alto levando a mão de um extremo ao 

outro, num raio de quase 180º, afirmando que “todas as casas desse alto aqui foram 

incendiadas em 1720 por causa de uma revolta chamada ‘Sedição de Vila Rica’ contra 

as casas de fundição, já que então até 1720 pagavam impostos de acordo com o número 

de escravos. Tá vendo? Então isso aqui, essa montanha aqui”, aponta novamente para o 

alto e diz: “tem tudo a ver com história!”. 

Ao longo de toda a narrativa do guia Jeferson, podemos observar que seus 

relatos e exemplos se inserem, de alguma maneira, na vida do público ouvinte. Nesse 

caso, as pessoas são turistas, estudantes, vindos de São Paulo. Jeferson utiliza exemplos 

de paulistas vindos na “fase do ouro” para Ouro Preto, chama a professora em alguns 

momentos para trazer à tona exemplos de matemática ou português. 
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Na entrevista concedida a nós, que será analisada no próximo item, Jeferson 

afirma essas variações de discurso de acordo com a diversidade e interesse de seus 

ouvintes. Paul Zumthor e Karin Barber concordam no momento que compreendem que 

os diferentes públicos alteram a performance, consomem e direcionam a fala212. 

Zumthor defende que o texto da performance livre nunca é duas vezes o mesmo, varia 

constantemente no nível conotativo, porque a performance é tudo o que está envolvido 

ali naquele momento, destacamos, principalmente no caso do Jeferson e suas histórias 

sobre Ouro Preto e a Mina Santa Rita, o relacionamento com o público como fator 

decisivo para sua performance. 

Na continuação de sua fala Jeferson presentifica o passado e o relaciona ao 

presente quando aponta para várias direções enquanto diz sobre cada uma das divisas: 

“Na divisa de Ouro Preto com Mariana até agora vão fala (sic.) a mina da Passagem, 

que supõe-se que tirou mais de quarenta mil quilos de ouro na divisa de Ouro Preto com 

Mariana. Na divisa de Ouro Preto com Santa Bárbara, é... vamo (sic.) colocar... El 

Dourado Gold. Da divisa com Ouro Preto com Barão de Cocais, Jaguarminique. Na 

divisa de Ouro Preto com Rio Acima, Anglo Gold. Na divisa de Ouro Preto com Nova 

Lima, Anglo América. Na divisa de Ouro Preto com... Ouro Branco e Congonhas, 

Benjamin Istanbul né... é... CSN. Gente, estamos a ver navios do mesmo jeito, o ouro 

não se acabou, hoje, segundo minha ex patroa, é um mix de minério: ferro, manganês, 

paladium e ouro. Ouro Preto com Itabirito, ONX de Eike Batista”, faz uma pausa e 

enfaticamente diz: “fala-se em torno de oito mil quilos de ouro por ano! Com trezentos 

homens e vários equipamentos. Isso pra vocês terem uma pequena noção de onde 

estamos e porque talvez vamos conhecer essa mina”. Em sua fala e performance o guia 

de turismo Jeferson relaciona passado e presente, pensa continuidades e rupturas no 

tempo que narra e, à sua maneira única e característica, fala das presenças e pertinências 

do passado para nosso momento presente. 

Continua sua fala perguntando: “No contexto arquitetônico, tem professor de 

matemática, tem?”. Ele olha para os lados e algumas pessoas respondem negativamente 

com a cabeça, então continua sua narrativa: “vocês acham que é só falar: eu vou abrir a 

minha mina aqui, minha mina vai ser acolá, não”, altera a voz e aponta várias vezes 

                                                 
212  ZUMTHOR, Paul. Introdução à poesia oral. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. e 

BARBER, Karin. The anthropology of texts, persons and publics: oral and written culture in Africa and 

beyond. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 137-175. 
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para frente ao dizer isso. Com seu gestual, presente em toda sua performance, Jeferson 

consegue abarcar todo o seu entorno e enfatizar sua narrativa. 

Prossegue sua performance gesticulando e dizendo: “faziam furos verticais que 

serviam como pesquisa pra achar os veios de quartzo, pra achar os veios de moscovita, 

onde tem concentração de ouro e as argilas. O primeiro furo vertical”, faz gesto com 

mãos e braços de cima para baixo, como quem fura algo, “um cá...? cá...? cá...? 

cateto!”, alguém da “plateia” responde junto com ele, então ele continua: “a mina outro 

cá-teto”, mais uma rápida divisão silábica no momento da fala, mas dessa vez sem 

esperar que alguém responda, “e a montanha a hipotenusa, então enchia uma fórmula 

matemática: a pesquisa, a mina e a montanha”. Repete fazendo grandes gestos no ar: “a 

pesquisa, a mina e a montanha. A mina vocês acham quando chegarmos lá dentro vocês 

vão lembrar da fórmula de matemática chamada tangente. Sá (sic.) por que? A mina em 

forma de arcos pra não desmoronar já que a nossa vegetação é cerrado e não tinham 

madeiras graças (sic.) pra fazer escoramento”. 

Prossegue seu relato: “veremos curva de nível começando no ponto zero, 

subindo 2, 3 graus, sabe por que? Por que?”, enquanto questiona aponta para uma aluna 

que responde negativamente balançando a cabeça, então ele mesmo completa: “a 

montanha existe um enorme lençol freático e toda mina gera água, então tinha que fazer 

curvas de nível pra água se esgotar por gravidade e correntes de ar a temperatura 

ambiente subir pelo furo de pesquisa que virou shaft, chaminé, para expulsar monóxido 

de carbono, senão viraria uma câmara de gás”. Explica ao público: “gente, eu tô falando 

isso tudo é pra quando vocês chegarem na mina quebrar aquela na cabeça que nós 

africanos viemos da África eram burros, pego a laço, aqui não, foi uma obra totalmente 

qualificada, traga pelos ingleses, que vai começar a mineirar (sic.) na montanha, já que 

o primeiro ouro foi fácil, foi ouro de catas, era só catar, o segundo ouro, ouro de 

aluvião, ouro de rio e no último ponto, o ouro de mina que prevalece até hoje. Então são 

vários tempos é... de mineirar (sic.) diferente”. 

Nesse momento ele faz uma pausa maior e olha para as pessoas em volta, então 

uma delas pergunta apontando para o outro lado da rua se essa propriedade é particular 

ou é pública, se referindo à uma das primeiras explicações que ele deu no início de sua 

fala. Ele diz que é “tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Mundial, o direito 

de lavra é da Anglo América, ela que tem esse registro no Departamento Nacional de 

Construção Mineral e é... Dona Márcia é que tem a concessão já que está no terreno 



 

 

118 

 

 

 

dela, mas aqui tudo seria uma enorme propriedade com várias minas. Depois de se 

provar através de laudos geotécnicos e de segurança, parte da mina vocês podem entrar 

e vão poder depois voltar pra casa, pois se quiser tirar ouro vai tirar, mas não sabe o que 

pode acontecer, pois a cidade cresceu sobre a mineração, hoje passa ônibus, passa 

caminhões, se construiu... certos pontos da mina já não são tão mais seguros”. 

Em seguida finaliza sua fala em tom de quem lê poesia: “mil intrigas, mil 

enredos, mil homens ficam sepultos de Cecília Meireles, o Romanceiro dois, havia 

muitos desmoronamentos nas minas e muita gente ficava presa aí pra cima...”. Nesse 

momento ele convida o grupo para, finalmente, entrar na mina. 

Poderíamos fazer uma grande análise relacionada ao discurso e ao conteúdo do 

discurso do Jeferson, como poderíamos apenas nos deter à sua performance. Optamos 

por analisar seu discurso e narrativa de maneira mais ampla e geral, porque aqui nos 

interessa compreender a sobrevivência da história das minas através da oralidade que, 

muitas vezes, é ainda mais atraente que o próprio ambiente físico da mina. 

Mesmo estando em um bairro afastado do Centro, com moradias e condições 

sociais simples, longe dos holofotes dos bens patrimonializados da cidade, as minas não 

protegidas por legislação específica ao patrimônio cultural, recebem diariamente 

visitantes de todas as partes do Brasil e do mundo. Podemos afirmar com convicção que 

não é apenas o ambiente físico que interessa aos turistas, a repercussão dos “contadores 

de história”, autodenominados “guias”, é tão grande quanto o interior das minas. 

Gumbrecht afirma que “colecionar estes objetos e ir a estes lugares, como 

tantos de nós fazemos com considerável paixão, dificilmente nos ajudará a “entender” o 

passado. Isto apenas satisfaz um desejo de contato físico com o passado que a cultura 

histórica contemporânea retirou de seu cânone de práticas pertinentes”213. Práticas ainda 

realizadas em grande escala, observadas na cidade de Ouro Preto. Jeferson “explora” 

esse tipo de turismo e realiza suas performances todos os dias direcionadas a diferentes 

públicos, assim como tantos outros guias presentes na cidade e concentrados 

principalmente no Centro Histórico, por onde os turistas circulam diariamente por todos 

os meses do ano. 

                                                 
213

  GUMBRECHT, Hans Ulrich. A presença realizada na linguagem: com atenção especial para a 

presença do passado. História da historiografia. Ouro Preto. Número 03, set. 2009. Tradução de Bruno 

Diniz e Juliana Jardim de Oliveira e Oliveira. p. 10-22. p. 17. 
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Além da visita guiada pelo Jeferson disponível no site do You Tube que 

acabamos de examinar, elegemos um vídeo, no mesmo sítio eletrônico, que tem como 

protagonista principal o guia Carlos Eduardo Corrêa, conhecido como Dudu, falando 

sobre a Mina que ele trabalha e que pertence ao Eduardo Evangelista Ferreira, 

conhecido como Du214. A análise de mais esse vídeo se justifica, como o primeiro, pois 

permite observarmos os guias em seu ambiente habitual de trabalho sem, no entanto, 

interferirmos com nossa presença em suas performances. Com os dois vídeos 

poderemos compreender as diferenças e semelhanças em seus discursos, posturas e 

concepções. 

A seguir, daremos prosseguimento à análise de mais uma forma de oralidade 

que, concomitante a outros meios, assegura a práxis rotineira de difusão da história e do 

patrimônio local. 

No início do nosso segundo vídeo em análise, de um programa e visita guiada 

na Mina Du Veloso, localizada na Rua Platina, nº 34, no Bairro São Cristóvão, 

conhecido como Bairro do Veloso, o guia Dudu apresenta a mina em seu interior e 

exterior para o apresentador do programa e mais algumas pessoas (cerca de 4 ou 5), 

aparentemente turistas, que acompanham a visita. 

O vídeo todo tem duração de cinco minutos e trinta segundos e está localizado 

no endereço eletrônico: https://www.youtube.com/watch?v=4AIka8ExAWc&t=185s, 

disponível para acesso público com a denominação de Mina Du Veloso – Ouro 

Preto/MG, possui atualmente pouco mais de 230 visualizações e foi publicado no dia 8 

de junho de 2017. 

Eleito por nós, dentre os demais, por mostrar partes de uma visita guiada ao 

interior da Mina Du Veloso. Diferente do vídeo analisado da Mina Santa Rita, este não 

pertence a um grupo variado de estudantes, mas de uma emissora chamada Por aí TV. O 

vídeo é introduzido por uma série de poucos segundos com fotos de paisagens naturais 

(como praias, montanhas e oceano) sem conexão direta com a cidade de Ouro Preto, e 

oferecido pela Luxe Travel, agência de viagem. 

                                                 
214  No último item do presente capítulo analisamos uma entrevista realizada por nós a Eduardo 

Evangelista Ferreira, mestre em geologia pela UFOP com a seguinte dissertação: FERREIRA, E. E. 2017. 

“Patrimônio mineiro na serra do Veloso em Ouro Preto, MG: registro, análise e proposição de circuitos 

geoturísticos interpretativos”. Departamento de Geologia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro 

Preto, Dissertação de Mestrado. 

https://www.youtube.com/watch?v=4AIka8ExAWc&t=185s
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A seguir, algumas imagens da cidade de Ouro Preto aparecem rapidamente 

com um fundo musical, dentre elas a imagem da fachada de uma das tantas igrejas da 

cidade, uma rua e parte do Centro Histórico. Em seguida, Rodrigo Dario – apresentador 

do programa – entra com sua fala na Mina Du Veloso, introduzindo o programa 

apresentado, com um dos guias trabalhadores da mina – Carlos Eduardo (conhecido 

como Dudu) – ao seu lado. Deixamos os detalhes do programa ou do apresentador, 

porque particularmente interessa a nós a fala do guia. 

O guia inicia sua aparição no vídeo, ainda na entrada da mina, falando a 

respeito do método de extração do ouro na região, Dudu afirma que “o ouro ficava 

agregado dentro do quartzo” e completa a explicação de como os trabalhadores da mina 

extraíam o ouro: “como o trabalho foi todo manual, eles pegavam o bloco de quartzo lá 

dentro” – aponta para o interior da mina – “traziam aqui pra fora, e começavam a 

triturar o quartzo numa espécie de pilão chamado de almofarite na época, cê (sic.) 

colocava o bloco de quartzo aqui dentro [mostra o instrumento utilizado] triturava tudo 

primeiro, depois jogava na bateia [pega o instrumento para mostrar à câmera], como o 

ouro era mais denso, mais pesado, automaticamente ele ficava sempre no fundo”. 

Introdução bastante comum nas visitas guiadas em grande parte das minas abertas ao 

turismo, os guias geralmente iniciam a visita contando como o ouro era extraído e os 

instrumentos utilizados nesse trabalho. 

Jeferson, na Mina Santa Rita, também possui uma bateia na entrada do 

corredor da mina, esta é utilizada para ilustrar o mesmo tipo de explicação acerca da 

extração do metal. Tal como Gumbrecht afirma, tentativas estas de presentificação do 

passado, a partir da evocação de um passado ou história materializado de alguma forma, 

configurando uma experiência mais concreta quando o meio, e não apenas a linguagem 

em si, é capaz de produzir o efeito de presença. 

Nesse momento a imagem mostra todos no interior da mina, foca no guia Dudu 

e ele afirma: “aqui pra vocês entendê (sic.), é uma entrada de ventilação [mostra a 

entrada de ar, como um duto de ventilação, na parede interior do corredor principal da 

mina], que se chama sarilho, como o ar sai lá de fora ele entra aqui e faz a ventilação da 

mina, aí cê (sic.) nunca vai sentir sufocante (sic.) dentro da mina, porque quando é gruta 

aí a própria natureza fez, quando é mina aí é trabalho, aí tem ventilação de ar. Tudo 

conhecimento africano!”. 
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Assim como Jeferson e Eduardo Evangelista, como veremos nas entrevistas no 

item a seguir, Dudu também ressalta o valor do conhecimento africano, mostra a 

importância do trabalho técnico realizado na abertura das minas o que, segundo eles, as 

fez perdurar no tempo até os dias de hoje. 

O apresentador pergunta: “quando começou a escavação dessa mina?”, Dudu 

responde que nessa “mina começou a exploração em meados de 1700 a 1820. Em 1820 

já começou a ficar escasso nesse sentido do bairro já não tava (sic.) compensando se 

explorar mais”.  

O apresentador pergunta: “começou com os portugueses?”, Dudu responde: 

“Pra vocês entendê (sic.), quando começou no ouro de aluvião, qualquer um podia achar 

pepita facilmente na cabeceira do rio, quando começou a pegar em ferramentas e 

quebrar blocos aí foram lá na África pra (sic.) trazer os escravos, como eles já tinham 

uma genética resistente vieram como trabalho escravo”. Mais uma vez aparece em sua 

fala a exaltação do trabalho africano, o guia mostra que quando deixou de ser “fácil” a 

exploração do ouro, foi preciso trazer mão de obra especializada da África. 

O apresentador pergunta: “essa mina tinha um dono?”, Dudu responde: “Era o 

Coronel Veloso de Portugal, ele que era dono dessas 60 minas do bairro, que são 60 

minas no bairro no total, entendeu?”. Prossegue sua explicação no interior de uma 

galeria da mina: “aqui, pra todo mundo entendê (sic.), é uma parte que a estrutura muda, 

aí entra pilares e cintas de sustentação, vocês vão observar que o corte agora é todo 

deitado [faz gesto com mão e braço direito mostrando a inclinação do teto daquela 

galeria no interior da mina], oh deitado, com pilares de sustentação interligados em 

cintas [a medida que vai explicando vai apontando com as mãos, os observadores e a 

câmera vão acompanhando atentos] interligado (sic.) num pilar menor. É um balanço. 

Exemplo: se você faz o corte arqueado nesse sentido [aponta para o sentido contrário do 

observado na galeria] como a rocha era mais frágil o meio descia. O africano ele tinha o 

conhecimento de colocar colunas que são pilares pra (sic.) não ter desabamento onde o 

processo era mais fácil de se explorar, entendeu?”. Novamente o conhecimento técnico 

do africano é reforçado. 

Dudu mostra, como curiosidade, o crescimento de alguns musgos e uma 

pequenina samambaia, estas ficam ao lado de uma das lâmpadas que ilumina aquele 

local onde estão dentro da galeria da mina. Afirma que a semente dessa samambaia só 

chegou ali trazida pelo vento através dos dutos de ventilação que ele explicou no 
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começo da visita, a planta então cresce em conjunto com a umidade presente ali e com o 

calor adequado da lâmpada. 

Recordo-me da primeira visita que fiz à Mina Du Veloso, guiada pelo mesmo 

guia Dudu, que explicou-me a qualificação do trabalho africano encontrado nas minas 

de Ouro Preto. Dudu me mostrou como era necessário conhecimento de arquitetura para 

manter a segurança e sustentação das minas, além da ventilação e escoamento de água 

no interior das minas. O guia acredita que se não fosse toda essa “maestria” no trabalho 

africano as minas não teriam sobrevivido até os dias de hoje às ocupações e construções 

desordenadas no bairro. 

Prosseguindo o vídeo, o guia Dudu pergunta: “você já viu aquele ditado, é uma 

gíria que eles tinha (sic.), de ‘lavar a égua’?! O último método de extração: o ouro era 

transportado em animais, como o ouro era extraído em pó, o animal suava, aquele 

próprio gesto que o animal andava, o ouro ficava impregnado na égua, aí tinha um 

código do africano um com o outro: ‘vamos lavar a égua’, aí ele dava o banho no 

animal, ali que ele juntava seu orim (sic.) pra ganhar sua carta de libertação, 

entendeu?”.  

Continua em outro ponto do interior da mina dizendo: “tinha umas pinturas 

pintadas (sic.) com argila amarela, retiraram de mina que é essa aqui [mostra a parede 

da mina onde o apresentador quis tocar], como o africano machucava muito a argila era 

um cicatrizante na época, pra cicatrizar a ferida, como se fosse um merthiolate ou um 

mercúrio hoje”. Na Mina Santa Rita Jeferson dá o mesmo exemplo em suas visitas 

guiadas, mostra a coloração que era extraída das paredes das minas, afirma que era 

usada na pintura das fachadas das casas na cidade. 

Prosseguindo o vídeo, ainda no interior da mina o guia Dudu pergunta se os 

visitantes gostaram e se tem alguma dúvida, todos afirmam positivamente com a cabeça 

e dizem que não tem mais dúvidas, aí ele agradece pela visita e a filmagem mostra 

todos saindo da mina. O vídeo então finaliza fazendo propaganda do hotel em Belo 

Horizonte em que a equipe se hospedou e a mesma música e mesmas fotos de paisagens 

diversas da abertura da filmagem. 

Diferente dos patrimônios arquitetônicos tão valorizados no Centro da cidade e 

das práticas monumentalizantes que os envolvem e possibilitam todo o reconhecimento 

do chamado Centro Histórico, onde o passado se apresenta, em alguma medida, imóvel, 

essas práticas sustentadas na oralidade e na performance se mantém em oposição à 
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invisibilidade das minas, a história é presente e se transforma constantemente em 

diferentes enredos, de acordo com os diversos públicos ouvintes. 

É importante destacarmos que a internet possibilita a pluralização e divulgação 

de certas práticas e maneiras de ver/viver a história, o que podemos chamar de 

popularização do passado através da veiculação digital em larga escala. Segundo 

Mateus Pereira, Marcelo Abreu e Guilherme Bianchi, “a presença do passado e os 

sentidos históricos se ampliam e pluralizam, as formas de reconhecimento se 

transformam, a história é “consumida”, os sujeitos se articulam a ela e a utilizam em seu 

cotidiano das mais variadas formas”215. Poderíamos complementar afirmando que, mais 

do que “consumir” e utilizar, é fundamental compreendermos que, para além do mundo 

acadêmico, as pessoas também estão produzindo história. 

A análise desses discursos, em comparação às histórias eleitas como “oficiais” 

e às escolhas de quais bens devem ser preservados para “contar” a história do país ou 

região, como buscamos explorar nos dois primeiros capítulos da dissertação, se justifica 

como forma de compreensão da experiência histórica vivenciada em Ouro Preto. O 

nosso estudo de caso é exemplo de uma história que se contrapõe, em alguma maneira, 

à “história oficial” e, ao mesmo tempo, permanece presente de alguma forma, junto aos 

bens registrados e tombados para, reunidos, comporem a “narrativa histórica” do nosso 

país. 

No próximo e último item do presente capítulo, nos importamos em 

compreender, além dos questionamentos já levantados no item III.2 – Iniciativas 

autônomas: o caso das minas –, a partir da visão dos guias envolvidos às duas minas 

eleitas por nós (Mina Santa Rita e Mina Du Veloso), quais as diferenças, sentidas por 

eles, entre os patrimônios institucionalizados e as minas não tombadas e por que 

persistir com as minas e resistir ao abandono do Estado. 

III.4 Os colaboradores e seus imaginários 

Para dar continuidade à nossa análise e compor o presente item, primeiramente 

gostaríamos de destacar o papel preeminente do relato testemunhal para a “história do 
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  ABREU, Marcelo; BIANCHI, Guilherme; PEREIRA, Mateus. Popularizações do passado e 

historicidades democráticas: reconfigurações da escrita, da presença e da memória. Ouro Preto, 2017. 

3.[mimeo]. 
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tempo presente”. Sobre as fontes orais, concordamos com Carlos Fico quando este 

afirma que elas têm sido largamente utilizadas apesar de certa polêmica quando da 

formulação do que terminou “sendo designado por “história oral”, modalidade de 

grande sucesso e bastante articulada à história do tempo presente em função dos estudos 

sobre memória e do potencial dessas fontes como testemunho”216. Acreditamos nesse 

tipo de análise e na função social dos relatos orais, a despeito das dificuldades de seu 

uso pela historiografia, e nos propomos a, juntamente com as fontes escritas, analisar, 

nesse momento, as entrevistas realizadas a dois guias de turismo em Ouro Preto, um 

trabalhador da Mina Santa Rita, o guia de turismo Jeferson dos Santos, e outro da Mina 

Du Veloso, o proprietário, engenheiro civil funcionário da UFOP e guia de turismo 

Eduardo Evangelista Ferreira. 

Intencionamos compreender, dentre outros pontos, um pouco da visão dos 

entrevistados a respeito do patrimônio cultural da cidade, da mina que eles trabalham e 

dos sentimentos em relação ao descompasso ou não presente na manutenção, 

divulgação e salvaguarda do patrimônio em Ouro Preto. 

Temos consciência que o testemunho será para nós fonte não objetiva, 

carregando lacunas, experiências e dimensões individuais. Porém, como ressalta Irene 

Cardoso, pensamos que “como objeto da historiografia, o testemunho não perde seu 

caráter de inacabamento, de incompletude e de ato histórico”217 e, nem por isso, deixa 

de ser útil se pensado em conjunto com outras fontes. 

Gostaríamos de destacar que optamos pela descrição detalhada dos discursos 

em análise na intenção de trazermos para dentro do texto essas vozes, compreendidas 

por nós como populares, tornando visíveis as interpretações histórias que carregam e 

produzem. Por isso, a densidade da descrição, que será por vezes interrompida para 

evidenciarmos os meios de que se servem para construírem as narrativas, a bricolagem 

de diferentes discursos e as formas da memória que servem de “método” dessas 

investigações, além de procurarmos demonstrar como usam criticamente a linguagem 

                                                 
216

  FICO, Carlos. História que temos vivido. In: NICOLAZZI, Fernando; MOLLO, Helena 

Miranda; ARAUJO, Valdei Lopes de (orgs.). Aprender com a história?: o passado e o futuro de uma 

questão. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011. p. 82. 
217 CARDOSO, Irene. O passado que não passa: lugares históricos dos testemunhos. In: 

NICOLAZZI, Fernando; MOLLO, Helena Miranda; ARAUJO, Valdei Lopes de (orgs.). Aprender com a 

história?: o passado e o futuro de uma questão. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2011. p. 140. 
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do patrimônio consagrado em muitos casos e a forma como estabelecem seus discursos 

e performances por oposição e complementaridade ao que já foi consagrado. 

O “contador de histórias” e guia de turismo da Mina Santa Rita, Jeferson dos 

Santos, nascido em 02 de maio de 1967, em uma cafua que se localiza em frente à mina 

Santa Rita, disse que a primeira água que tomou banho e bebeu foi a da nascente da 

mina, conclui então que desde que nasceu está ligado à mina. Observamos que 

geralmente as pessoas vinculadas ao turismo patrimonial em Ouro Preto estão, se não 

“desde o berço” como Jeferson, de alguma maneira vinculados através de suas famílias, 

principalmente, ao patrimônio que se tornou, em certa medida, seu instrumento de 

trabalho e renda. 

Jeferson nos contou, em entrevista audiovisual concedida a nós no dia 09 de 

agosto de 2017, que é técnico em metalurgia aposentado da Cia Vale do Rio Doce e que 

decidiu trabalhar com o turismo na mina quando, já aposentado, por volta de uns nove 

anos atrás (provavelmente em 2008): “um dia um amigo meu resolveu entrar aqui na 

mina, então tivemos a curiosidade de iluminá-la perfeitamente usando um espelho, aí 

que deu-se pra ver todo o contexto perfeito de arquitetura que existe nessa mina e daí 

então veio-se a ideia de abri-la para o turismo, levando em consideração que esta mina 

está num sítio histórico perfeito, pois descendo a rua temos a capela do Padre Faria, 

sobre a mina temos uma casa grande datada de 1712, temos aqui a Rua da Fumaça, uma 

das primeiras ruas das Minas Gerais, então isso aqui é o conjunto histórico perfeito”. 

Jeferson afirma que costuma dizer que não é guia, pois não tem registro na 

Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), para ele guias são os profissionais do Centro 

da cidade, ele prefere se intitular “um contador de histórias”. Mais uma vez observamos 

a diferenciação estabelecida entre o centro e a periferia, onde os guias trabalhadores do 

Centro Histórico estão, de alguma maneira, privilegiados em relação aos demais. 

Para ele o patrimônio pode ser visto como “um conjunto, tanto a parte material 

quanto a parte imaterial da cidade, porém, se preocupou-se (sic.) só com a parte 

material mais do Centro da cidade e agora se vê que esse outro lado da cidade tá se 

(sic.) dando maior valor, mas ainda é totalmente esquecido pelo nosso poder, tanto 

municipal como estadual, como nacional, poderia ser muito mais bem aproveitado e 

cuidado”. A preocupação e crítica em relação a um certo “abandono” ou descompasso 

entre as ações preservacionistas observadas no Centro Histórico e o descaso presente 

nas áreas periféricas é assunto recorrente entre os guias das minas. 
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Jeferson explica seu ponto de vista em relação ao patrimônio mineiro da 

cidade: “a nossa região ela (sic.) é toda tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

né, que é o IPHAN, e leva-se em consideração... eu costumo dizer que uma mina dessa 

tem que ser... todas as minas tem que ser (sic.) totalmente preservadas, não é alguém 

pegar, como fazem atualmente, preparando minas para turistas, deixando ela com altura 

maior tá... tem que deixar com todas as suas características, nem placa, nem mudar a 

sua entrada, fazem muros modernos, deixando igual a esta, natural, pois isso (sic.) aqui 

nasce uma história”. Sua visão crítica e preservacionista nos remete aos usos turísticos 

adotados pelas administrações das outras minas. 

Ele completa dizendo que “quando a gente vê falar em mina ne, todo mundo só 

pensa em ouro [...] mais de três mil minas na região e gerava (sic.) o que? Pedras! [...] 

Poucos falam das pedras do nosso calçamento, das pedras pra fazer as pontes, das 

pedras pra (sic.) construir a base da catedral, da Igreja do Pilar, saiu (sic.) das minas, o 

ocre para as pinturas, então daí saiu tanta coisa, tantos materiais, tudo era aproveitado, 

aí você tem o museu, isso tudo é um museu”. A valorização e visão ampla dos guias a 

respeito das minas nos mostra a importância que tal patrimônio tem em suas vidas e 

imaginários. 

Ele afirma que não conta com nenhum tipo de auxílio e ainda precisa pagar 

impostos para o funcionamento da mina, nos contou que para um turista que visita Ouro 

Preto chegar até a mina os guias do Centro da cidade cobram R$15,00 (quinze reais) 

para levá-lo, então se ele cobra R$25,00 (vinte e cinco reais) do turista para visitação da 

mina e precisa repassar R$15,00 (quinze reais) para os guias, ficaria com apenas 

R$10,00 (dez reais). Jeferson não utiliza desse acordo firmado entre muitos guias de 

turismo do Centro de Ouro Preto com outras minas. 

Mas, por outro lado, afirmou que a vantagem da Mina Santa Rita é que ela já é 

bem conhecida, está em diferentes sítios eletrônicos e, por isso, muitos visitantes 

chegam por conta própria, sem necessariamente serem levados por outros guias. Diz 

que os “incentivos fiscais, os incentivos para preservação não chegam aqui, exemplo: 

dá-se a impressão que deve-se esconder isso aqui do mundo, pois se você mostrar o 

sofrimento do negro você tira o brilho do ouro da igreja, o que seria totalmente o 

oposto: é mostrar isso aqui pra justificar todo o patrimônio histórico das cidades como 

Ouro Preto, Mariana e de um povo que passou por aqui, tanto que essa região aqui é a 

que tem a maior concentração de afrodescendentes”. Os dois guias entrevistados por 
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nós, de diferentes formas, ressaltam tanto a importância do trabalho africano realizado 

nas minas e quanto enxergam certa continuidade do trabalho negro presente nas minas 

até hoje, mesmo que de forma completamente distinta, trabalho este agora autônomo e 

atrelado ao turismo218. 

Jeferson afirma que a maioria das casas dessa região tem “bocas de minas” no 

quintal ou no fundo das casas e a maioria do povo residente do bairro seria descendente 

das pessoas que ficaram após o fim da escravidão: “13 de maio, pode ir embora, pegue 

o que você não tem e vá-se embora, mas muitos ficaram, muitos ficaram, e como 

exemplo né, alguns de minha família que ficaram usaram as mina (sic.) até para morar, 

pois a cafua era muito simples, muito frágil e quando a chuva era muito forte era melhor 

ficar dentro da mina do que dentro daquela tão frágil que o vento e a chuva podia (sic.) 

levar”. Comprovando, mais uma vez a relação de proximidade desde a infância ao que 

hoje é considerado por eles (guias e moradores locais) patrimônio. 

Ele levanta o seguinte questionamento: “será que se não fosse (sic.) milhares 

de africanos trabalhando nas minas de ouro, nos rios, na superfície da região de Ouro 

Preto teríamos a Igreja de Nossa Senhora do Pilar, a Igreja de São Francisco de Assis, a 

Igreja de São Francisco de Paula, Mercês de Cima, Mercês de Baixo, Capela do Padre 

Faria, Capela de São João Batista do Ouro Fino? Vamos lá onde é o Museu de 

Mineralogia, Museu da Inconfidência, Casa dos Contos, tudo isso só existe por causa do 

ouro, por causa desse [aponta para a entrada da mina] museu esquecido, por causa das 

minas, a cidade não mostra, a cidade não mostra, que me desculpe o secretário de 

turismo, o prefeito e outros mais”. Jeferson levanta sempre o questionamento e mostra 

sua visão crítica em relação à “preferência” do poder público pelo patrimônio 

preservado no Centro da cidade em relação ao patrimônio periférico. Além disso, assim 

como defende Eduardo, nosso próximo entrevistado, Jeferson ressignifica a história de 

Ouro Preto a partir do início da extração do minério, atrela a história da mina às 

histórias dos patrimônios arquitetônicos tombados do Centro da cidade. Mostra a 

relação de dependência histórica do Centro com a periferia, do patrimônio tombado 

com o popular. 

                                                 
218  Destacamos aqui uma “curiosidade” sobre os patrimônios de Ouro Preto, observamos que o 

trabalho está fora das políticas de preservação, a cidade não mostra a forma de viver e o trabalho que 

existia ali e auxiliou na construção daquela cidade, as fachadas foram mantidas, mas o caráter de 

documento, como os guias destacam na narrativa construída a partir do saber que veio da África, não se 

mantém. 
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Sobre como aprendeu ou estudou tudo que conhece e compartilha em suas 

visitas guiadas a respeito da mina, diz que “a história que a gente conseguiu juntar é do 

povo da região com um pequeno quebra cabeça, até 1970 é... não havia televisão em 

nossas casas, havia (sic.) os fogões de lenha onde nossos avós contavam as histórias e 

muita gente aqui da nossa região ainda tem a nossa história que ainda se conta, mas tá 

(sic.) se perdendo tudo, está se perdendo tudo, por causa de uma história, assim, crítica 

construtiva tá?! Muitas vezes o nosso guia ele (sic.) vê o que está nos livros e na 

internet e passa para nosso visitante, mas muitos não sabem a história do povo, a 

história que passa de bisavô pra avó, pra filho, se tornando uma história muito 

interessante, e a gente tá (sic.) juntando esses quadradinhos tá, pra formar nossa 

história, um pouco do que os meus bisavós passaram pra mim e um pouco do que o 

povo da região conta, são muitas histórias”. Nesse ponto, podemos recorrer ao que 

discutimos sobre a circularidade presente entre a cultura popular e erudita, sobre a 

necessidade de compreendermos os dois termos de maneira fluida e não buscarmos uma 

diferenciação rígida. Observamos que a composição da narrativa de Jeferson parte de 

uma prática tipicamente popular, o método da bricolagem, tal como Levy Strauss 

aborda, o autor afirma que “decidir que é preciso levar tudo em conta facilita a 

constituição de uma “memória””219. 

Na fala do Jeferson observamos a exaltação do conhecimento popular, o guia 

acredita que mais importante que o conhecimento presente nos “livros e na internet” é 

aquele que é passado entre as gerações, que é compartilhado oralmente. Dessa forma, o 

erudito e o popular se correlacionam e determinam uma cultura de repertório misto, de 

narrativas e exposições que buscam se vincular nas diferentes transmissões do 

conhecimento.  

Continua seu relato dizendo que “muitos aqui da região não têm a figura 

paterna, é só a figura materna, termina-se a escravidão, muitas negras com seus filhos 

né, então elas têm que sobreviver, e então elas vão fazer o mesmo que se fazia, antes 

como escravas e agora como empregadas, as cozinheiras. As cozinheiras das casas das 

pessoas importantes, é tanto que a gente brinca né, que eles fazem festival gastronômico 

né, só chama chefe [...] mas não chama (sic.) as negras da região né, de preferência as 

mais velhas, estas sim sabem fazer a verdadeira comida mineira, estas que são as 

                                                 
219 LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. Trad. Tânia Pellegrini. Campinas: Papirus, 

1989. p. 31. 
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chefes!”. Mais uma vez exalta o saber popular, o conhecimento que vem da tradição e 

da inteligência africana. 

Jeferson questiona a necessidade dos enormes projetos culturais que são 

realizados na cidade sem a consulta das pessoas mais velhas e antigas, sem utilizar a 

“história do povo”, diz que a identidade da cidade é perdida por isso, e que “o próprio 

visitante já tá (sic.) cobrando isso, ele [o turista] não quer essa coisa assim automática, o 

guia que é automático, que conta história, que leu na internet [...], aí você chega num 

restaurante, tem comida mineira, mas tem lasanha, aí o visitante fala: lasanha tem lá em 

São Paulo, lasanha tem no Rio de Janeiro né”. Jeferson defende que para comer a 

verdadeira comida mineira só é possível “aqui na base, no início”, junto ao povo 

simples. Conclui dizendo que então “acho que deveria dar mais valor ao povo aqui da 

nossa região tá (sic.), com relação à parte gastronômica, com relação à parte das 

histórias”. 

Mais um ponto de exaltação local para ele é “a arte dos tropeiros que ainda 

existe na nossa região né, onde tem as pedreiras tá... que hoje são proibidas, povo 

totalmente massacrado, muita gente nestas pedreiras ainda tem o serviço de tropeiro, 

que é pegar as pedras de um lugar de onde não chega a máquina, transportá-la no lombo 

de burro até chegar onde a pedra vai ser beneficiada, olha só, ainda existe o processo de 

tropa em Ouro Preto em pleno século XXI. Muitas casas nos altos do morro (sic.) 

quando se vai construir é difícil chegar areia, é difícil chegar tijolos, ainda se usa-se 

(sic.) as tropas, os tropeiros que leva (sic.) esses materiais de construção, arte que o 

povo não aprendeu agora, aprendeu com seus pais, que aprenderam com seus avós, 

bisavós, aí tem muita coisa bonita pra se aproveitar, pra mostrar ainda pros nossos 

visitantes”. 

Sem dúvida, observamos que o ponto principal em toda a explanação de 

Jeferson é o orgulho que ele sente e a importância que dá ao saber tradicional e popular. 

Seja ele dos contadores de história, das antigas histórias contadas oralmente e 

transmitidas entre as famílias, seja das cozinheiras que trazem de tempos coloniais suas 

receitas e modos de fazer, seja dos tropeiros que para ele permanecem esquecidos, mas 

fundamentais para o crescimento e desenvolvimento da cidade.  

Voltando a falar sobre a construção da narrativa de apresentação da mina aos 

visitantes e da história da mineração. Jeferson afirma que seu discurso se modifica de 

acordo com o público visitante porque “o que ocorre é que pessoas vêm de todo lugar 
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do Brasil, de todo lugar do Brasil, pessoas vêm de outros lugares do mundo, e esses 

lugares que eles vem é (sic.) totalmente ligado ao ciclo do ouro, então eles não vêm 

muitas vezes para ver uma história, eles vem para fazer um elo de ligação do que está 

no estado deles com o que está aqui nas Minas Gerais”. 

Prossegue a explicação dando exemplos de pessoas que vem do Rio de Janeiro 

e relacionam a cidade Paraty à Ouro Preto, de visitantes do Rio Grande do Sul 

lembrando do couro de boi e do óleo de baleia que vinham de lá, turistas vindos de São 

Paulo que correlacionam o comércio de Sorocaba e da Serra da Mantiqueira ao de Ouro 

Preto, pessoas que vem do Nordeste e pensam na cana de açúcar. Observamos que essas 

ligações e relações são feitas e ditas pelo próprio Jeferson, em suas “contações de 

história” ele deduz que os turistas queiram sempre fazer correlações das histórias locais 

de Ouro Preto com as histórias que Jeferson acredita que eles já conheçam de seus 

estados de origem. Conclui então dizendo que “se você não mostra a mina na cidade 

então você não tá (sic.) mostrando história”. 

Ao contrário das práticas monumentalizantes que envolvem e possibilitam o 

patrimônio no chamado Centro Histórico, onde o passado se apresenta, em alguma 

medida, estático, nessas práticas sustentadas na oralidade contra a invisibilidade das 

minas, a história é presente, é viva. Assim como Jeferson afirma, mais à frente, na 

próxima entrevista (com Eduardo Evangelista), observaremos as asserções em sua fala 

que atrelam o início da história de Ouro Preto às minas e a crença de que a falta de 

conhecimento ou procura turística pelas minas faz com que o visitante não compreenda 

a “história completa” da cidade. 

Por fim, Jeferson afirma que tantas histórias ficaram esquecidas que é até 

difícil de enumerar, como as cantigas que se cantavam nas senzalas de Vila Rica: 

“cantigas que certamente eram tristes né... cantigas de quem estava esperando a morte 

chegar”. Em sua visão crítica, a culinária, os bordados, as garrafadas e conhecimentos 

de ervas, as costuras e as benzas que eram feitas pelas negras africanas também ficaram 

esquecidas. Além de todos os outros conhecimentos trazidos pelos africanos e índios 

ficaram esquecidos. Em seu olhar preservacionista mantém a crença de que seria 

possível salvaguardar todos esses conhecimentos e histórias antigas perdidos com a 

predileção do Centro e do material, pelo marginal, imaterial ou popular. 
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Em nossa segunda entrevista audiovisual, realizada na Mina Du Veloso220, no 

dia 14 de setembro de 2017, o idealizador e proprietário da Mina, Eduardo Evangelista 

Ferreira, nos informou que é “nascido e criado” no Bairro São Cristóvão de Ouro Preto. 

É formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Ouro Preto e atualmente, 

além de seu trabalho na mina, é também servidor público na UFOP. 

Eduardo afirma que “desde 2009 a gente vem desenvolvendo um trabalho 

sobre a história da mineração em Ouro Preto”. Em seu emprego anterior, como servidor 

público do município de Ouro Preto, prestou serviço para a defesa civil e constatou que 

muitos lugares da cidade foram ocupados em cima de áreas degradadas pela mineração 

do século XVIII e, segundo ele, isso acarreta em muitos riscos para a população. Nos 

contou que começou a trabalhar estudando esse risco e, a partir daí, descobriu esse 

potencial turístico que são “as galerias subterrâneas e as estruturas de mineração 

remanescentes que ainda se encontram preservadas no alto da serra de Ouro Preto”. 

O Eduardo permanece, atualmente, na Mina Du Veloso, principalmente nos 

finais de semana, já que durante a semana trabalha na Universidade, e tem como função 

na mina, além de auxiliar a recepção dos visitantes, apresentar e explicar o trabalho de 

recuperação da mina e do espaço ocupado por ela, também procura divulgar as futuras 

ações que ele pretende realizar no local e ressaltar sempre a importância deste trabalho 

para a sociedade. A parte técnica e as explicações dentro da mina (o que chamamos de 

“visita guiada”) são realizadas pelos guias (como o Dudu do vídeo que avaliamos no 

item anterior) preparados pelo próprio Eduardo e instruídos também através das leituras 

de material impresso disponível para pesquisa na própria mina. 

Eduardo nos contou ainda que teve contato, desde 2006, com alguns 

professores da UFOP e com trabalhos acadêmicos dos departamentos de Engenharia 

Ambiental e de Mineração, que levantavam, segundo ele “esses remanescentes da 

história e contavam um pouco a importância dessas estruturas pra (sic.) história da 

indústria no Brasil” e, após esse contato com as pesquisas realizadas nessa área, nos 

disse que “a partir de 2009 que eu consegui adquirir essa propriedade onde tá (sic.) a 

Mina Du Veloso e aí a gente fez a transformação desse espaço num receptivo turístico, 

devido a esses trabalhos iniciais da academia, mostrando a importância e desde então a 

gente já fez vários trabalhos e tá (sic.) culminando com a minha dissertação de 

                                                 
220

  Como mencionado no item anterior, Veloso é o nome popularmente conhecido na cidade para 

designar o Bairro São Cristóvão. 
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mestrado, onde eu faço o inventariamento (sic.) desse patrimônio aqui no Bairro São 

Cristóvão e faço uma proposta de trilhas de interpretação desse patrimônio, pra (sic.) 

que primeiro as pessoas do bairro e da cidade conheçam esse patrimônio, pra (sic.) 

ajudar a preservar né... uma vez reconhecido tem mais condições de ser valorizado e a 

gente pretende ao final dessa dissertação também, propor, junto à câmara de vereadores, 

um projeto para poder criar um parque, um sítio arqueológico no local, aos moldes 

como foi feito no Morro da Queimada, no Morro Santo Antônio lá em Passagem [...], 

onde tem uma lei específica a nível municipal pra (sic.) salvaguarda desse patrimônio”. 

Eduardo explica que “o ciclo do ouro começa em 1700 né (sic.), e vai mais ou 

menos até 1820 quando há a separação do Brasil e de Portugal né (sic.)... Aí nesse 

momento, começa (sic.) a decair os trabalhos da mineração. Então a cidade de Ouro 

Preto, em 1897 a capital é transferida para Belo Horizonte, Ouro Preto quase que vira 

uma cidade fantasma, ela só não virou uma cidade fantasma porque tinha aqui já os 

cursos de farmácia né... que agora faz (sic.) parte da Universidade e o curso de 

engenharia. Então esses dois cursos ajudou (sic.) a manter a cidade em funcionamento e 

viva”. 

Prossegue afirmando que “em 1900 a cidade chegou a ter acho que cinco mil 

pessoas. Então ela tava (sic.) correndo o risco de extinção  por causa dessa transferência 

da capital e paralisação dos trabalhos da mineração, é... então a cidade tava (sic.) 

definhando. E na década de 30 começa um trabalho de ressignificação dessa cidade 

pelos modernistas que vieram à cidade, aí criaram uma campanha pra (sic.) salvar Ouro 

Preto, aí nesse ínterim cria-se o IPHAN né... pra poder proteger esses patrimônio (sic.), 

só que essa patrimonialização ela ficou muito localizada, ficou somente na parte 

arquitetônica da cidade, porque as pessoas que vieram pra cá fazer esse trabalho né... lá 

na década de 30, a maioria era (sic.) artistas, arquitetos, eram pessoas ligadas mais à 

área das artes, então eles reconheceram aquilo que lhe (sic.) é peculiar, o que lhe (sic.) é 

comum, que é a arquitetura, a arte barroca, e tudo... a parte da mineração ela ficou 

escondida aqui pela vegetação no alto da serra. Então não teve um trabalho de 

preservação”. 

Jeferson e Eduardo acentuam sempre em suas falas o “esquecimento” que as 

estruturas de mineração sofreram e ainda sofrem em Ouro Preto, em detrimento das 

“preferências” de preservação do patrimônio arquitetônico localizado no chamado 

Centro Histórico da cidade. 
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Segue a explicação dizendo que “aí a cidade na década de 60, ela tem um novo 

fluxo de... econômico, que é a criação da fábrica de alumínio e essa fábrica de alumínio 

vai começar a trazer pessoas pra (sic.) cidade, essas pessoas chegam na cidade, o Centro 

Histórico tá todo ele protegido por legislação, por fiscalização desse IPHAN, então as 

pessoas começam a ocupar a borda da cidade, justamente aonde (sic.) acontecia a 

mineração né... aqui no Bairro São Cristóvão até o Bairro Taquaral”. Diz que é a partir 

daí que esse patrimônio vinculado à mineração começa a ser “perdido”, reitera que, o 

“patrimônio fundamental da cidade, além do patrimônio artístico histórico, [é] o 

patrimônio geológico, que é essa grande jazida de ouro que tem na região”. 

A partir desse momento ele começa a explicar que esse patrimônio geológico 

dá sustentação para a criação do que chamamos de “patrimônio mineiro”, que, para 

Eduardo, é, na verdade, o “patrimônio da mineração. São as estruturas utilizadas pela 

mineração, algumas linhas de pesquisa chamam de arqueologia industrial. Porque aqui 

no bairro tem todo um sistema de mineração com quilômetros, a gente chegou a 

levantar mais de oito quilômetros de aquedutos escavados na rocha, três grandes 

conjuntos de mundéus (sic.), que são os tanques que reservavam esse mineral, essa lama 

né... que vinha das encostas. Então a gente já vê meio que um processo de extração do 

ouro já meio que industrializado...”, continua explicando como funcionam, por efeito da 

gravidade, os processos de extração do mineral. 

Conclui essa explicação afirmando a importância de tudo isso, dizendo que 

“isso é uma história da indústria do Brasil ou, quiçá até na América, então a gente acha 

fundamental que essas histórias sejam preservadas pras (sic.) gerações futuras entende 

(sic.) bem a evolução da cidade né... e pensar em potencialidades pro futuro”. 

Sobre a preservação de um patrimônio em detrimento de outro, complementa 

sua fala concluindo que “então as estruturas de mineração sim são um patrimônio talvez 

muito mais importante (sic.) que o arquitetônico, a gente costuma brincar aqui na mina: 

aquela cidade fantástica que a gente tem lá embaixo foi construída nos momentos de 

folga da mineração, porque o objetivo de ocupar esse território era a mineração né...”. 

Jeferson e Eduardo procuram, em toda oportunidade, valorizar as minas e a 

história por trás delas, sua importância para o desenvolvimento da cidade e, por isso, a 

importância da preservação atual. 
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Além disso, Eduardo ressalta sempre a “engenharia tecnológica”221 usada no 

trabalho de escavação, de escoramento das galerias, de abertura de salões e para abrir e 

manter de pé as estruturas subterrâneas e as galerias de exploração de ouro em Ouro 

Preto, assim como todo o beneficiamento do mineral, e afirma que todo esse 

conhecimento e a essência do método foi mantido na mineração moderna. 

Esse conhecimento trazido pelo africano e sua relevância para a mineração e 

para a cidade são, sempre que possível, destacados na fala de Eduardo: “quando a gente 

fala da influência do africano aqui na mineração a gente usa como referência alguns 

livros, principalmente o livro Pluto Brasiliensis, escrito pelo Eschwege222 que é um 

alemão que veio aqui, foi o primeiro pesquisador que veio aqui estudar as minas, ele 

chega aqui em 1811, então nos relatos dele ele fala sempre lá é... a introdução da bateia, 

é... o uso de canoas, que são os dois métodos de apuração final do ouro, ou é na bateia 

ou é na canoa”. Explica, assim como Dudu na visita guiada analisada no item anterior, 

como funciona cada uma das duas técnicas de separação do ouro das impurezas e de 

outros minerais presentes no solo, o que ele chama de “apuração do ouro”. 

Segue seu relato dizendo que, a partir desses conhecimentos retirados do livro, 

ele pesquisou e descobriu que os africanos que vieram pra cá teriam vindo “de uma 

região específica da África – a Costa da Mina, que é (sic.) os países de Gana, Togo, 

Benin, lá eles já tinham experiência desde o século VIII de extração de ouro lá né... 

então esse africano que veio pra cá, ele já veio com experiência desse trabalho feito lá 

na África”. 

Ele cita e explica os ditados populares advindos da mineração, como “lavar a 

égua”, “dar no couro”, “santo do pau oco”. Conta que, mesmo “após o declínio da 

mineração (por volta de 1820)”, muitas pessoas continuaram em Ouro Preto buscando 

os resquícios de mineração, “catando as sobras do ouro”, afirma que “aqui no bairro 

mesmo muita gente sustentou a família durante anos tirando ouro de dentro dessas 

galerias, então ficou um pouco dessa prática de extração de ouro” e muitos garimpeiros 

ainda contam histórias e transmitem o conhecimento através da oralidade. 

                                                 
221

  Optamos por utilizar o termo “engenharia tecnológica” e não “engenharia geológica” apenas 

como forma de ressaltar a tecnologia qualificada empregada na abertura das minas e manutenção destas 

para extração do ouro. Compreendemos que o viés técnico do trabalho é o que deve ser destacado aqui e 

não simplesmente um termo utilizado hoje para designar uma área do conhecimento formal da atualidade. 
222

  ESCHWEGE, Wilhelm Ludwig von. Pluto Brasiliensis. Trad. Domício de Figueiredo Murta. 1ª 

ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1944. 
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Sobre as pretensões futuras em relação à mina e os projetos de educação 

patrimonial que ele vislumbra, Eduardo afirma que “a principal, além de fazer a 

proteção desse patrimônio que tá (sic.) na serra, a gente criar locais de fruição desse 

patrimônio e trabalhos de educação patrimonial, que são trabalhos transversais aí que 

percorrem desde a lei 10.639 que fala sobre a importância de falar sobre os africanos, 

então nada melhor do que mostrar o trabalho bacana que eles fizeram aqui da 

mineração. Então a gente tem pro (sic.) futuro aí esse trabalho de educação patrimonial 

junto com as escolas aqui do município pra (sic.) poder é... não esperar que a criança, 

aconteça com eles o que aconteceu comigo, eu vou (sic.) entender a história da 

mineração somente quando eu chegar à universidade, então desde novo a pessoa já... já 

se acostume né, e já se (sic.) conheça esse patrimônio, essa é uma missão aí que a gente 

tem pro (sic.) futuro agora”. 

Notamos que Eduardo procura, em seus projetos futuros, além de viabilizar o 

turismo em outras entradas de minas na serra, integrar a comunidade, as escolas e a 

cidade de Ouro Preto ao bem cultural Mina Du Veloso. Pensa em realizar projetos de 

educação patrimonial e ressaltar a importância do africano e das minas para o 

desenvolvimento da cidade. Ele procura enxergar além do turista e visitante vindo de 

fora da cidade, busca “despertar o conhecimento” nos moradores de Ouro Preto, por 

sentir que não teve essa oportunidade ainda jovem, antes de ter acesso ao conhecimento 

acadêmico. 

Sobre a forma com que os turistas chegam até a mina, Eduardo afirma que é 

“basicamente com o trabalho de guia, com os guias da cidade né... a gente apresentou 

pra (sic.) eles a estrutura, aí então eles fazem esse trabalho de trazer, de captar o turista 

lá e trazer pra gente aqui e também a gente tem uma parte de turistas que vem pra cá 

através de sites, esses sites gratuitos aí de redes sociais, blogs e basicamente são essas 

duas fontes de captação dos visitantes”. Afirma que grande parte dos visitantes vem 

com excursões escolares, “alunos em grupos de cinquenta e até cem pessoas, 

principalmente de Ensino Médio quando estudam a Inconfidência Mineira”, o que ele 

chama de “turismo pedagógico”. Vindos de escolas de outras cidades ou mesmo de 

Ouro Preto e região. 

Em todo momento observamos que Eduardo faz questão de enfatizar a 

importância do negro no Brasil e a importância do africano que veio minerar aqui, sem 

precisar, necessariamente, focar apenas no sofrimento da escravidão. Afirma que “claro 
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que a gente não pode esquecer nunca esse processo desumano que aconteceu aí com os 

nossos antepassados, mas a gente gosta de mostrar esse outro lado também, essa 

importância do negro, todo o conhecimento que ele deixou pra gente aqui, o legado né... 

não só na mineração mas também na metalurgia né... fabricando as próprias 

ferramentas. Então a gente mostra esse outro negro mais... mais capaz do que a 

historiografia comum nossa mostra”. Critica o fato de que nos livros, principalmente os 

didáticos, o negro só aparece em imagens degradantes (dentro de um navio negreiro, 

amarrado no pelourinho, chicoteado, amordaçado), diz que no máximo, de maneira 

positiva, ele aparece jogando capoeira ou batendo tambor – em uma crítica aguda da 

cultura de história hegemônica. 

Também por isso, acredita na importância de ressaltar, principalmente para os 

grupos de turistas em idade escolar, que os negros foram muito capazes, vieram 

trazendo técnicas de mineração, precisaram vencer obstáculos naturais com ferramentas 

básicas disponíveis na época, tinham “visão espacial gigantesca”, eram qualificados, 

por exemplo, para abrir um “conjunto de aquedutos que começa lá na entrada da cidade 

e de lá aqui, são mais ou menos uns três quilômetros, percorrendo áreas de escarpas 

íngremes, tem vários recursos técnicos nos aquedutos”, como muros de arrimo e 

estruturas de sustentação, em alguns pontos precisaram atravessar montanhas. 

Afirma que a importância de explicar isso para as crianças está no fato de que 

ele acredita que, até nos dias de hoje, os livros escolares não se aprofundam ou mesmo 

não tratam a história do negro, “mesmo tendo essa lei 10.619, isso ainda não chegou no 

dia-a-dia da sala de aula, então aqui a gente aproveita, quando vem, principalmente as 

crianças do ensino fundamental pra já dar esse outro contraponto mostrando essa 

importância do negro, fazer essa ressignificação dele”. 

Sobre o envolvimento das escolas de Ouro Preto, Eduardo afirma que, por 

iniciativa dos professores e de alunos da UFOP envolvidos em algum projeto, muitas 

escolas municipais e estaduais de Ouro Preto já foram visitar a Mina Du Veloso, mas 

para ele “ainda precisa uma... uma coisa mais institucionalizada, não sei se secretaria de 

educação, superintendência de ensino né... pro segundo grau, então a gente precisa fazer 

com que todas as escolas participem, não só aqui na Mina Du Veloso, porque tem mina 

aberta ao turismo em outras partes da cidade, então seria interessante que as crianças 

conhecessem o passado da cidade, como diz uma ladainha de capoeira: quem não 
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resgata seu passado não protege o futuro” – mais uma evidência da evocação constante 

de um repertório popular sobre a relação entre passado, presente e futuro. 

Prossegue dizendo: “então se a gente não entender o que era Ouro Preto, como 

que era feita a mineração, a raiz, o início da cidade, é difícil o ouro-pretano é... 

conseguir entender a cidade dele, se ele não conheceu o início, a raiz. Então a gente 

acha que a história da mineração ela tem que entrar no currículo das escola (sic.), 

porque entrando com a história da mineração no currículo das escolas você vai poder 

falar de igualdade racial, de conhecimento do negro, da importância dele né... e outras 

questões aí relacionadas a essas etnias que vieram pra cá fazer nossa cidade”. 

Novamente reforça a necessidade de valorização da história das minas tanto para 

conhecimento da própria história dos habitantes de Ouro Preto, quanto para o 

conhecimento técnico do trabalho africano. 

Sobre a narrativa que os guias realizam na mina e possível alteração desta de 

acordo com o público ouvinte, Eduardo afirma que eles estão aprendendo a variar essa 

narrativa de acordo com o público, “a depender da faixa etária, do nível de 

conhecimentos que eles já vem prévio é... a gente muda o discurso um pouco né, as 

vezes a gente vai falar mais tecnicamente, as vezes a gente vai falar com uma 

linguagem mais leiga, de forma que todos apreendam (sic.), mas entrando na mina é 

impossível a pessoa não se incorporar na ideia, é... se tando (sic.) lá dentro você 

consegue sentir a energia do lugar né... e do grande trabalho que foi feito pra (sic.) 

escavar essas galerias, então só de entrar na mina você já vai ver que quem executou 

essa obra tinha conhecimento total do que tava (sic.) fazendo, tanto que ela tem 

trezentos anos e tá aí [aponta para a abertura da galeria] sem nenhum trabalho de 

manutenção, vamos dizer assim... cheio de casa em cima e ela continua lá parecendo 

que foi feita ontem”. 

Como na fala anterior e em tantas outras, observamos que, durante a entrevista, 

mesmo quando nosso direcionamento não leva necessariamente à questão do negro, da 

técnica ou da importância da mina, ele leva a resposta ou a reflexão a esse ponto. 

Recorrentemente faz menção ao africano e ao trabalho qualificado realizado nas minas. 

Eduardo diz que as autoridades envolvidas com o patrimônio cultural não têm 

conhecimento da dimensão desse patrimônio que envolve as minas, faltam ações de 

proteção e pesquisa. Ele acredita que deveria ser feito um cadastro geral, ou um banco 

de dados, de todas as estruturas de mineração da cidade e que “já urge fazer um 
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inventariamento total da serra, o que a gente fez aqui no Bairro São Cristóvão no 

trabalho de mestrado deveria ser replicado pra (sic.) toda a serra pra gente ter esse 

inventário desse patrimônio e propor ações gerais de proteção da serra de Ouro Preto, 

que começa lá na entrada da cidade e vai até o Taquaral, então teria que ter um... a ideia 

do eco museu da serra de Ouro Preto, porque toda a mineração acontecia na serra de 

Ouro Preto ou no sopé dela, [...] a serra de Ouro Preto é onde tá (sic.) o ouro, o grande 

patrimônio geológico nosso é a serra de Ouro Preto. [...] O que a gente fez aqui no 

Bairro ele ser reproduzido em toda a serra e criar um grande circuito da mineração, 

alguma coisa nesse sentido pra (sic.) dar um outro fluxo... é, um outro... um outro foco 

pro (sic.) turismo da cidade”. 

Em relação à proteção e tombamento, Eduardo esclarece que tem se 

empenhado junto à UFOP e à comunidade em se documentar para pedir o tombamento 

da mina, mas acredita que deveria existir sim o tombamento, “mas um tombamento que 

seja passível de usufruto pela comunidade, não pode ser aquele tombamento que chega, 

cerca e ninguém mais entra, tem que ser uma coisa com uma paisagem cultural, uma 

coisa que você consiga usufruir, gerar trabalho, gerar renda pra comunidade que vive 

nesse entorno”. 

Eduardo conta que quando criança ele e outras crianças entravam e brincavam 

nestas minas abandonadas sem calcular os riscos ou compreender o que era aquela 

estrutura, só bem mais tarde, na universidade ele começou a entender o que eram essas 

minas. 

Antes de ser transformada em Mina Du Veloso, essa mina estava abandonada 

no quintal de uma casa, Eduardo conta que a primeira vez que teve contato com ela 

depois de adulto foi “vindo aqui pra resolver um problema de drenagem, que as pessoas 

que moravam aqui obstruíam a entrada da galeria, sempre flui uma água nos períodos 

chuvosos, como a galeria tava (sic.) obstruída criava-se uma barragem e uma hora essa 

barragem ficava grande e ela rompia e inundava tudo que tava (sic.) na frente, então a 

rua ficava interditável (sic.), inundava a casa do vizinho, então a mina era um problema 

pra comunidade. Aí eu falei: o problema não é a mina, o problema é o jeito que cês 

(sic.) tratam ela, cês (sic.) tão (sic.) usando ela de bota fora de entulho, uma hora cês 

(sic.)  jogam isso lá pra dentro e ela regogita (sic.) proceis (sic.). Então começou esse 

trabalho de orientar as pessoas a conviver (sic.) com esses locais, então a mina tava 

(sic.) com esse problema e agora ela gera oito empregos diretos aqui, fora os indiretos, 
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que são as pessoas que fornecem mercadorias que vendem aqui, é... todo a... (sic.) as 

coisas que a gente usa pro (sic.) funcionamento da mina. Então assim, um lugar que 

tava (sic.) com um problema passou a gerar emprego né, se você olhar aqui no bairro 

todos os empreendimentos que tem, vão ser raros os empreendimentos que tem mais de 

cinco funcionário (sic.)”. 

Eduardo enfatiza o fato de que se apenas uma galeria subterrânea é capaz de 

gerar tantos empregos diretos e indiretos, quantos mais poderiam ser gerados com a 

abertura e valorização dos outros tantos pontos de entrada de minas que existem no 

bairro e na região da serra de Ouro Preto. 

Partindo dessa ideia, afirma que com a criação do “circuito da mineração” no 

bairro a quantidade de trabalho e renda para os moradores locais seria considerável e, 

ainda, reitera que trabalhar com “suas raízes e origens” é prazeroso e estimulante. Ele 

acredita que seria muito interessante colocar isso em prática com o apoio e a 

capacitação dos profissionais através da secretaria de turismo e conclui dizendo que 

ainda há muito o que fazer a respeito dessas melhorias e das tantas possibilidades que 

elas oferecem. 

Eduardo afirma que, em termos práticos, para manter a mina funcionando é 

preciso arcar com os custos ligados à segurança, manutenção dos equipamentos como: 

capacetes, lanternas, touca higiênica (tudo isso oferecido aos turistas para visitação ao 

interior das galerias), além dos custos fixos como energia elétrica e manutenção da 

iluminação de emergência que é feita de três em três meses. 

Para dar início ao funcionamento e às visitações, foi preciso conseguir o alvará 

sanitário da prefeitura de Ouro Preto para o funcionamento da lanchonete que existe no 

local (que precisa ser renovado uma vez por ano). Além disso, o Auto de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros (AVCB) também precisa ser renovado anualmente para garantir a 

segurança e, para funcionamento da loja de artesanatos e souvenir, existem os impostos 

vinculados ao comércio, como o alvará de funcionamento e localização. 

Sem alongar mais nossa análise, podemos concluir, com as duas entrevistas, 

pelo claro entusiasmo e paixão com que ambos os guias se dedicam aos seus trabalhos 

nas minas. Ainda que com endereços, histórias e trajetórias distintas, Jeferson e 

Eduardo procuram, cada um à sua maneira, manter, salvaguardar e difundir o 

patrimônio cultural mineiro e periférico a que se envolvem diretamente. 
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Por mais que exista, por parte deles, uma certa crítica em relação ao mercado, 

ao turismo e à proteção patrimonial presentes e focados principalmente no Centro 

Histórico de Ouro Preto, existe também a vontade de pertencer a tudo isso. Sobressai o 

desejo de que o patrimônio que eles tanto valorizam e se empenham em proteger, tenha 

a mesma visibilidade e reconhecimento que os bens arquitetônicos tombados no Centro 

da cidade adquiriram. 

Observamos aqui os contrastes e semelhanças entre o monumental e o 

performático, os usos dos patrimônios oficiais ou populares e os diálogos que se 

estabelecem entre práticas e visibilidades diferentes, mas presentes na mesma “cidade 

monumento” e, de alguma forma, relacionados entre si. Seja na negação, na crítica ou 

na complementaridade, todos estes bens (centrais e periféricos) se estabelecem e são 

valorizados na lógica patrimonial. 
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Conclusão 

Como é de se esperar em uma dissertação de Mestrado que tem por excelência 

o caráter de inacabada, muitas questões ainda merecem nossa atenção e, possivelmente, 

nos levarão a pesquisas futuras. Importante destacarmos aqui que nossa principal 

intenção com a pesquisa foi ouvir os maiores envolvidos nesse “outro patrimônio”, 

negligenciado em função do que, na década de 1930, foi considerado “oficial” e “digno 

de preservação”. 

Antes de entrarmos efetivamente nas fontes escritas ou orais, iniciamos nossas 

discussões com alguns apontamentos teóricos no primeiro capítulo – Formas de 

proteção institucionalizadas no Brasil e o caso do município de Ouro Preto, Minas 

Gerais –, analisamos algumas das questões que envolvem o patrimônio cultural e a 

produção do patrimônio institucionalizado. Compreendemos a importância de 

avaliarmos a categoria memória na definição do patrimônio cultural para assim 

enxergarmos Ouro Preto como uma construção patrimonial compreendida como um 

lugar de memória. 

A partir dessas discussões pudemos conceber os patrimônios da cidade de 

Ouro Preto como uma produção datada e arquitetada, com o intuito de criação de uma 

versão da memória nacional que, conforme a larga bibliografia a respeito, elegeu certos 

bens ou histórias em detrimento de outros. 

Para darmos início às discussões envoltas nesse campo, além de avaliarmos os 

usos da memória e seu constante diálogo com a história e como a cidade se tornou 

modelo de preservação ou até um “monumento ao passado”, buscamos interpretar os 

instrumentos oficiais de preservação e salvaguarda do patrimônio – o registro do 

patrimônio imaterial e o tombamento do patrimônio material – para apresentarmos as 

possibilidades no trato dos patrimônios ouropretanos. 

A partir daí, avaliamos, no capítulo dois – Monumentalidade: o patrimônio 

institucionalizado em Ouro Preto –, além das ações preservacionistas e a caracterização 

geral do acervo patrimonializado em Ouro Preto, o funcionamento da produção do 

patrimônio cultural institucionalizado no Brasil, como se efetiva a proteção do 

patrimônio no estado de Minas Gerais e, principalmente, na cidade de Ouro Preto. 
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Observamos na cidade a união do novo e do antigo em um jogo simbólico que 

corrobora o discurso de preservação.  

Neste segundo capítulo, para compor essas investigações, optamos pela análise 

de dois dossiês de tombamento de bens imóveis presentes no município de Ouro Preto – 

o dossiê da Igreja de Nossa Senhora das Dores, datado de 2010, e os documentos 

inerentes ao tombamento da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, de 1938 –  um 

pertencente à instância Municipal e outro à instância Federal, com diferentes 

visibilidades e usos sociais. 

Com a análise desses dossiês de épocas tão distintas nos preocupamos em 

compreender a mesma tipologia de bens em espaços diferentes, um deles consagrado 

pela monumentalidade e outro à margem do circuito turístico principal da cidade. 

Pudemos assim analisar a dinâmica centro x periferia no processo de democratização 

dos bens culturais. A partir das conclusões dessas análises, a seguir, no terceiro capítulo 

– A oralidade e o patrimônio marginal: a permanência das minas abertas à visitação –, 

exploramos os caminhos e dessemelhanças entre o monumental e o performático. 

Concluímos pela importância de trabalhar esse tema que, além do 

conhecimento em si, nos possibilitou dimensionar a produção popular do patrimônio 

local que, muitas vezes, é ocultada pelo Centro da cidade e relegada à margem do 

patrimônio institucionalizado. 

Inferimos ainda pela ressignificação da história da cidade a partir das 

concepções de patrimônio dos guias e estudiosos das minas, Eduardo Evangelista e 

Jeferson dos Santos. Por exemplo, quando ambos falam de inteligência negra ou 

valorizam o trabalho africano e explicitam como o patrimônio consagrado oblitera isso, 

de alguma forma, eles apontam para o “mito fundador” do patrimônio em sua relação 

com a miscigenação. Dessa forma, destacam ainda duas assimetrias que se cruzam: a 

assimetria inerente à construção histórica (no passado) dos objetos e práticas que foram 

patrimonializados e, além disso, a assimetria na apresentação presente do patrimônio 

em Ouro Preto. 

Consciente ou inconscientemente, eles apontam para o conflito da constituição 

do patrimônio cultural Brasileiro, coisa que nos parece, em alguma medida, atenuada no 

discurso do IPHAN e na “história oficial” de Ouro Preto. 

Esta é apenas uma das tantas tensões presentes e observadas por nós entre as 

questões concernentes à monumentalidade e performance. O discurso dos guias nos 
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apontam para a sobrevivência da história das minas através da oralidade, diferente do 

que ocorre com os patrimônios institucionalizados, que se mantém como 

“representantes” da “história oficial” de Ouro Preto e não dependem exclusivamente de 

transmissões orais para sua manutenção ao longo do tempo. 

Jeferson e Eduardo se preocupam em contar a história do trabalho africano 

especializado que permitiu o surgimento e desenvolvimento da cidade que é valorizada 

e compreendida como patrimônio desde a década de 1930. Mesmo presentes na 

periferia da cidade, afastadas fisicamente do Centro, com moradias e condições sociais 

simples, longe da “notoriedade” dos bens patrimonializados do Centro Histórico, as 

minas não protegidas por legislação específica ao patrimônio cultural, recebem 

diariamente visitantes de todas as partes do Brasil e do mundo. Mas mais do que isso, os 

agentes culturais diretamente envolvidos (como Jeferson e Eduardo), querem 

reconhecimento daquela história que eles compreendem como o início da história de 

Ouro Preto, como o “verdadeiro motivo” da cidade existir. 

Aí se encontra uma das tantas tensões referentes a esse jogo simbólico do 

discurso patrimonial e das escolhas em priorizar alguns bens ou histórias em detrimento 

de outras. Os guias, ao mesmo tempo que criticam a lógica monumentalizante, querem 

se sentir, de alguma forma, pertencentes a ela. Por mais que discordem da história 

oficial, em alguma medida, dialogam com ela, seja na antítese ou na conciliação. 

Criticam a mercantilização ou a grande visibilidade do Centro Histórico, mas desejam 

para si a participação desse mesmo espaço (ou direito) de “glória”. Julgam a 

manutenção da circularidade econômica presente por décadas consecutivas no Centro 

de Ouro Preto e conservada sob monopólio de poucos, mas aspiram o compartilhamento 

desse direito com a comunidade em que se inserem. 

Este, aliás, é um elemento central das performances, a forma como dramatizam 

a relação passado/presente/futuro quando apresentam a história das minas e do entorno 

onde se encontram. Em certo sentido, pode-se dizer que o poder da performance como 

prática popular do patrimônio é justamente a inversão da relação centro e periferia no 

tecido histórico de Ouro Preto. As performances em torno das minas, sustentadas no 

tensionamento da monumentalidade atribuída ao Centro Histórico, transformam aquilo 

que a lógica monumental transformou em “resto da história” como o começo de tudo o 

que viria a ser patrimônio.  
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Anexos 

FOTO 1: Plaquinhas afixadas em edificações na cidade de Ouro Preto, projeto 

intitulado Museu Aberto – Cidade Viva 

 

 

DOCUMENTOS 1: Documentação referente ao Processo de Tombamento da 

Igreja de Nossa Senhora do Carmo de Ouro Preto, pertencente ao Arquivo 

Central do IPHAN do Rio de Janeiro, RJ 
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COMPATRI – Competências  

Competências COMPATRI 2002: 

I - propor as bases da política de preservação do patrimônio cultural material e 

imaterial e do patrimônio natural do Município de Ouro Preto; 

II - exarar parecer prévio, do cancelamento do tombamento registro; do qual 

dependerão os atos do tombamento e assim como do registro e cancelamento do 

registro; 

III - fixar diretrizes, relacionando-as com o interesse público na preservação do 

patrimônio cultural e natural quanto: a) à modificação, à transformação, à restauração, à 

pintura ou à remoção de bem tombado pelo Município; b) à expedição ou renovação, 

pelo órgão competente, de licença para obra, afixação de anúncios, cartazes ou letreiros 

ou para a instalação de atividade comercial ou industrial em imóvel tombado pelo 

Município; c) à concessão de licença para obras em imóveis situados nas proximidades 

de bem tombado pelo Município e à aprovação, modificação ou revogação de projetos 

urbanísticos, inclusive os de loteamento, desde que, uma ou outras, possam repercutir 

de alguma forma na segurança, na integridade estética, na ambiência ou visibilidade de 

bem tombado, assim como em sua inserção no conjunto panorâmico ou urbanístico 

cincunjacente; d) à prática de qualquer ato que de alguma forma altere a aparência do 

bem tombado pelo Município. 

IV - receber, examinar as propostas de proteção a bens culturais e naturais 

encaminhadas na forma da lei municipal; 

V - analisar o estudo prévio de impacto de vizinhança de acordo com a Lei 

Federal n° 10.257, em relação aos aspectos de proteção da paisagem urbana e do 

patrimônio cultural e natural; 

VI - permitir o acesso a qualquer interessado aos documentos relativos aos 

processos de tombamento e registro e dos estudos prévios de impacto de vizinhança. 

 

Competências COMPATRI 2011: 

I - propor as bases da política de preservação do patrimônio cultural material e 

imaterial e do patrimônio natural do Município de Ouro Preto; 

II - divulgar parecer prévio do qual dependerão os atos do tombamento e 

cancelamento do tombamento, assim como do registro ou cancelamento do registro; 
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III - fixar diretrizes, relacionando-as com o interesse público na preservação do 

patrimônio cultural e natural quanto: a) à modificação, à transformação, à restauração, à 

pintura ou à remoção de bem tombado pelo Município; b) à concessão de licença para 

obra em imóvel situados nas proximidades de bem tombado ou em processo de 

tombamento pelo Município; c) à aprovação, modificação ou revogação de projetos 

urbanísticos, inclusive os de loteamento, desde que possam repercutir de alguma forma 

na segurança, na integridade estética, na ambiência ou violabilidade de bem tombado, 

assim como em sua inserção no conjunto panorâmico ou urbanístico cincunjacente; d) à 

prática de qualquer ato que de alguma forma altere a aparência do bem tombado pelo 

Município. 

IV - receber, examinar e deliberar sobre as propostas de proteção a bens 

culturais e naturais encaminhadas na forma da lei municipal; 

V - analisar o estudo prévio de impacto de vizinhança de acordo com a Lei 

Federal n° 10.257, Estatuto da Cidade, em relação aos aspectos de proteção da paisagem 

urbana e do patrimônio cultural e natural; 


