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RESUMO 

 

O estudo questiona a condição da cidadania de Ouro Preto, Minas Gerais; mais precisamente, 
questiona a Escola, como espaço privilegiado para a construção dessa cidadania para se 
propor uma reflexão sobre a necessidade dessa instituição apropriar desse patrimônio para 
fundamentar o seu projeto de trabalho, o Projeto Político-Pedagógico – PPP sob a perspectiva 
da valorização cultural sustentável por seu direcionamento. Isso é válido quando grande 
parcela da população reside nas periferias e não participa ativamente da vida social da cidade 
gerando dicotomias (a periferia, a pobreza e o centro histórico, a riqueza) e acentuando as 
desigualdades sociais a ponto de os moradores dessas localidades não reconhecerem e se 
apropriarem desse legado.  Investiga os fenômenos de ocupação urbana, que levam a maioria 
da população desse município a construir suas edificações em terrenos de estrutura 
geomorfológica inadequada mediante a exploração submetida pela economia mineradora, a 
contrastar com o esplêndido acervo do século XVIII, conservado e preservado (o que justifica 
o título de patrimônio cultural da humanidade e gera as riquezas provenientes do turismo e de 
outras fontes presumidamente, para toda a sua população).   Os resultados da pesquisa 
realizada nas escolas estaduais de Ouro Preto, somados às observações da pesquisadora, 
apontam para a necessidade de o Projeto Político-Pedagógico conter embasamento suficiente 
para referendar o processo educacional tendo em vista a atuação do cidadão nesse patrimônio.  
Ademais, o estudo reconhece a importância da inserção dos conhecimentos do ponto de vista 
acadêmico para dialogar com os culturais, nesse texto-documento. Avalia, portanto, a 
possibilidade da criação de um Comitê de Interlocução para auxiliar essas escolas na 
construção de suas propostas (PPPs), para que o patrimônio Ouro Preto seja conhecido e 
usufruído por todos, convertendo-se em fator de desenvolvimento econômico e social sob a 
perspectiva da cultura sustentável. 

Palavras-chave: Planejamento Escolar; Patrimônio Cultural; Educação numa Perspectiva 
Cultural Sustentável; Impacto Ambiental Significativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ABSTRACT   

The research has questioned the situation of citizenship from Ouro Preto, Minas Gerais. More 
precisely, it has questioned the School, as a privileged space for the construction of this 
citizenship in order to propose a reflection on the needing about this institution feeling owner 
of these assets in  order to support  its project work, the Political-Pedagogical Project - PPP, 
so that it  has become an instrument able to foster an education to the perspective of 
sustainable cultural appreciation for his guidance. It has questioned still the condition of 
citizenship when large portion of the population lives in peripheric places, and doesn´t  
participate actively in the social life of the city,  producing dichotomies (the periphery, 
poverty and the historic center, wealth) and accentuating social inequalities once the residents 
of these localities don´t  recognize and take ownership of this legacy. It has nvestigated the 
urban occupation of phenomena, which led the majority of the population of the municipality 
to build their buildings in inadequate geomorphological structure of land by exploiting 
submitted by the mining economy, contrasting with the splendid collection of eighteenth 
century, maintained and preserved one (which justifies the title of Cultural Heritage of 
Humanity and generates wealth from tourism and other sources presumably, for its entire 
population). The results of the survey  has conducted  Ouro Preto´s  , in addition to the  
researcher´s observations have evidenced the needing of the political-pedagogical project 
contain sufficient basis to endorsing the educational process with a view to citizen 
involvement in this asset. Furthermore, the study recognizes the importance of integration of 
knowledge from the academic point of view in order to dialogue with the cultural, this text-
document. It has evaluated, so,  the possibility of creating a Interlocutory Committee to assist 
these schools in building their proposals (PPPs) to  the Ouro Preto heritage known and 
enjoyed by everyone, becoming economic development factor and social under the prospect 
of sustainable culture. 

Keywords: School Planning; Cultural heritage; Education in Sustainable Cultural 
Perspective; Significant Environmental Impact. 

 



12 

 

APRESENTAÇÃO 

 

"Patrimônio Cultural: Raízes de um Trabalho Escolar Comprometido com o 

Desenvolvimento Local” é um dos títulos de projeto apresentado ao Programa de Pós-

Graduação, Mestrado Profissional em “Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental”, da 

Universidade Federal de Ouro Preto. O trabalho que tem como linha de pesquisa o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental constitui-se um estudo que questiona a 

condição da cidadania de Ouro Preto, Minas Gerais; mais precisamente,  questiona a Escola, 

como espaço privilegiado para a construção dessa cidadania para se propor uma reflexão 

sobre a necessidade dessa instituição apropriar-se do patrimônio Ouro Preto para fundamentar 

o seu projeto de trabalho, o  Projeto Político-Pedagógico – PPP,   para que  este se constitua 

instrumento capaz de fomentar uma educação sob a perspectiva de valorização cultural 

sustentável  por seu direcionamento. 

O estudo compreende o PPP da escola como o documento elaborado pelos servidores 

contando com a representação dos segmentos da instituição para ser o norte e a referência do 

trabalho escolar; por uma determinação legal, respeitadas as especificidades e necessidades da 

instituição e da comunidade. Alia-se a esse texto, o Regimento Escolar, onde encontram-se 

traduzidas as normatizações para a execução do trabalho proposto nesse PPP. 

Sobre a educação que se almeja por essa reflexão, dita sob a perspectiva cultural 

sustentável, compreende-se por uma educação que constituir-se-á apropriado o patrimônio 

cultural para o desenvolvimento de um trabalho escolar mais comprometido com a cidadania, 

tendo ainda de conservá-lo e preservá-lo às futuras gerações.  

A educação nessa perspectiva encontra-se fundamentada na compreensão de 

Marchesan (2013) por uma cultura sustentável propor a implementação eficaz dos meios que 

os responsáveis pela política, aliados à comunidade, têm ao seu alcance, favorecendo a 

investigação, a conservação, a criação, a produção, a difusão e o impacto social do 

patrimônio, de forma que esse possa ser legado a gerações futuras.  Pela mesma perspectiva 

de cultura sustentável idealizou-se a educação para uma cidadania mais atuante. Essa 

educação, tal como a cultura se embasaria no  reconhecimento e na apropriação dos recursos 

essenciais ao completo desenvolvimento humano. 

A pesquisa inicia-se com as observações oriundas da condição de servidora da 

educação vivenciada nas escolas e na SRE/OP, no momento da operacionalização e análise 
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dos PPPs das unidades de ensino com relação ao distanciamento entre o trabalho escolar 

expresso nesses textos e o patrimônio, onde a instituição se insere.  Para situar o leitor, a 

Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto, um dos quarenta e sete órgãos da 

Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais / SEEMG, compõe-se de cinco municípios 

com sede no município de próprio nome, conforme se observa nas figuras 01 e 02. 

 

 

Figura 1 - Mapa dos territórios e SREs de Minas Gerais - Fonte: Imprensa do Governo de Minas Gerais 
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Figura 2 - Divisão Administrativa da Jurisdição da SRE/Ouro Preto. Fonte: Imprensa do Governo de Minas 
Gerais 

Sobre a ocorrência das observações mencionadas anteriormente, essas conduziam a 

questionamentos como, por exemplo, se esses projetos não diferiam entre escolas e 

municípios podiam, por isso, não estar direcionando a ação educativa rumo à formação de 

uma cidadania mais atuante considerando as condições socioeconômicas da maioria da 

população dos municípios da jurisdição e, principalmente, de Ouro Preto, município a ser 

estudado. 

Como responsáveis pela educação, as instituições e os servidores não deveriam se 

comprometer como os guardiões do patrimônio identificando com ele para atuar nele?  Se 

assim se comportavam, como poderiam almejar que alunos e cidadãos da comunidade 

educativa apropriassem do patrimônio reconhecendo-os nele para dele usufruir por condições 

mais dignas? 

O que se observava em relação ao trabalho dos servidores das escolas é que, mesmo 

que o realizassem com muito empenho e dedicação, esse ainda se distanciaria da perspectiva 

cultural sustentável por falta de um direcionamento político- pedagógico estabelecido no PPP 
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da instituição apropriado o patrimônio.   Sobre esse fato, Freire (1996), afirmava que a 

educação e seus reflexos só são possíveis a partir da realidade de cada indivíduo e que o 

desenvolvimento sustentável dependia deste pilar, pois seria impossível a inter-relação entre 

as dimensões e conflitos de interesses e sem essa conscientização.  A sustentabilidade por 

uma perspectiva interdisciplinar seria a condição para uma aprendizagem mais efetiva e o 

princípio interdisciplinar seria reorientador da educação, do planejamento escolar, dos 

sistemas de ensino e dos projetos políticos-pedagógicos das escolas. Os objetivos e conteúdos 

curriculares precisavam ser significativos para o(a) educando(a) e também para a saúde do 

planeta.  

O estudo tem como fundamentação pelas razões acima expostas, de Freire, em Varine, 

Sachs e Marchesan. Varine é um dos projetistas de ecomuseus, um dos pesquisadores que vê a 

inclusão do indivíduo que habita sítios patrimoniais do mundo elemento de sua 

sustentabilidade e que, nesse município, inaugurou o Ecomuseu do Morro da Queimada. Os 

seus trabalhos (2012/2013) remetem a compreensão do patrimônio como o “solo fértil e 

sagrado”.  Marchesan e Sachs foram referenciados para se compreender a perspectiva cultural 

sustentável. Sachs, por compreender o desenvolvimento sustentável indissociável da equidade 

intergeracional e, em termos de sustentabilidade, a dimensão social como a mais importante e, 

como corolário dessa, a cultural.   Em relação a esta última, refere-se ao respeito e à abertura 

que devem ser conferidos às diversas culturas e suas contribuições para a construção de 

modelos de desenvolvimento apropriados às especificidades de “cada ecossistema, cada 

cultura e cada local”.    

Para a pesquisa de campo buscou-se caracterizar as escolas e os demais espaços de 

Ouro Preto, públicos e privados, assim como os projetos e as políticas públicas 

implementadas nas últimas décadas, à luz da legalidade e dos indicadores socioeconômicos e 

ambientais disponíveis.  Essa parte foi desenvolvida em duas etapas. Na primeira, realizou-se 

uma entrevista junto ao segmento intitulado “de colaboradores”, composto por pessoas que se 

responsabilizavam por pastas do governo municipal, acadêmicos e pesquisadores, a fim de 

prosseguir os estudos com a certeza da importância da necessidade da pesquisa.   Buscava-se, 

sobretudo, acentuar a importância de levantar hipóteses para a necessidade de um trabalho 

escolar apropriado o patrimônio cultural para formar uma cidadania mais atuante. Com os 

resultados desse momento, prosseguiu-se para a pesquisa dos segmentos das escolas, para se 

averiguarem as reais condições do desenvolvimento dos trabalhos. 
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Considerando toda compreensão advinda dos estudos realizados posteriormente, até 

que se executasse a pesquisa, para consolidá-la foi necessária muita cautela para se 

elaborarem as perguntas dos questionários que foram aplicados a esses segmentos.  

Preocupou-se basicamente com a compreensão dos envolvidos no trabalho que se realizava na 

instituição e a cidadania que estava formando tendo ainda o objetivo de orientar-lhes para a 

necessidade de um prática mais refletida por meio desses instrumentos.  Objetivou-se ir além, 

orientar-lhes para a reelaboração do próprio texto PPP, por meio das reflexões e conteúdo 

desses questionários. 

Com base nas respostas dos questionários e proferida a análise, comprovou-se a 

necessidade da compreensão do contexto Ouro Preto para se atuar significativamente nele a 

partir da visão dos pais, alunos, servidores, professores e especialistas/dirigentes. Concluiu-se, 

sobretudo que a prática vivenciada nas unidades ainda se constituía distante da formação de 

uma cidadania mais atuante.  Seguiu-se a necessidade de conceituar patrimônio cultural, 

educação patrimonial, referências patrimoniais para se discutir a educação sob o ponto de 

vista da cultura sustentável almejada.  Foi necessário ainda, buscar em estudiosos das 

condições geomorfológicas de Ouro Preto a compreensão para os fenômenos de ocupação do 

solo considerando as características do terreno (em maior parte desfavoráveis à ocupação) e a 

economia mineradora, que prevalece até os dias atuais. Buscou-se em Sobreira (1989): sobre a 

ocupação desordenada de encostas; em  Gomes (1998): sobre a morfologia  das altas escarpas 

e montanhas; em  Sobreira e Fonseca (2001): sobre as vertentes e contrafortes das serras 

oferecerem características morfológicas e geotécnicas desfavoráveis à ocupação humana; em 

Pinheiro, L. A.; Sobreira, F. G.; Lana, M. S.: sobre a influência da expansão urbana nos 

movimentos de encosta da cidade; em Acserald (2004): sobre os locais sujeitos a erosão e 

alagamentos, a assoreamento marcados pela ausência de espaços públicos e em Calvo (1997): 

sobre a vulnerabilidade entendida como “o grau de eficácia de um grupo social em adequar 

sua organização frente às transformações no meio natural que incorporam riscos”.   

Em relação à situação de Ouro Preto, com a maioria da população ocupando áreas de 

escorregamentos e alagamentos -  atribuídos (cortes impróprios nos taludes, ocupação de 

antigos depósitos de mineração, deposição inadequada de lixo e resíduos de construção, 

esgoto e águas servidas sem canalizações e baixa qualidade da maioria das construções 

residenciais) visto nos estudos conduziu a uma situação que torna-se cada vez mais 

preocupante.  Compreendeu-se para desenvolver essa pesquisa que,  a vulnerabilidade tendia 
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a aumentar conforme a incapacidade dos sujeitos adaptarem-se às mudanças sendo o que 

conduzia à intensidade dos danos.  A Declaração de Vancouver (1976) reafirma   a 

compreensão de que as condições dos assentamentos humanos são determinantes da qualidade 

de vida, cuja melhoria é pré-requisito para a plena satisfação das necessidades básicas, tais 

como: emprego, habitação, serviços de saúde, educação e lazer relacionando a condição da  

ocupação urbana à vulnerabilidade social. Em seus princípios básicos, o documento afirma 

que a melhoria da qualidade de vida do ser humano é o primeiro e mais importante objetivo 

de cada política de assentamento humano e  que  a dignidade humana e o exercício da 

liberdade de escolha são direitos básicos que devem ser assegurados em todas as sociedades.  

Em Ouro Preto, necessitava-se, pois,  compreender  que a condição apresentada acima,  

historicamente foi a que deu origem  a realidades antagônicas  considerando o esplêndido 

acervo barroco do século XVIII (que se encontra conservado e preservado e que justifica os 

títulos),  a vulnerabilidade das edificações e dos moradores quando a maioria da população 

não participa ativamente das benesses que o título provê distanciando do que se prega por 

uma cultura sustentável. A condição descrita deve ser considerada de fundamental 

importância constituindo-se base de reflexão nas escolas, para se propor, elaborar e executar 

um projeto de educação na perpectiva proposta. 

Ao final, sugeriu-se avaliar a possibilidade da criação de um Comitê de Interlocução 

para subsidiar as escolas de Ouro Preto na reflexão de seus trabalhos partindo do 

reconhecimento para a apropriação desse patrimônio cultural.  Salienta-se que o município 

conta com um comitê já atuante e que vem executando ações significativas que é “UFOP com 

a Escola” e que poderia se recompor agregando elementos necessários ao entendimento desse 

estudo e da realidade presente para se ocuparem à essa causa. 
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INTRODUÇÃO  

 
A tendência democrática, intrinsecamente, não 
pode consistir apenas em que um operário manual 
se torne qualificado, mas em que cada “cidadão” 
possa se tornar “governante” e que a sociedade o 
coloque, ainda que “abstratamente”, nas 
condições gerais de poder fazê-lo; a democracia 
política tende a fazer coincidir governantes e 
governados (no sentido de governo com o 
consentimento dos governados), assegurando a 
cada governo a aprendizagem gratuita das 
capacidades e da preparação técnica geral 
necessárias ao fim de governar. (GRAMSCI, 
1979, p. 137).  
 

Necessariamente, não se precisa  viver em grandes patrimônios culturais ou naturais 

para se perceber o quanto as pessoas não se preocupam com eles.  O vandalismo em qualquer 

espaço onde os governos se propõem a instalar uma praça, uma estátua, plantar um jardim, 

etc., já são indícios fortes sobre como comunidades ainda não se encontram preparadas para 

proteger o que pertence a todos.   Imagine-se, então, viver em sítios tombados como em que 

há limites e regras para muitas ações, que não se permite a mudança do ritual de se fazer um 

doce ou obriga a manutenção de um estilo de dança.  Rapidamente, muitos indivíduos se 

sentem acuados, coercitivamente, e se rebelam contra os princípios da manutenção e da 

preservação.  Por tudo isso, reconhece-se e acredita-se que é na escola, na escola da vida e na 

escola institucionalizada, onde se aprendem as regras da boa convivência que se adquire 

conhecimento para todo o resto. Se não há consenso sobre a importância do patrimônio 

cultural no seio familiar e, se esse conhecimento é falho também na instituição Escola, como 

se pretende formar cidadãos que vão defender as riquezas culturais e memoriais se, para eles, 

elas os cerceiam, os limitam e lhes pedem sacrifícios?  

A criança e o jovem que enxergam na preservação do patrimônio cultural uma 

possibilidade de se viver melhor se transformam em cidadãos que lutam por sua conservação 

e preservação. Todavia, se eles sequer não compreendem o significado da palavra 

“patrimônio”, dilapidam o que pertence à escola, à rua, à cidade. 

Em um contexto de riquezas exponenciais como a de Ouro Preto, é fundamental   a 

educação para melhorar a qualidade de vida da sua população, principalmente daquela que 

reside nas periferias da cidade e que se encontra distante da compreensão do valor desse 

patrimônio tombado do qual deveria ser proprietária e guardiã. Igualmente, em uma realidade 
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dicotômica onde uma minoria se beneficia da riqueza proveniente dos títulos que a cidade 

ostenta, torna-se perceptível a necessidade de se compreender o papel da cidadania para se 

usufruir das benesses que o turismo e esses títulos oferecem.  Por essa razão, a necessidade de 

refletir junto à escola para que os conhecimentos apreendidos possam contribuir para a 

formação de uma cidadania que possa usufruir do direito e do exercício dos tempos e espaços 

constituídos nessa cidade, de modo equânime. 

 Observa-se que os conhecimentos sobre o patrimônio cultural em relação à 

coletividade que o hospeda são, muitas vezes, negligenciados na própria Escola quando na 

instituição não se atém à importância dessa necessidade de compreensão, a começar para se 

realizar e desenvolver a proposta de trabalho expressa no PPP da unidade. Deve ser na escola 

o lugar mais apropriado para se refletir sobre assuntos de interesses coletivos, por meio do 

aprofundamento dos conhecimentos, partindo dos contextos socioculturais e ambientais do 

entorno.  Varine (2012) reconhece que nesses contextos encontram-se as raízes, as referências 

culturais mais próximas para se promover o desenvolvimento local.  O patrimônio, segundo 

esse estudioso, sobre suas diferentes formas (material ou imaterial, morto e ou vivo) fornece o 

húmus, a terra fértil necessária ao desenvolvimento.  O desenvolvimento, por Varine (2012) 

não se faz fora do solo. Suas raízes devem se nutrir dos numerosos materiais que, na sua 

maioria, estão presentes no patrimônio:  o solo, a paisagem, a memória e o modo de vida dos 

habilitantes; as construções, a produção de bens e serviços adaptados às demandas e às 

necessidades das pessoas. Para ele, o melhor guardião do patrimônio cultural é sempre seu 

dono. São as pessoas que o fabricam, o praticam, moram nele, ou em seus arredores ou, em 

termos mais gerais, são as pessoas para as quais esse patrimônio tem importância direta, por 

estar intimamente associado às suas vidas.   

À escola, cumpriria portanto apropriar-se da compreensão de Varine (2012) para 

desenvolver o seu projeto à luz do patrimônio herdado o que, propiciaria, às unidades dos 

municípios da SREOP, vivenciarem trabalhos diferenciados. Sobre essa necessidade e o 

contexto da escola da atualidade, Machado (2014) enfatizou em um Encontro de Inspetores 

em Minas Gerais: 

Neste contexto as escolas estão sendo desafiadas a superar o caráter de 
instituições isoladas e assumirem-se como organizações sociais, 
comprometidas com a comunidade a que servem dotadas de uma Proposta 
Pedagógica própria, marca de sua identidade singular. 
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Tal como nesse estudo a proposta de Machado (2014) alerta para a necessidade de se 

buscar referências no contexto cultural a fim de se comprometer com a comunidade a que 

serve. Acredita-se que a escola,  dessa forma,  possa retirar do patrimônio o direcionamento 

necessário à construção de Propostas Pedagógicas (PPPs) referências do trabalho a realizar-se. 

O que se objetiva, entretanto, nessa proposição é que esses documentos, os PPPs, sejam 

construídos e reconhecidos pelos próprios servidores para não ficarem esquecidos nas gavetas 

como os demais textos já construídos pelas unidades e não apropriados por elas.  

1.1 – Gênese da Pesquisa 

 Essa pesquisa iniciou-se diante da insatisfação com relação ao contexto de 

desenvolvimento dos trabalhos das escolas da jurisdição da SRE/OP, expresso no documento-

texto Proposta ou Projeto Político-Pedagógico (PPP) das unidades, apresentado a essa 

instituição para propiciar o conhecimento do seu teor e o acompanhamento do processo 

educacional, na localidade, por seus servidores. O que ocorria era que, os textos apresentados 

não diferiam nem mesmo quando comparadas escolas de município diferentes.  Neles, o 

patrimônio não se constituía elemento determinante da organização curricular  referência do 

trabalho.  Dessa observação, surgiu a necessidade de investigar nas comunidades educativas 

da sede de Ouro Preto para certificar- se se essa ocorrência conduzia ao comportamento, 

também observado pela pesquisadora, de que grande parte da população demonstrava mal 

conhecer a cidade em que se nasceu e se vive. Passar despercebido esse fato, enquanto 

profissional da educação, seria negligenciar as condições precárias de vida em que se 

encontram muitos ouro-pretanos que vivem, tanto no centro histórico como nos bairros 

autóctones por não terem apropriado do patrimônio. Deixar de registrar a importância do 

resgate da ideia essencial do que seja patrimônio e o que este elemento pode oferecer a quem 

o reconhece em se tratando dos recursos e oportunidades à obtenção de mais conforto, 

rentabilidade e outros benefícios que uma cidade patrimônio oferece aos seus moradores, de 

forma equitativa -  é como se eximir da condição educadora. Com base nesses 

questionamentos as perguntas gêneses desse estudo foram: 

• As Propostas Pedagógicas das escolas de Ouro Preto, patrimônio da humanidade, 

encontram-se fundamentadas no valor cultural desse patrimônio sendo referência para 

o desenvolvimento do trabalho? 
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• A cidadania a qual se destinam as Propostas Pedagógicas das escolas de Ouro Preto 

apropria-se das benesses que justificam os títulos dessa cidade para alavancar o 

desenvolvimento local por uma cultura sustentável de modo equânime? 

 

A busca pelas respostas às questões acima apresentadas constitui-se a proposta central 

dessa pesquisa.  Somaram- se as experiências vivenciadas nas escolas, na SRE/OP e os 

conhecimentos adquiridos no Curso de Mestrado da UFOP da pesquisadora para o 

desenvolvimento do estudo. 

 

1.2 – Justificativa 

 

No exercício das atribuições de servidora das escolas e da Superintendência Regional 

de Ensino de Ouro Preto (SRE/OP) - um dos 47 órgãos da Secretaria de Estado de Educação 

(SEEMG) de Minas Gerais - sempre indaguei a respeito do distanciamento dos atores 

envolvidos no processo educacional para com uma prática pedagógica que transcendesse os 

muros da Escola. Esses questionamentos acabaram por me conduzir a esse estudo, fruto de 

minha pesquisa de mestrado. Entre eles, saliento: (1) por que, enquanto atores do processo 

educacional, não nos apropriávamos dos tempos e dos espaços da comunidade como se nos 

pertencessem? (2) por que não nos apropriávamos dos reais problemas e necessidades da 

comunidade escolar para que, de posse deles, desenvolvêssemos um ensino aprendizagem 

para solucioná-los? ;(3) mesmo que a Constituição Federal e a Lei das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) determinassem a elaboração do plano de trabalho da instituição, o 

Projeto Político-Pedagógico (PPP), para estruturar o processo educacional, por que não 

conseguíamos cumprir essa determinação produzindo textos que referendassem o trabalho a 

desenvolver rumo a cidadania necessária?  

Cumpríamos as atribuições com muito empenho, crentes da importância do trabalho 

para formação da cidadania. Como, se não conduzíamos a prática pedagógica intencionando 

melhorar as condições de vida dos alunos junto de seus familiares? 

Passávamos anos e anos em uma instituição e a sua realidade e o seu entorno 

continuavam imutáveis.  Eram evidentes os esforços e as responsabilidades para com a ação 

pedagógica seguida da impotência de não conseguirmos resultados satisfatórios com “aquela 

comunidade”. Passávamos uma vida inteira na instituição; chegávamos a nos aposentar ali, e 
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os problemas e necessidades continuavam os mesmos. Se não nos identificávamos com a 

realidade local, como mobilizarmos para um trabalho escolar que respondesse aos anseios 

coletivos? 

  Não deveria ser essa uma das principais razões que fazia com que os alunos 

depredassem os espaços e os equipamentos escolares, em razão do distanciamento entre o 

ensino e a realidade? Encontrávamos dificuldades para mantermos a disciplina na escola e, às 

vezes, por essa razão também, o aluno não se interessasse por aprender? Poderia esse fator 

estar contribuindo para aumentar a evasão dos alunos e os índices de violência nas escolas, 

dentro e fora, nas comunidades? Se encontrávamos dificuldades para identificarmos com os 

espaços e os tempos daquela comunidade escolar, mesmo que nos esforçássemos, não 

conseguiríamos passar esse valor por meio do trabalho realizado. Observando o segmento de 

pais, estes, também, deveriam perceber nas entrelinhas do currículo oculto da escola e, 

consequentemente, se afastavam por não sentirem a importância de suas presenças no 

planejamento da escola. 

Acreditamos, seguindo o raciocínio acima, que os parceiros das escolas, no caso de 

Ouro Preto, na maioria empresas mineradoras, também interpretassem dessa forma e por isso, 

acabavam não investindo nas ações da maior necessidade da instituição devido ao não 

reconhecimento dela por sua própria coletividade. Por essa razão, acabavam por insistir nas 

capacitações dos servidores para uma prática mais reflexiva ainda que as necessidades básicas 

da coletividade fossem outras e urgentes, nas escolas das áreas de abrangência das empresas.  

 O problema se agravava mais, na escola, na medida em que nos comportávamos como 

gestores do ensino apenas da “nossa” classe e do “nosso” componente curricular.  Esse fato 

ocorria quando alegávamos, por exemplo, falta de tempo para dedicarmos a alguma atividade 

extraclasse, de algum projeto, nem que fosse da necessidade da instituição como, por 

exemplo, conduzir alunos à alguma visitação preferindo tê-los em classe, até por 

conveniência, pois, fora dela, as responsabilidades dobrariam (considerando o número 

elevado de alunos.  Para isso, necessitaríamos envolver outros servidores - refletindo o 

número reduzido deles nas demais funções da escola), por meio de um planejamento prévio. 

Exemplificamos esse aspecto por considerarmos de suma importância a condução dos alunos 

a visitações para possibilitar-lhes do olhar contemplativo ao olhar investigativo para emergir o 

sentido de pertencimento e reciprocidade ao patrimônio. 
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Esse comportamento, especificado acima, soava dicomitante na prática, pois, na 

atualidade, exigia-se cada vez mais um ensino contextualizado e organizado sistematicamente 

para facilitar a organização e a execução de um trabalho para atender às reais necessidades de 

formação dos alunos.  Talvez por isso, a Constituição Federal, a LDB, as DCNs e as políticas 

implementadas oriundas dos acordos entre os países (da ONU e da UNESCO) e as demais 

determinações legais das instâncias de governo não fossem suficientes para subsidiar a 

elaboração de propostas escolares (PPP) que trouxessem em seus bojos um ensino que 

correspondesse às reais necessidades de aprendizagem dos alunos para melhorar a qualidade 

de suas vidas, de suas famílias e da comunidade. 

Ao longo dessas duas últimas décadas, considerando todo aparato legal e os 

investimentos gerados para a educação no Brasil, ainda assim, não conseguíamos implementar 

um trabalho escolar que refletisse em melhorias das condições de vida da comunidade.  

Mesmo que as leis (CF e LDB) determinassem a participação dos servidores na   construção 

da base de informações para se elaborar a proposta/projeto de educação da instituição – o 

Projeto Político Pedagógico (PPP),  para este se constituir referência do trabalho a realizar,  

ainda assim,  contar com a participação de pessoas detentoras de maior conhecimento do 

patrimônio cultural para extrair delas as informações mais necessárias para referendar esse 

projeto passava a ser  importante e necessário. Por não contarmos com a participação desses 

elementos e apenas com a dos servidores da escola, o texto PPP, quando ficava pronto, por 

não traduzir fidedignamente a realidade, não era reconhecido como referência do trabalho por 

esses próprios servidores. Consequentemente, esse texto se tornaria esquecido em razão de 

não se terem buscado no patrimônio a condição para respaldá-lo. Por conseguinte, toda a 

organização escolar se comprometia. Até os programas instituídos destinados a 

redimensionarem o processo educacional acabavam cumprindo parcialmente o seu papel em 

razão da falta desse direcionamento.   

A necessidade dos conhecimentos que não fossem do senso comum para construírem 

uma base de dados mais consistente poderia proporcionar a construção de textos norteadores 

do trabalho escolar, na visão de Varine (2012). Por ele, obtive embasamento em razão de sua 

concepção de patrimônio cultural como sendo as raízes que darão base de sustentação ao 

desenvolvimento local.  O patrimônio cultural, nessa compreensão se constituiria como as 

raízes para se produzir textos que referendassem trabalhos escolares por uma educação numa 

perspectiva cultural sustentável.  
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Na condição de analista e pesquisadora de educação, refletindo as experiências 

vivenciadas no decorrer desses anos, ressalto a importância do reconhecimento do patrimônio 

cultural para um trabalho escolar mais comprometido com as transformações sociais, 

metaforizado como raízes para o desenvolvimento local a serviço da cidadania. 

 

1.3. - O Problema e as Hipóteses  

Pressupõe-se que as escolas de Ouro Preto desenvolvam um trabalho pedagógico 

diferenciado das demais escolas dos municípios da jurisdição da Superintendência Regional 

de Ensino de Ouro Preto- SRE/OP (Acaiaca, Diogo de Vasconcelos, Itabirito e Mariana) por 

se tratar de um contexto reconhecido como patrimônio cultural da humanidade. Por isso, 

realizou-se a pesquisa para averiguar as condições do trabalho dessas escolas considerando 

esse contexto no qual se inserem.  

Em patrimônio de tal relevância como Ouro Preto, vigiado pelas autoridades nacionais 

e internacionais, coloca-se sob a responsabilidade de suas autoridades e de seus moradores a 

preservação de suas riquezas materiais e imateriais. Diante dessa realidade, a pergunta na qual 

se fundamenta esse trabalho pode ser assim resumida: qual deve ser a proposta de trabalho 

para a escola de Ouro Preto formar cidadãos que compreendam a importância do 

cenário tombado para si, suas famílias e a comunidade?   Derivam dessa pergunta geratriz 

as seguintes questões:  

• Por que sustentar o patrimônio “Ouro Preto”? 

• A quem destina/ interessa a sua sustentabilidade? 

• Quais as condições em que se encontra o cidadão que reside na cidade para que haja 

essa sustentabilidade?  

Na tentativa de responder essas questões e de se delegar à instituição escola uma função 

exponencial, outras perguntas surgiram com base nos conceitos de educação e de educação 

sobre o ponto de vista sustentável, os quais serão discutidos no desenvolver desse estudo. 
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1.4 – Objetivos 

 

1.4.1- Objetivo Geral 

 

Reconhecer a necessidade da apropriação do patrimônio cultural Ouro Preto, Minas Gerais, 

por suas escolas, a fim de fomentar uma educação sob a perspectiva da valorização cultural 

sustentável. 

1.4.2- Objetivos Específicos 

 

 Identificar as escolas e os demais espaços de Ouro Preto, públicos e privados para 

promover o desenvolvimento humano considerando os indicadores socioeconômicos e 

ambientais disponíveis (IBGE, Censo, PNE, IDH/IDHM/, IDEB, PROEB, PISA e 

outros); 

 Caracterizar as constituições dos assentamentos urbanos e as situações que acentuaram 

a vulnerabilidade social que acomete a maioria da população de Ouro Preto tendo 

como referência os indicadores apresentados anteriormente; 

 Conceituar patrimônio, educação patrimonial, referências patrimoniais para discutir a 

educação sob o ponto de vista de uma cultura sustentável na cidade focalizada;  

 Submeter uma amostra de escolas desse município (unidades da sede - estaduais) à 

análise de seus trabalhos atribuindo a apropriação do patrimônio, por um 

direcionamento político-pedagógico traduzido no PPP da instituição, a referência de 

seu desenvolvimento; 

 Apresentar os resultados dos questionamentos sobre a inserção do patrimônio cultural 

Ouro Preto no PPP de suas escolas a fim de fomentar uma cidadania que possa 

usufruir, de modo equânime, desse patrimônio tombado; 

 Avaliar a possibilidade de criação de um Comitê de Interlocução para subsidiar as 

escolas de Ouro Preto na reflexão de seus trabalhos a partir do reconhecimento e da 

apropriação do patrimônio local sob a perspectiva da cultura sustentável. 
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1.5 – Metodologia  

Constitui-se uma pesquisa qualitativa e quantitativa, de estudo de caso, realizado em 

Ouro Preto, Minas Gerais, sem abrir mão do recurso das referências bibliográficas. 

Primeiramente, foi realizado um levantamento para caracterizar os trabalhos das 

escolas desse município e dos demais municípios da jurisdição que compõem a 

Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto (SRE/OP) que são:  Acaiaca, Diogo de 

Vasconcelos, Itabirito e Mariana.  Nesse momento, foram consideradas as diversidades e as 

especificidades das escolas e dos municípios em relação ao trabalho que desenvolvem 

referendados no documento Proposta/Projeto Político–Pedagógico (PPP) e a interface com o 

desenvolvimento local.  

Essa fase da pesquisa propiciou condições para reafirmar os questionamentos oriundos 

da condição de servidora da educação, da pesquisadora, mediante as observações ao longo das 

experiências exercidas nas escolas do município e na SRE/OP.  

Após o registro das primeiras impressões, elaboraram-se e aplicaram-se questionários, 

utilizando-se de estratégias diferenciadas para a coleta das informações e por fim, para 

consolidar a análise dos resultados.  Pretendeu-se de início, reunir e analisar informações 

sobre as condições as quais as escolas públicas (municipais e estaduais) e privadas, dos 

municípios que compõem a jurisdição da SRE/OP elaboravam e desenvolviam o seu trabalho 

muitas vezes negligenciando o valor do patrimônio cultural como relata-se nesse estudo. 

 Embora toda a região dos Inconfidentes seja considerada “patrimonial”, deu-se a 

ênfase às escolas estaduais e da sede desse município. 

Objetivou-se verificar nesse contexto até que ponto a instituição escola reconhece e 

apropria de patrimônio assim consagrado mediante a cidadania que se forma, mais atuante 

e/ou não, para conservá-lo e preservá-lo.  Por essa razão, buscou-se avaliar as particularidades 

dessas escolas para comparar com as demais unidades dos municípios que compõem a 

jurisdição da SRE/OP. No caso de Ouro Preto, contexto intitulado patrimônio cultural da 

humanidade, avalia-se se essa condição determina o trabalho escolar que as diferenciam e, se 

por uma perspectiva de cultura sustentável, por esse patrimônio. 

Com base nesses questionamentos, foram realizadas entrevistas estruturadas e 

aplicados questionários a cem (100) participantes, amostra essa não probabilista e definida em 
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função do nível de respostas/preenchimento dos questionários, para se verificar a hipótese 

apresentada nesse trabalho. Por meio da abordagem metodológica quantitativo-qualitativa 

foram analisadas narrativas de colaboradores externos (acadêmicos, gestores de pastas de 

governos e  pesquisadores), bem como, da mesma forma, respostas de Questionários de 

Pesquisa, realizados junto aos segmentos das escolas (pais e/ou responsáveis, dirigentes e 

especialistas, alunos, professores e demais servidores).  

Também foi realizada uma pesquisa com os moradores das comunidades escolares por 

meio de entrevistas para avaliar a satisfação do cidadão da comunidade autóctone ao centro 

histórico com os serviços públicos locais e disponíveis. Objetivava essa etapa, caracterizar o 

nível de interesse do público (cidadãos de Ouro Preto) em usufruir os serviços prestados pelo 

governo bem como pela instituição Escola.  Buscava-se identificar a necessidade da 

investigação para enriquecer a segunda parte da pesquisa que se constituía em avaliar o nível 

de comprometimento do coletivo das escolas com o patrimônio local e os fatores que 

emperravam para que a escola não se ativesse a seu documento referência, o PPP (o que 

fundamentou a gênese de todo o estudo).  A verificação e o apontamento das situações 

fragmentadoras dessa intencionalidade caracterizaram a relação das escolas da sede de Ouro 

Preto com a sua comunidade e com esse patrimônio e, de uma escola de cada município da 

jurisdição da SREOP como seu patrimônio para proferir as comparações. 

A partir dos resultados alcançados nessas ações preliminares percebeu-se a 

necessidade de buscar em indicadores que respondessem, por exemplo, se a sociedade de 

Ouro Preto desejava que o empreendimento educação se sustentasse e por quais formas; que 

demonstrasse que a educação oferecida na escola conduzia à formação de filhos mais 

responsáveis por si e pelos outros e comprometidos a cooperar em casa e na comunidade.  

Buscaram-se informações sobre a situação dos cidadãos quanto às condições de moradia, de 

emprego e sua tipologia. Para isso, procurou se informar sobre os serviços de saúde, de 

alimentação e outros vinculados à preservação dos espaços, divertimentos, lazer e viagens. 

Buscou-se responder se a educação oferecida aos cidadãos era suficiente para conseguir 

emprego no turismo local, nas mineradoras e na conservação do patrimônio bem como para 

que o cidadão buscasse, se necessário, outras formas de se empreender com base nos 

ensinamentos da escola.  Outra proposta era a de observar se a educação fazia com que 

egressos fossem mais empreendedores e alterasse a sua condição de vida e a de seus 

familiares com o ensino proposto nas escolas.   Por fim, propunha-se investigar ainda, os 
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hábitos, as condições de saneamento e de vulnerabilidade da comunidade com base nos 

resultados de indicadores socioeconômicos disponíveis.  

Bibliograficamente, buscaram-se informações nos indicadores Censo, IBGE, IBGE 

Cities, IDH, IDHM, PNE - Relatórios de Desenvolvimento Humano: Atlas de 

Desenvolvimento Humano, elaborados com base na crença de que a educação é a chave para 

uma sociedade mais justa e igualitária tendo sido criados  a partir dos  acordos mundiais para 

acabar com a  fome e a miséria no mundo (PNUD);  no SIMADE, nos  textos disponíveis do 

PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência - regulamentado em 24 de 

junho de 2010);  materiais disponíveis no Centro de Referência do Professor (CRVP) no 

Magistra (Escola de formação continuada de servidores), processo de formação de gestores: 

PROCAD, PROGESTÃO, Escolas Referência e Escola Viva Comunidade Ativa e demais 

políticas da SEEMG. Buscaram-se  fundamentação em Bourdieu e Freire, (1959 a 1996), 

Saviani (1973 a  2014) e Machado ( 1999 a 2014) pela compreensão do sentido da educação 

que se busca na atualidade; em Varine (2012/2013) por apontar o percurso para o 

desenvolvimento dessa pesquisa por meio da apropriação do patrimônio; em Sachs e 

Marchesan (2012/2013), pela equidade social por meio da perspectiva cultural sustentável.   

Os resultados da pesquisa encontram-se expressos em capítulo intitulado “discussão 

dos resultados”.  Cópias dos questionários utilizados se encontram em anexo, referendados 

como anexo I.  

1.6 – Estruturação do Documento 

Para melhor compreensão desse texto, o dividimos em capítulos, designados a seguir: 

 Apresentação do trabalho; 

 Introdução – apresentação geral da hipótese, da justificativa (um depoimento da 

autora sobre a influência que as experiências profissionais na área da educação 

exerceram sobre essa pesquisa); dos objetivos e da metodologia que cercearam esse 

estudo; 

 Capítulo 2- Ouro Preto, Patrimônio a Sustentar - apresenta o cenário do estudo de 

caso – Ouro Preto, monumento cultural da humanidade; 
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 Capítulo 3 – A Educação sob uma Perspectiva Cultural Sustentável – expõe o 

papel da educação na formação cidadã de um indivíduo em uma perspectiva de 

desenvolvimento por uma cultura sustentável; 

 Capítulo 4 -  Discussão dos Resultados 

 Capítulo 5 – Considerações Finais 

 Referências 

 Apêndices 
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2. OURO PRETO,  PATRIMÔNIO A SUSTENTAR 

 
No mundo, muitos sítios históricos são reconhecidos como patrimônios nacionais e 

internacionais.  O Brasil possui vários deles, incluindo Ouro Preto, considerada patrimônio 

cultural e museu vivo da humanidade.  Constitui-se assim um desafio às gerações e aos 

governantes promoverem a preservação e a conservação de Ouro Preto, uma cidade 

mundialmente conhecida pelos ricos acervos nos vários campos de observação.                                                                                                       

A sede do município conta com um centro histórico que abriga uma arquitetura 

colonial considerada uma das mais bem preservadas, tendo sido edificada por artistas 

e escravos inspirados nos modelos europeus, como se observa na figura 3. Essa condição vem 

implicando em investimentos no turismo como forma de atrair os visitantes, o que gera uma 

preocupação com relação à conservação dos imóveis e à manutenção das características 

históricas e culturais das construções coloniais.   

Outros atributos  tornam Ouro Preto  uma cidade muito especial. Entre eles, citam-se: 

 
Figura 3 - Centro Histórico de Ouro Preto. Fonte: www.portalouropreto.com.br 
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 Cidade universitária – abrigando estudantes e professores de renomados cursos nas 

áreas das ciências exatas, biológicas, humanas e sociais; 

 Templo arqueológico – abrigando minas, fósseis vivos, zonas de tombamento 

consideradas ricas para esse campo do estudo;  

 Museu vivo da humanidade – permitindo que o turista venha a conhecer o interior das 

construções tombadas; 

 Sistema de museus instituído que agrega trezes instituições; 

 Berço pluviométrico – com nascentes de rios e de afluentes de rios considerados 

importantes para todo o país; 

 Áreas de Preservação Ambiental – com delimitações geográficas consideradas 

intocáveis e que devem ser mantidas por várias razões; 

 Cidade Mineradora – por promover o desenvolvimento econômico do país; 

 Espaços referência para sediar eventos de todos os tipos, considerando desde um 

moderno Centro de Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto aos espaços 

disponíveis pela rede hoteleira. 

Foi devido a esses importantes acervos, que Ouro Preto se tornou a primeira cidade 

brasileira a ser declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, em 1980, pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura ( UNESCO),   sendo 

obrigação de todos os seus cidadãos e instituições preservá-la para as gerações vindouras.  

Foi proposital a escolha desse município brasileiro para ser o cenário a ser avaliado 

porque se ouvem aqui e ali discussões sobre a importância dele para o mundo e pouco se 

discute sobre o que ele, o patrimônio, tem a oferecer a seus cidadãos. Um cenário patrimônio 

da humanidade não é um cenário qualquer, demanda uma educação que forma uma cidadania 

mais atuante por ele. 

Falar sobre Ouro Preto, sua história, seus personagens, suas efemérides e toda a sua 

riqueza cultural é tema para muitas dissertações e teses.  Todavia, nesse estudo, o cenário 

“Ouro Preto” será apresentado como um laboratório de pesquisa para trabalho em campo - 

material para ser utilizado para elaborar as propostas das escolas (PPPs) compreendida  a 

necessidade dos servidores e das instituições de se constituírem as primeiras sentinelas desse 

manancial de cultura e riqueza patrimonial.  

Uma cidade como Ouro Preto, tão preciosa e tão rica em memórias, deveria seduzir 

seus próprios cidadãos, que naturalmente apreciariam suas igrejas, seus artesanatos, sua 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_a_Educa%C3%A7%C3%A3o,_a_Ci%C3%AAncia_e_a_Cultura
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geografia e a tornariam fonte de sustentabilidade econômica para toda a coletividade.  

Todavia, não é isso que ocorre na região.  Embora o turismo gere renda e alguns empresários 

se beneficiem dessa atividade, desde o passado remoto, as camadas mais pobres da população 

foram naturalmente expulsas para a periferia, habitando morros e outras áreas, 

morfologicamente consideradas arriscadas para esse fim.  Regiões outrora ricas em ouro, 

como o Morro do Pascoal (hoje, Morro da Queimada), Morro Santana e Morro da Piedade, 

bairros Padre Faria e Taquaral, entre outras, passaram a ser habitadas por pessoas de menos 

posse.  Atualmente, embora sejam regiões melhor abastecidas, com moradias de melhor 

qualidade, ainda se mantém na cidade o mito de que o centro histórico é a parte mais 

importante de Ouro Preto.  O próprio Hugues de Varine, no lançamento de seu livro em Ouro 

Preto, declarou que as populações das regiões que foram a gênese da cidade, deviam se sentir 

“sentinelas do tesouro”, e não os excluídos da própria mãe.  Até hoje, é fácil de se observar, 

alguns moradores dessas regiões, quando vão ao centro, afirmarem “ir a Ouro Preto”, como se 

não morassem na própria cidade. Cidadãos nascidos ou naturalizados ouro-pretanos que, em 

sua grande maioria, desconhecem a importância de se preservar o cenário barroco e histórico 

e de se informar sobre como fazer esse patrimônio trabalhar para si, o que produz uma 

condição que envolve pobreza, precariedade, vulnerabilidade e até mesmo a ausência do 

conhecimento dito essencial para a sobrevivência, admitido ser função da escola 

institucionalizada.  Desinformada e desiludida, essa população não consegue perceber-se 

como proprietária de uma terra cheia de oportunidades, deixando para quem vem de fora o 

desfrute de suas riquezas.  Se a escola cumprisse a sua função de educar os cidadãos para a 

compreensão do papel deles na preservação do patrimônio bem como para usuários desse 

patrimônio (na perspectiva da educação cultural sustentável) a conjugação entre os verbos 

ensinar, aprender e agir seria perfeita, alterando os índices socioeconômicos e transformando 

a realidade. 

Maia (1972, p.127), de forma inspiradora e poética, copiando Diogo de 

Vasconcellos, assim descreve a descoberta da região por bandeirantes advindos de Taubaté-

SP, em 24 de junho de 1698: 
Alvorecendo, sexta-feira, 24 de junho de 1698, os bandeirantes ergueram-se 
e deram mais alguns passos: todo o panorama estupendo do Tripuí, 
iluminado então pela aurora, rasgou-se dali aos olhos ávidos: e o Itacolomi, 
soberano da cordilheira, estampou-se nítido e firme no cerúleo do céu, que a 
luz recamava de púrpura e ouro, de anil e rosas.  Tomado o santo do dia, São 
João Batista foi o patrono da nova terra, vox clamantis in deserto; e essa voz, 
ressoando nos ecos da solidão, despertou a natureza ouvindo a saudação do 
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anjo: Ave Maria!  Foi essa a madrugada em que realmente se fixou a era 
cristã das Minas Gerais.  Estava descoberto o Ouro Preto. 

  
Gustafson (1983), em sua obra intitulada “Vila Rica – Ouro Preto: Verdade e Lenda”, 

relata a descoberta da região de Ouro Preto com foco mais conduzido para a realidade 

econômica e social do Brasil no fim do século XVII.  Segundo esse autor, saiu de Taubaté-SP, 

em 1694, uma expedição que objetivava capturar índios cataguases para que trabalhassem 

como escravos em lavouras de cana-de-açúcar.  Esses índios viviam na província das Minas 

Gerais.  Nessa expedição encontrava-se Duarte Lopes (a quem se atribuiu a descoberta do 

ouro preto).   Gustafson (1983, p.2) relata que, ao lavar um prato de estanho nas águas do 

Tripuí, Duarte Lopes encontrou as pedras escuras, que guardou consigo e, voltando a Taubaté, 

vendeu-as a um desconhecido, o qual as enviou para o governador do Rio de Janeiro, Artur de 

Sá Menezes, para avaliação.  Na avaliação, o governador descobriu que as amostras eram de 

ouro praticamente puro, com uma camada de revestimento de paládio, que proporcionava a 

cor escura.  Logo, diversas expedições foram enviadas na expectativa de se encontrar a região 

rica em ouro preto nas Minas Gerais, cuja única referência geográfica oferecida por Duarte 

Lopes era a da presença de uma enorme pedra ereta com outra menor ao lado, sobre uma 

cordilheira, chamada pelos índios locais como “Ita-Corumi” (a pedra e sua filha).  Trata-se do 

Pico do Itacolomi, a 1782 metros acima do nível do mar, e que, hoje, dá nome a uma Área de 

Preservação Ambiental. 

 A primeira expedição que chegara à localidade indicada foi a liderada pelo bandeirante 

Antônio Dias de Oliveira e que incluía a presença do sacerdote João de Faria Fialho, 

conhecido como “Padre Faria”.  O evento da redescoberta ocorrera em 24 de junho de 1698, 

dia de São João Batista.  Padre Faria celebrou nesse dia, na região, uma missa sob um altar 

portátil e consagrou o santo protetor da região.   

 Gustafson (obra citada, p.2-3) afirma que o ouro ali era abundante e de fácil resgate, 

superficial, começando imediatamente a ser explorado.  A fama dessa abundância tomou 

conta do país e do exterior, promovendo uma corrida de garimpeiros para a região. 

 Vale ressaltar que, nos primórdios de sua criação, não houve a preocupação com 

construção de moradias luxuosas -  morava-se em casebres Simples em redor de pequenas 

capelas construídas.  Narra-se, do mesmo modo, que a ganância evitou o empreendedorismo 

local, muitos garimpeiros morrendo de fome com bolsas lotadas de riquezas.  Todavia, em 

1711, Portugal eleva a região ao status de Vila, recebendo-se o nome de “Vila Rica”.  Algum 
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tempo depois, recebe outra desinência – Vila Rica de Albuquerque. Em 1715, os nativos 

receberam edital da coroa portuguesa que afirmava que nenhum morador local deveria ser 

transformado em escravo nas lavouras de cana e que deveriam trabalhar exclusivamente na 

coleta do ouro.  

 Em 1719, estabeleceu-se a Lei do Quinto, ou seja, quinta parte do que fosse 

encontrado deveria ser enviada para Portugal.  A revolta em Vila Rica começou em 1720.  

Filipe dos Santos foi aprisionado na frente de uma igreja na região conhecida até hoje como 

Cachoeira do Campo, enviado para Ouro Preto, enforcado e depois seu cadáver foi arrastado 

pelas ruas da Vila até se dilacerar. Pascoal da Silva Guimarães, dono de trezentos escravos e 

várias minas ricas em ouro em uma das colinas da vila, teve tudo o que era seu queimado, por 

ordem do Governador.  A região devastada pelo incêndio possui o nome “Morro da 

Queimada” devido a esse evento.  Entre 1721 e 1897 foi a capital de Minas Gerais decorrente 

da mineração (o que propiciou a ocupação do interior do Brasil-Colônia desbravados 

territórios, fixados caminhos e plantados povoados). A ocupação até então, destinava-se às 

regiões costeiras do Oceano Atlântico.    

 Às margens do Rio das Velhas (o ouro de aluvião) em direção às nascentes e depois 

nos mundos nas encostas dos morros a produção aurífera propiciou o povoamento de mais de 

20 mil pessoas para minerar; mas por falta de técnicas “mais apuradas na mineração as minas 

chegaram precocemente à exaustão a partir de 1760”, segundo estudiosos. 

A chegada de pessoas financeiramente superiores, ricos proprietários de minas, com 

suas famílias, promoveu a primeira modificação na paisagem: as primeiras construções deram 

lugar a lindas igrejas barrocas, palácios e mansões em estilo colonial.  Vila Rica era a capital 

do luxo e da riqueza no Brasil.   

Em 1789, intelectuais revoltados contra a opressão da Coroa Portuguesa, 

fundamentaram o movimento conhecido como “Inconfidência Mineira”, delatada por um de 

seus participantes em troca de liberdade em 1792, que levou Tiradentes a ser enforcado e 

todos os outros a serem exilados e presos.  

Os inconfidentes (muitos deles estudaram na Europa) referem ao potencial mineral e à 

necessidade de criar universidades e investir em pesquisas para a autonomia política e 

econômica das capitanias com base na exploração de suas riquezas minerais no “Autos da 

Devassa da Inconfidência”  
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Com a vinda de Dom João VI em 1808, iniciam-se os investimentos para desenvolver 

o país em razão por meio da condição mineradora de Minas Gerais, o país.  Foram realizados 

investimentos para incentivarem empreendimentos siderúrgicos e criados centros acadêmicos 

entre eles a Escola de Minas de Ouro Preto, onde a sua criação pode ser compreendida como a 

própria História da educação desse país.  

Em 24 de fevereiro de 1823, foi elevada ao status de “Imperial Cidade de Ouro Preto”.  

A partir da década de 1930, se iniciam novos surtos de ocupação na cidade com a chegada da 

Eletroquímica Brasileira S/A, ALCAN (Alumínio do Brasil S/A) em 1950, na atualidade 

NOVELLIS.  Com isso, a siderurgia e outros ramos industriais passaram a se desenvolver e a 

manter o equilíbrio da economia do município (IBGE, Monografia - N.º 403 1968).  

Em 12 de julho de 1933, Ouro Preto foi declarada monumento nacional e em 02 de 

setembro de 1980   transformada em Patrimônio Cultural da Humanidade. 

A cidade se divide hoje entre pessoas que são a favor e contra seus títulos, cada parte 

com seus motivos.  Os que não concordam com as titulações, argumentam que os 

tombamentos cerceiam a liberdade dos moradores e empreendedores, não permitindo 

modificações estéticas e arquitetônicas e que apenas os bairros considerados nobres (centro e 

região em redor) são monitorados e com incentivo para preservação.  Os que são a favor, 

apresentam argumentos que expressam que a cidade recebe cifras elevadas para sua 

manutenção pelo status que possui, é sede de eventos nacionais e internacionais de elevados 

expoentes e que sua vida ativa só é mantida pela sua condição, como ocorre com outros 

patrimônios de mesmo nível, embora Ouro Preto seja considerada como um dos patrimônios 

mundiais melhor preservados do planeta. 

 

2.1-   Ouro Preto –   Localização, Morfologia e Ocupação Urbana 

 

Ouro Preto localiza-se na Serra do Espinhaço, a aproximadamente 1.179 metros de 

altitude, numa região minero-metalúrgica com extremidade sudeste conhecida como 

Quadrilátero Ferrífero; microrregião Ouro Preto e mesorregião Metropolitana de Belo 

Horizonte, do qual se distancia de 90 Km; macrorregião Metalúrgica e Campo das Vertentes 

de Minas Gerais.  Possui topografia e relevo em terreno de elevada complexidade 

morfológica, a cidade estando incrustada em vales limitados pela Serra de Ouro Preto ao norte 
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e a Serra do Itacolomi ao sul, por onde flui o Ribeirão do Funil, gênese da história do lugar, 

conforme pode-se observar na figura 4 . 

 

 

Figura 4 - Foto áerea de Ouro Preto mostrando topografia e relevo . Fonte: Google Maps 

 O município de extensão territorial de 1.245 km², conta com uma população estimada 

de 73.700 habitantes, segundo o CENSO  2014, distribuída entre os seus 13 distritos e 52 sub-

distritos ou povoados.  Os distritos são: Amarantina, Antônio Pereira, Cachoeira do Campo, 

Engenheiro Correia, Glaura, Lavras Novas, Miguel Burnier, Santa Rita de Ouro Preto, Santo 

Antônio do Leite, Santo Antônio do Salto, São Bartolomeu e Rodrigo Silva. Seus dados se 

encontram registrados na figura 5. 

 Cerceando o Centro Histórico, intitulado bairro Centro,  encontram-se os demais 

bairros: Alto da Cruz, Água Limpa, Antônio Dias, Barra, Bauxita, Centro, Cabeças, Jardim 

Alvorada, Lajes, Morro Santana, Morro São João, Morro São Sebastião, Morro do Cruzeiro, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Amarantina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Pereira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cachoeira_do_Campo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Engenheiro_Correia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Glaura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lavras_Novas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Burnier
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Rita_de_Ouro_Preto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B4nio_do_Leite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B4nio_do_Leite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B4nio_do_Salto
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Bartolomeu_%28Ouro_Preto%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Silva
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_%28Ouro_Preto%29&action=edit&redlink=1
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Morro da Queimada, Nossa Senhora de Lourdes, Padre Faria, Piedade, Pilar, Rosário, São 

Cristóvão, Saramenha, Taquaral, Vila Aparecida, Vila dos Engenheiros, Vila São José, entre 

alguns outros existentes.   

 

 

Figura 5 - Divisão Administrativa de Ouro Preto - Fonte: www.ouroprto.gov.br 

  

  A cidade possui um relevo “acidentado” que varia de 5% de terreno plano, a 40% de 

ondulado e 55% de montanhoso segundo (GOMES e SOBREIRA, 1998)  

(...) caracterizada por altas montanhas de desenvolvimento linear, áreas 
aplainadas com altitudes diversas e vales alongados, muitas vezes bem 
encaixados. Cerca de 40% da área urbana exibe feições com declividades 
entre 20 a 45% e apenas 30% com declividades entre 5 e 20%. Zonas 
escarpadas são comuns em toda a área urbana.  

              

  Pessoa e Piccinato (2007,p.70-76) definem as primeiras edificações que deram origem 

a urbanização das vilas do ouro: “onde se veem construções oficiais - palácio dos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Padre_Faria
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governadores, Casa da Câmara e cadeia. Desse eixo saem travessas e becos que comportam as 

habitações particulares! ” 

     Sobreira e Fonseca (2001,p.5) afirmam que  

 

as vertentes e contrafortes das serras que delimitam o município são lugares 
que apresentam características morfológicas e geotécnicas desfavoráveis à 
ocupação humana, são espaços de difícil acesso e, por isso mesmo, menos 
valorados. Nesses espaços se veem edificações de baixos padrões 
construtivos, onde vive uma população empobrecida. 

 

 Ouro Preto encontra-se encravada entre as Serras de Ouro Preto e do Itacolomi, cada 

qual, segundo Romero César Gomes, em entrevista ao site www.portaldeouropreto.com.br, o 

ano de 1998, com suas particularidades de formação rochosa. Ele descreve no referido site os 

atributos que tornam a cidade de Ouro Preto uma região vulnerável a partir de sua morfologia: 
 
Possui vales profundos e encostas íngremes apresentando desníveis 
superiores a 300m em relação às partes baixas da cidade. Em um contexto 
geral, as estruturas geológicas, segundo o professor, estão orientadas de 
norte para sul, ou seja, da Serra de Ouro Preto para a Serra do Itacolomi. 
“Assim, os bairros localizados ao longo da Serra de Ouro Preto seriam, 
portanto, mais afetados não apenas pelas condições naturais desfavoráveis, 
mas também pelos outros aspectos citados anteriormente. Na região sul da 
cidade, as condições geológicas são bem mais favoráveis e um bom 
exemplo disso é a estrada de acesso a Saramenha, que possui cortes 
verticais em xisto com vários metros de altura, sem maiores problemas de 
instabilização desses taludes. 

 

Sobre os deslizamentos e outros problemas geotécnicos ocorridos na cidade, advertiu o 

professor Gomes na ocasião da entrevista ao site acima citado 

Que podem ser minimizados, uma vez que riscos geológicos podem ser 
reduzidos por meio de intervenções adequadas de engenharia urbana. Tais 
intervenções serão mais ou menos adequadas em função do conhecimento 
técnico disponível, de sua sistematização adequada e do uso desta ferramenta 
pelos gestores públicos. É neste contexto que se expressa a relevância da 
carta geotécnica apresentada recentemente pelo Núcleo de Geotecnia da 
Escola de Minas da Ufop e entregue as autoridades de Ouro Preto. 

 

Quanto às considerações desse conceituado doutor em Geotecnia sobre os riscos 

remetidos às áreas tidas como vulneráveis, ele aponta que 

Podem e devem ser corrigidas com base na redução dos riscos associados a 
estas áreas. Esta redução é feita por meio de uma adequada obra de 
engenharia, preferencialmente por uma obra de drenagem e por uma 
estrutura de contenção, em última instância. Mas pode ser feita também, e 
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principalmente, por ações preventivas por parte da própria comunidade local, 
o que exige basicamente informação, informação técnica, qualificada. 

 

Gomes (1998)  concorda com Calvo (1997), que identificou o grau de exposição a 

riscos, de moradores e de edificações dessa cidade a escorregamentos e alagamentos, 

avaliando, assim, a vulnerabilidade das edificações e das pessoas que vivem e trabalham nas 

áreas de risco.  Acserald (2004,p.8) também   registra em suas pesquisas que “os pobres são 

os mais expostos aos riscos decorrentes da localização de suas residências, da vulnerabilidade 

destas moradias a inundações, escorregamentos e à ação de esgotos a céu aberto. Relata esse 

último pesquisador que  
Não há como negar a estreita relação entre riscos urbanos e a questão do uso 
e ocupação do solo. Locais sujeitos à erosão e a alagamentos, a 
assoreamentos, marcados pela ausência de espaços públicos como 
fornecimento de água, energia elétrica, coleta de esgoto e de resíduos, que se 
convertem em espaços de disseminação de doenças contagiosas.  São 
providos de serviços fracos e de atendimento precário de saúde, lazer e 
segurança.  

 

A vulnerabilidade é entendida como “o grau de eficácia de um grupo social em 

adequar sua organização frente às transformações no meio natural que incorporam riscos” 

(CALVO, 1997, p. 2). Nessa concepção a vulnerabilidade aumenta conforme a incapacidade 

dos sujeitos em se adaptar às mudanças e determina a intensidade dos danos que se podem 

gerar.   Comunga desse entendimento Sachs (2012), que concebe a vulnerabilidade como 

“algo estritamente social”.  

Paiva (1991, 2000) relata que os moradores em área de risco não se restringem apenas 

a regiões autóctones ao centro histórico.  Segundo ele,  
Em Ouro Preto, a situação ainda é pior, as encostas foram ocupadas 
desordenadamente e a cidade enfrenta ainda a carência de áreas adequadas 
para a expansão urbana. O grande crescimento da população, a concentração 
de construções em torno dos córregos, rios e encostas. Até mesmo no centro 
histórico, onde abrigam pessoas com melhores condições econômicas, áreas 
de risco são ocupadas, casas construídas, corte de encostas para aumentar o 
quintal, construção de laje em cima de córregos, que não recebem também o 
tratamento necessário, como acontece no bairro Pilar. Tudo isto demonstra 
que não é só onde moram pessoas carentes, que habitam ali por não terem 
aonde ir, por não ter um apoio político que ocorre este tipo de problema.1 

                                                           
1 Com base nos estudos publicados na revista REM revista Escola de Minas, Além do já mencionado artigo publicado na REM-Revista 
Escola de Minas, citado acima pelo Engº Glaycon de Paiva, em 91, e 2000, outro importante estudo publicado pela mais antiga revista 
técnico-cientifica da América Latina, a respeitada – REM – em setembro de 2003, intitulado “Influência da Expansão urbana nos 
movimentos em encostas na cidade de Ouro Preto” aborda sobre o assunto. Onde os doutores em geologia, como Antônio Luiz Pinheiro – 
Frederico Garcia Sobreira e Milene Sabino Lana, já apontavam para os riscos desta expansão e crescimento urbano e a ocupação de encostas, 
beira de córregos, rios e etc. Uma desgraça anunciada.  
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Os registros de Paiva (obra citada) começam a desmistificar a proposta de que apenas 

comunidades empobrecidas vivem em áreas de risco, mostrando toda a cidade de Ouro Preto 

como uma área em risco. 

Continuam os autores, no site oficial da cidade, citado no início dessa dissertação: 

 
Esse terreno, extremamente montanhoso e acidentado, somente a febre 
aurífera escolheria este rincão como palco de uma cidade.  Por isso, a relação 
entre a ocupação humana, o relevo e a geografia proporcionou a Ouro Preto 
algumas especificidades históricas curiosas que propiciaram uma evolução 
histórico-urbana dos núcleos de povoamento por dois vieses: a ocupação 
gradual de determinadas áreas, segundo o relevo, e a formação de caminhos-
eixo que condicionariam a feição atual da cidade.  

    

Segundo Sobreira e Fonseca (2001,p.9), foram inicialmente ocupadas áreas mais 

estáveis e planas, como os topos das colinas e platôs a meia encosta, cume dos morros e vales 

mais largos, locais onde estão erguidas, hoje, igrejas e grandes construções históricas.   

                Nessas áreas de discrepâncias, as atividades mineradoras interferiram na história da 

cidade e na estética urbana, uma vez que os deslocamentos populacionais migravam à medida 

que exauriam as minas.   

     Seguindo a proposta descritiva, Pessoa e Piccinato (2007, p. 67) explicam a formação 

urbana da cidade:  

  
As ruas eram tortuosas e as ladeiras íngremes e se estendiam pelo vale do rio 
Funil, seguindo em direção às encostas da serra de Ouro Preto e Itacolomi.  
Olhar se é dele mesmo.  Continuam os autores, detalhando as construções de 
prédios sob o olhar da topografia: seguindo as Ordenações do Reino, as 
edificações eram construídas junto às ruas, sem recuo, o que resultava num 
conjunto urbano compacto. Em função da topografia, as construções 
requeriam estacas ou pilares de estrutura autônoma em madeira ou mista, 
fixadas em base de pedra, depois se faziam as paredes, em pedra ou pau-a-
pique. 

 

Os mesmos autores (2007, p.71) afirmam que, à medida em que a cidade crescia, 

também se ampliava a civilização ímpar, esplendorosa nas artes, nas letras e na política.  

Intelectuais e acadêmicos fizeram surgir movimentos ideológicos marcantes na história do 

Brasil.  O próprio barroco é considerado como consequência advinda da exploração do ouro.  
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Por suas belezas arquitetônicas, ainda podem ser vistos na cidade belíssimos exemplares da 

arquitetura daquela época.  

 Com as novas fontes de emprego, por exemplo, com a chegada da siderurgia e de 

outros ramos industriais, o que manteve o equilíbrio da economia do município gerando 

emprego, as ocupações aceleraram-se desordenadamente comprometendo a qualidade de vida 

dos moradores de Ouro Preto. Vale considerar que a ocupação dos morros não se iniciou no 

período da indústria do alumínio, mas à época da extração do ouro, constituindo ali o habitat 

dos colonizados por toda exploração.  Essa tendência continua até os dias atuais, conforme 

pode ser verificado  na figura 6, que   torna perceptível  esse aspecto. 

 
Figura 6 -  Ocupação desordenada das encostas . Fonte: www.portalouropreto.com.br 

Castro (2006) salienta que o crescimento populacional de Ouro Preto, impulsionado 

pela indústria do alumínio, também foi influenciado pelo turismo e pela expansão de centros 

acadêmicos, com instalação de cursos técnicos e superiores.  O surgimento de escolas de nível 

superior nas proximidades da empresa minero-metalúrgica, que ocupava as áreas periféricas 

ao centro, auxiliou o crescimento urbano de forma desordenada, em direção às encostas e 

antigas áreas mineradas de bauxita. Esse evento quase tirou da cidade o status de cidade 

monumento mundial.    
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Em meio a inúmeros encantos que transformam Ouro Preto em uma cidade 

cosmopolita, um agravante vem comprometendo o valor da qualidade desse patrimônio 

cultural, a saber, a ocupação urbana desordenada que se alastrou nas últimas décadas nos 

morros e periferias, fruto de resíduos do passado que explorou os pobres, os afastou do centro 

histórico e os submeteu a condições precárias de vida.  Essa ocupação chegou a tomar todas 

as encostas e comprometer a paisagem natural vista, inclusive do centro da cidade. Hoje, tem-

se como origem de muitos problemas sociais da cidade a questão da morfologia do terreno 

onde se constroem casas que colocam em risco a vida desses moradores, mesmo com 

pesquisas mais avançadas e tecnologias que tentam informar a população sobre esses riscos. 

O problema, todavia, não é desta época, advém do passado e desde épocas pretéritas era 

conhecido, mas negligenciado.   Apenas como ilustração, a própria criação e crescimento 

desorganizado do bairro conhecido como Vila Aparecida são frutos de ausência de regras 

compatíveis com o uso do solo de região já tão sofrida pela ação da mineração e que seguiu, 

no presente, com a ocupação de morros e encostas, como no passado, apenas com um 

diferencial:  falta de espaço para construir. 

Diante desse contexto de precariedade social que surge desde os primórdios da cidade, 

e, percebendo-se a dificuldade para alteração das condições de vida impostas a seus cidadãos, 

evidencia-se a função da escola na formação da cidadania2. Delega-se a ela, dessa maneira, a 

responsabilidade por conduzir junto às comunidades onde se insere, uma discussão sobre a 

compreensão do patrimônio como um meio para uma aprendizagem efetiva para   melhorar a 

qualidade de vida das pessoas utilizando desse patrimônio para alcançar esse fim. 

 Os resultados dos indicadores socioeconômicos constituem-se instrumentos para 

subsidiar as políticas públicas em direção a consolidação dessa proposta.   

 

2.2.  Ouro Preto - Indicadores Socioeconômicos e Informações Educacionais  

  

A pequena vila, nascida da descoberta de um ouro preto, rapidamente se mostrou 

proeminente, como relata a história.  A chegada de imigrantes de todos os lugares do Brasil e 

da Europa, em busca de riqueza rápida, logo transformou a vila em cidade imperial, o que 

também acarretou a ela muitos problemas, entre eles a ausência de serviços públicos e até de 

                                                           
2 CF, direito à educação 
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estabelecimentos de comércio.  Ouro Preto se tornou capital cultural e literária antes de ser 

conhecida pelo mundo como cidade monumento, possuindo inúmeros periódicos, inclusive 

jornais diários, que ainda hoje enchem os olhos de pesquisadores de todos os campos.  

Abaixo, evidenciaremos apenas alguns dados atuais sobre a cidade que se tornou cenário de 

estudo para essa pesquisa.  

 O quadro I, abaixo, expressa os principais indicadores de Ouro Preto que foram 

utilizados para uma avaliação diagnóstica.  

Quadro I: Indicadores de Ouro Preto, segundo IBGE (2012) 

Área da unidade territorial 1.245,865 Km² 
Estabelecimentos de Saúde SUS 49 Estabelecimentos 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 
(IDHM 2010) 

0,741   

Matrícula - Ensino fundamental – 2012 10.544 Matrículas 
Matrícula - Ensino médio – 2012 3.975 Matrículas 
Número de unidades locais 2.079 Unidades 
Pessoal ocupado total 23.000 Pessoas 
PIB per capita a preços correntes – 2012 61.266,33 Reais 
População residente 70.281 Pessoas 
População residente – Homens 34.277 Pessoas 
População residente – Mulheres 36.004 Pessoas 
População residente alfabetizada 62.468 Pessoas 
População residente que frequentava creche ou escola 22.519 Pessoas 
População residente, religião católica apostólica romana 58.235 Pessoas 
População residente, religião espírita 971 Pessoas 
População residente, religião evangélicas 7.511 Pessoas 
Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos 
domicílios particulares permanentes – Rural 

350,00 Reais 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos 
domicílios particulares permanentes – Urbana 

519,60 Reais 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios 
particulares permanentes com rendimento domiciliar, por 
situação do domicílio – Rural 

1.611,14 Reais 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios 
particulares permanentes com rendimento domiciliar, por 
situação do domicílio – Urbana 

2.572,50 Reais 

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 

Zanirato et al.  (2010) nos apresentam o Quadro II (adaptado), que expressa a  situação da 
ocupação urbana apresentada na atualidade que comprova a necessidade de investimento 
numa educação sob a perspectiva cultural sustentável: 
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Segundo esses indicadores, em se tratando de serviços públicos, pode-se afirmar que 86,70% 
da população é abastecida pela rede pública de água; 97,94% têm banheiros em seu domicílio; 
o esgoto público alcança 73,71% desses domicílios e a coleta de lixo se efetiva para 84,40% 
da população local. Apesar de tais indicadores, o município apresenta números de pobreza 
que o colocam em 316º lugar, numa escala que vai de 1 a 853. O percentual de pessoas pobres 
que ali vivem, segundo dados do mesmo Instituto, é de 28,54% (FUNDAÇÃO, 2002). 

Essas pessoas estão em bairros como São Cristóvão, São João, Piedade, Alto da Cruz e Padre 
Faria, locais considerados pontos mais críticos da cidade em se tratando de áreas sujeitas a 
deslizamentos e que apresentam “as piores condições de ocupação, sendo a maioria deles 
antigas áreas de mineração” (GOMES, SOBREIRA e CASTRO, 2007, p. 2687). 

Os bairros localizados na Serra de Ouro Preto: Piedade, Alto da Cruz, São Francisco e São 
Cristóvão, assim como os bairros Padre Faria e Santa Cruz, são considerados locais de alto 
risco de escorregamento por deslizamento provocado por chuvas. “Nestes locais a ocorrência 
de acidentes e a extensão da área atingida são maiores. Isto ocorre devido à intensa atividade 
de mineração ocorrida no século XVIII, que modificou toda a estabilidade natural da encosta” 
(CASTRO, 2006, p. 76). 

Os escorregamentos são atribuídos em boa parte às práticas inadequadas de construção, tais 
como cortes impróprios nos taludes, ocupação de antigos depósitos de mineração, deposição 
inadequada de lixo e resíduos de construção, esgoto e águas servidas sem canalizações, baixa 
qualidade das construções residenciais, entre outros (CASTRO, 2006, p. 110). 

As características morfológicas da local, somadas ao baixo poder aquisitivo da população que 
ali vive e a ausência de tecnologias seguras na construção civil, fazem de tais locais ambientes 
altamente susceptíveis a riscos (PINHEIRO, L. A.; SOBREIRA, F. 

G.; LANA, M. S, 2003). 

O Quadro III, que nos remete diretamente ao objeto desse estudo, reflete a população 

escolar de Ouro Preto, incluindo todos os segmentos  

Quadro III: Número de funcionários, docentes e alunos de estabelecimentos de ensino 

estaduais do município de Ouro Preto – 2014 

Código 
da escola Estabelecimentos de ensino Número de 

funcionários 

Número 
de 

docentes 

Número 
de 

Alunos 

31351059 EE DE ENSINO MÉDIO 
AMARANTINA 22 17 137 

31106658 EE NOSSA SENHORA 
AUXILIADORA 40 16 463 

31338915 EE PROFESORA DAURA DE 40 14 276 



45 

 

CARVALHO NETO 
31106488 EE DE OURO PRETO 57 36 601 
31106631 EE ANTONIO PEREIRA 60 32 501 
31106526 EE MARILIA DE DIRCEU 65 29 698 
31106500 EE DOM PEDRO II 67 42 955 
31106470 EE DOM VELLOSO 71 38 745 
31106721 EE JOSE LEANDRO 77 47 869 

31106496 EE DESEMBARGADOR HORÁCIO 
ANDRADE 91 52 1003 

31106666 EE PADRE AFONSO DE LEMOS 102 56 1014 
Total  11 Escolas Estaduais  692 379 7262 

Fonte: Censo Escolar 2014 e SEEMG/SI/SIE/Diretoria de Informações Educacionais. 

Os quadros 4 e 5 registram o número de servidores que atendem o município estudado e o 
número de alunos atendidos complementando os dados apresentados no quadro anterior. 

Quadro IV: Número de Servidores Educacionais 

Número de Profissionais Quantidade 

Cuidador de criança 96 

Pedagogos 44 

Professor P1 624 

Professor P2 195 

Secretário de Escola 18 

                                    Quadro 5: Número de alunos 

                            Berçário                                       12 

Berçário I 172 

Berçário II 268 

Maternal 571 

Primeiro Período 797 

Segundo Período 789 

Primeiro Ano 809 

Segundo ano 537 

Terceiro ano 563 
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Quarto ano 546 

Quinto ano 628 

Sexto ano 630 

Sétimo Ano 614 

Oitavo ano 528 

Nono ano 398 

EJA I 29 

EJA II 07 

EJA III 14 

EJA  1º.  A 4º. 19 

EJA  5º. 93 

EJA 6º. 47 

EJA 7º. 80 

EJA 8º. 48 

PAV I AI 30 

 Número Total de Alunos 8.229 

Fonte: Secretaria de Educação de Ouro Preto – Diretoria Educacional 2014 

 

 Os quadros acima indicam o número de alunos, professores e demais servidores das 

escolas públicas de Ouro Preto que poderiam usufruir da educação patrimonial sob uma 

perspectiva da cultura sustentável de forma a reverter em benefícios advindos do próprio 

patrimônio. 
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3- A EDUCAÇÃO SOB UMA PERSPECTIVA  CULTURAL SUSTENTÁVEL 

 

Constituem-se inúmeros os desafios que se impõem à sociedade atual a destacar os 

que advêm do modo como o sistema de produção utilizou dos recursos naturais propiciando a 

riqueza de poucos e gerando condições de profundas desigualdades sociais no mundo. 

A situação de muitas pessoas é tão grave que se transformou em questões de direitos 

humanos – direitos fundamentais da pessoa humana, esclarecidas na informação abaixo: 
 
No regime democrático, toda pessoa deve ter a sua dignidade 
respeitada e a sua integridade protegida, independentemente da 
origem, raça, etnia, gênero, idade, condição econômica e social, 
orientação ou identidade sexual, credo religioso ou convicção política. 
Toda pessoa deve ter garantidos seus direitos civis (como o direito à 
vida, segurança, justiça, liberdade e igualdade), políticos (como o 
direito à participação nas decisões políticas), econômicos (como o 
direito ao trabalho), sociais (como o direito à educação, saúde e bem-
estar), culturais (como o direito à participação na vida cultural) e 
ambientais (como o direito a um meio ambiente saudável). 
PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS – SP (1997 s/p). 
 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas 

afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados 

de razão e de consciência e devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.   

Por essa razão estudiosos da educação buscam saídas teórico-práticas para o impasse criado 

para a escola, como a instituição que reproduz a sociedade capitalista. Estes encontram-se em 

Gramsci, seu principal inspirador. A função da escola nesse contexto é a instrumentalização 

do educando para compreender a realidade social e atuar sobre ela em um sentido 

transformador” (MURTA,2006 p.6).  Libâneo (1994) apud Murta (2006,p6) alerta pela 

necessidade de abordar a questão da dominação e de desvendar os mecanismos de reprodução 

social que legitimam as diversas formas de dominação.   Os estudiosos consideram que foi a 

partir de Bourdieu que se passou a analisar as desigualdades escolares como produzidas no 

seio da própria instituição Escola e não como fruto das diferenças naturais entre os indivíduos, 

até então pensadas.  

Machado (2014,s/p), em Encontro da SEEMG, ressaltou que os novos paradigmas 

educacionais enfatizam a descentralização das decisões e ações geradoras de renovações e 

desenvolvimento escolares desejados. Essas renovações fundamentam-se em procedimentos 
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mais amplos da organização do trabalho com técnicas inovadoras para garantir ao aluno o 

acesso, a permanência e uma educação de qualidade. 

O que poderia caracterizar uma escola onde o trabalho realizado projetasse os anseios 

da comunidade onde se insere? Para responder, recorre-se a Murta (2000) que afirma que: 

 
Este projeto não se constrói sem uma consciência crítica e coletiva da direção 
que se deseja tomar. Educar para conservar ou transformar? Formar cabeças 
cheias ou cabeças bem feitas? A reflexão conjunta sobre questões dessa 
natureza é fundamental à organização curricular. Construir o seu Projeto 
Político Pedagógico é o grande desafio das escolas hoje. 

 

Etimologicamente, o termo “educar” vem de “educare” em latim, com a raiz comum 

de “educere”, em que “e” (= “de”, procedência) + “ducere” (= guiar, levar, conduzir) + “ad” 

(= “para”, indicando complemento de direção). Por sua vez, e referindo-se diretamente só ao 

verbo “educare”, Cunha (1994) assim define educação: “(...) processo de desenvolvimento da 

capacidade física, intelectual e moral da criança”.  

No sentido de ser instrumento para melhorar a qualidade de vida das pessoas, a 

educação segundo René Hubert compreende-se por um conjunto de ações e influências 

exercidas voluntariamente por um ser humano em outro, normalmente de um adulto em um 

jovem. Essas ações, segundo o autor pretendem alcançar um determinado propósito no 

indivíduo para que ele possa desempenhar alguma função nos contextos sociais, econômicos, 

culturais e políticos de uma sociedade. 

Saviani (1973), já direcionava a educação a esse sentido e ou perspectiva, quando 

considerou a educação elemento propulsor de desenvolvimento humano, econômico e social 

além de ser um dos fatores base de inclusão e mobilidade social.   Esse estudioso conceituou 

educação no sentido técnico, como um processo contínuo de desenvolvimento das faculdades 

físicas, intelectuais e morais do ser humano, a fim de melhor se integrar na sociedade ou no 

seu próprio grupo.   

O Relatório do Desenvolvimento Humano- 2014 remete a educação para contrapor a 

condição da vulnerabilidade persistente que ameaça o desenvolvimento humano e, se não for 

combatida sistematicamente por políticas e normas sociais, o progresso não será “nem 

equitativo nem sustentável. Esse relatório fornece uma nova perspectiva sobre a 

vulnerabilidade e propõe maneiras de fortalecer a resiliência por meio da educação.   
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O relatório “Ensinar e aprender: alcançar qualidade para todos”, divulgado em 
janeiro de 2014 é o documento que acompanha as metas para a educação mundial 
a serem alcançadas até 2015.   Esse documento ressalta a importância da 
educação para reduzir a pobreza, aumentar as oportunidades de trabalho e 
impulsionar a prosperidade econômica. Além disso, completa o texto, “ela 
também melhora a probabilidade de as pessoas terem uma vida saudável, 
aprofunda as bases da democracia e transforma atitudes para proteger o meio 
ambiente e empoderar as mulheres”. PNE3 Atlas 2013 

 

A Constituição Brasileira, em seu artigo 227, diz que é dever da família, do Estado e 

da sociedade cuidar de suas crianças e adolescentes com absoluta prioridade garantindo-lhes 

acesso a seus direitos fundamentais, inclusive à educação. 

A educação a que se refere não se restringe à escola. É a escola que está contida nessa 

educação adverte Cortella (2013) enfatizando a importância de reconhecer a diferença entre 

educação e escolarização.  Ele, assim, define essa diferença: 
 
escolarização está dentro de educação. Você está o tempo todo se formando: 
na família, no emprego, na comunidade, no sindicato, na igreja… Um dos 
locais onde você se forma é na escola. Mas, por exemplo, os meios de 
comunicação formam por muito mais tempo um cidadão do que a própria 
escola. 

 

Assim, ainda segundo esse autor, o conhecimento está em toda parte e a sua produção 

e difusão extrapolam o universo acadêmico e os órgãos governamentais.  Para ele 
 
 enquanto a educação escolar, esta se “constitui-se um sistema de instrução e 
ensino com propósitos intencionais, práticas sistematizadas e alto grau de 
organização ligado intimamente às demais práticas sociais. Pela educação 
democratizam-se conhecimentos, sendo que é na escola que os trabalhadores 
continuam tendo a oportunidade de prover escolarização formal aos seus 
filhos, adquirindo conhecimentos científicos e formando a capacidade de 
pensar criticamente os problemas e desafios postos na realidade social. 
  

  Para o IPHAN “os saberes igualmente importantes são gerados no cotidiano das 

pessoas comuns, das empresas e das comunidades. “Informações relevantes estão cada vez 

mais disponíveis em ambientes não formais. O desenvolvimento das pessoas, enquanto 

requisito essencial para o desenvolvimento de toda a sociedade, por sua importância 

estratégica e indiscutível magnitude, demanda a participação de cada um de nós. Sob essa 

                                                           
3 A Lei 13005, de 25 de junho de 2014 aprovou o Plano Nacional de Educação (2014- 2024) em cumprimento ao disposto no art. 214 da 
Constituição Federal. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225654por.pdf
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perspectiva, fica claro que, ainda que isso fosse possível, não cabe apenas à escola a tarefa de 

educar”.  

Estendendo para fora dos muros da escola, a educação faz com que todos sintam como 

corresponsáveis por ela quando assume esse papel de se terem de solucionar os problemas 

relacionados à preservação do patrimônio cultural com destino ao desenvolvimento local 

sustentável.  Sobre isso, Helen Clark, administradora do PNUD, afirma que  
 
ao enfrentarmos as vulnerabilidades, todas as pessoas poderão compartilhar o 
progresso do desenvolvimento e o desenvolvimento humano vai se tornar cada vez 
mais justo e sustentável. 
 

  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira (LDB 9.394/1996), em vigor, 

reconhece os contextos culturais como espaço de formação dos sujeitos.  Em seu   Art. 1º diz 

que “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. 

O Plano Nacional de Educação para todos (BRASIL, MEC) esclarece que, para essa 

educação escolar pressupõe-se uma escola como: “um lugar onde todos devem trabalhar para 

a realização de um projeto coletivo, com o qual todos se comprometem”.  Complementa que 

“em uma escola comprometida com a gestão democrática, todos se realizam com os sucessos 

obtidos, responsabilizam-se pelos insucessos e se empenham por sua superação.  Machado 

(2014), em consonância com o PNE, enfatiza a concretização das intenções da escola na 

construção de uma Proposta Pedagógica comprometida com os princípios da universalização, 

da equidade e da qualidade para atender as necessidades atuais.  

A educação para se oferecer nas escolas, na atualidade, numa perspectiva de contribuir 

para solucionar os problemas relacionados à preservação do patrimônio cultural com destino 

ao desenvolvimento local sustentável, deve ser o caminho e o desafio que se impõe.  Para 

começar, a instituição precisa repensar o seu trabalho para se obterem resultados mais 

satisfatórios quanto ao desempenho das trabalhadoras (es) e do rendimento dos alunos no 

domínio das habilidades básicas para a consolidação das demais habilidades a fim de romper 

e desmistificar o ensino público e fraco para os pobres e o ensino incorporado dos saberes que 

leva às universidades. 
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3.1.  Por uma Educação em uma Perspectiva de Cultura Sustentável para Ouro Preto  

 

 Observou-se que a Proposta ou Projeto Político-Pedagógico (PPP) das escolas de 

Ouro Preto não aborda como deveria o contexto cultural da cidade para referendar o processo 

educacional e que, por essa razão, esses textos encontram-se inoperantes. 

Considerando o exposto acima, se a prática pedagógica não conduzir para com a 

identificação com o contexto, o cidadão em formação está fadado a não o reconhecer e 

tampouco preservar o patrimônio cultural herdado comprometendo assim, a qualidade de vida 

da sua população. 

Em Ouro Preto, é nítida a percepção de que apenas alguns indivíduos/grupos se 

beneficiam  das benesses advindas do turismo  e a maioria da população sendo marginalizada 

dentro de uma moldura de riquezas e possibilidades .  Os morros ainda não se percebem como 

pertencentes a esse “lugar” tão desejado pelos turistas e tão vigiado pelas autoridades do 

planeta.  Jovens da cidade decidem morar em outras regiões em busca de sustento e bem-estar 

porque creem que não há esperanças para ele na cidade do ouro e do barroco.  Admitem que a 

cidade é para o outro e não para si e não percebem o turismo como fonte de renda.  Essa, 

talvez, seja, a maior divergência que possa ocorrer em cidade considerada patrimônio da 

humanidade: em vez de enriquecer e enobrecer a população, a exclui da prática do benefício 

desse condicionante, que fomenta o desenvolvimento socioeconômico no mundo. As 

populações afetadas não se reconhecem como agentes do patrimônio cultural. 

Para Varine (2012), o desenvolvimento local é um processo voluntário de domínio de 

mudança cultural, social e econômica, enraizado em um patrimônio vivenciado que, nutrindo-

se dele gera patrimônio e o patrimônio - seja ele natural ou cultural, vivo ou consagrado - é 

um recurso local que não tem outra razão de ser senão a sua integração nas dinâmicas de 

desenvolvimento. Para ele 

 
a natureza e a cultura são vivas, enquanto pertencem a uma população da 
qual constituem o patrimônio. Elas morrem muito depressa quando são 
apropriadas e codificadas por especialistas externos à população.   

 

Segundo Boulón (2002), o desenvolvimento do espaço turístico, por exemplo, está 

condicionado à presença de atrativos turísticos, que podem ser considerados como a matéria-
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prima do turismo, uma vez que constituem a causa principal devendo ser realizados de 

maneira responsável visando o bem-estar de todos envolvidos, direta ou indiretamente. 

O turismo, como ferramenta de sustentabilidade,  deve contribuir, segundo Ceballos-

Lascuráin (1998),  para promover mudanças na relação natureza–homem e o seu  principal 

objetivo deve ser o de envolver a população  local no processo para que traga oportunidades 

concretas de benefícios socioeconômicos  dentro dos padrões de sustentabildiade. 

Sobre as cidades que apostam no turismo  para o desenvolvimento local,   salienta 

Lemos ( 2005) a importância dos setores interrelacionarem  para que o processo ocorra e gere 

benefícios para todos. Adverte ainda sobre a necessidade de capacitar os setores/envolvidos  

para  uma visão acerca das interdependências  entre os serviços prestados e/ ou produtos. 

O texto anterior identifica um contexto onde o turismo fortalece a economia.  O 

turismo, na atualidade  alçou voo em cidades tombadas e/ou não. Com base nesse contexto 

deve a escola orientar o seu trabalho  no sentido de que todos se beneficiem  das benesses que 

o turismo traz?  Deve a escola de Ouro Preto  e de qualquer parte do mundo, seja ela urbana e 

ou rural,  se preocupar com as condições de vida de ser cidadãos? Por que deixar de 

compreender na íntegra as relações/condições que se vivenciam  no cotidiano para direcionar 

o trabalho da escola? 

A forma de desenvolvimento sustentável proposta nesse estudo é a definida pelo 

“Relatório Brundtland”, intitulado “Nosso Futuro Comum” publicado em 1987, como "aquele 

que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 

futuras atenderem a suas próprias necessidades”.  O “Relatório Brundtland” é um dos textos 

consagradores da expressão do “desenvolvimento sustentável”, conforme notificação abaixo, 

presente no relatório das Organizações das Nações Unidas: 

 
A Conferência de Estocolmo, 1972, o PNUMA Meio Ambiente e a 
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Relatório Brundtland em 
1987, consagraram o termo desenvolvimento sustentável e o papel das 
empresas na gestão ambiental. A partir daí as organizações passaram a 
estruturar a política ambiental visando minimizar os danos causados por suas 
atividades buscando conciliar desenvolvimento sustentável com obtenção de 
lucro operacional. Assim, a responsabilidade ambiental foi aos poucos sendo 
incorporada pelas organizações.  Pressupondo a tomada de consciência “para 
atender as necessidades presentes sem comprometer a possibilidade de as 
gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades” (ONU, 1987). 
 

Segundo Marchesan (2006), o princípio do desenvolvimento sustentável parte do 

pressuposto de que a sociedade humana não se limita às nossas gerações, sendo que a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1987


53 

 

exauribilidade é uma característica dos recursos naturais, ao passo que o perecimento, a 

descaracterização, o esquecimento são males que assolam os recursos culturais com base no 

relatório Brundtland. 

Sachs (2002, p.71), teórico centrado no tema desenvolvimento sustentável, o trata 

como indissociável da equidade intergeracional. Considera, em termos de sustentabilidade, a 

dimensão social, das cinco apresentadas por ele, a saber, a social, econômica, ecológica, 

espacial e cultural, a mais importante; como corolário dessa, a cultural.   Em relação à última, 

refere-se ao respeito e à abertura que devem ser conferidos às diversas culturas e suas 

contribuições para a construção de modelos de desenvolvimento apropriados às 

especificidades de “cada ecossistema, cada cultura e cada local”.  Enfatiza, assim, a 

pluralidade de soluções, contrapondo-se à visão monológica do conceito de progresso técnico, 

baseado exclusivamente no avanço do conhecimento científico tradicional.  

Com base nesse conceito, pode-se afirmar que a “valorização cultural sustentável” 

pressupõe a implementação eficaz dos meios que os responsáveis por essa política, aliados à 

comunidade, têm ao seu alcance, favorecendo a investigação, a conservação, a criação, a 

produção, a difusão e o impacto social do patrimônio, de forma que esse possa ser legado a 

gerações futuras. 

Marchesan (2006), em consonância com Varine (2002), nos remete à Elizabeth, 

técnica do IPHAN, para reafirmar que “sustentabilidade cultural não se confunde com 

lucratividade”. Em outras palavras, não se pode pensar a cultura, o patrimônio, os museus 

como produtos, através dos quais se buscam vendas e rendimentos econômicos diretos. “Os 

seus benefícios diretos vinculam-se à formação espiritual do indivíduo e podem até acarretar 

benesses econômicas quando servem de atrativos turísticos”.  

Diante do exposto, acredita-se ser de fundamental importância conhecer do patrimônio 

para delinear o percurso educacional rumo a uma cultura sustentável. 

 

3.2.  Patrimônio, Patrimônio Cultural, Referências Culturais e Educação Patrimonial - 

Conceitos para uma Prática Pedagógica em uma Perspectiva de Cultura Sustentável  

 

Para dar continuidade à compreensão de onde se pretende chegar com o 

direcionamento da educação por uma perspectiva cultural sustentável, far-se-á necessário 

compreender os conceitos de patrimônio, de referências culturais e de educação patrimonial.  
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 O tema “patrimônio cultural” tem recebido muita atenção, principalmente na última 

década, quando diversas cidades, partes de cidades, paisagens e hábitos têm sido considerados 

pela UNESCO como patrimônios culturais da humanidade, patrimônios materiais e imateriais 

e, no Brasil, o próprio IPHAN também reconhece os sítios e os costumes como patrimônios 

nacionais.   Todavia, o que são “patrimônio” e “patrimônio cultural” para as populações que 

vivem nos sítios tombados há mais tempo e neles precisam sobreviver?  

 

3.2.1-  Patrimônio e Patrimônio Cultural  

 

O termo “patrimônio” , em inglês, significa  heritage, em espanhol herencia – ambos  

implicando na ideia  de algo a ser deixado ou transmitido  a gerações futuras.  Na visão 

moderna, patrimônio é o que é comum  a um grupo social, definidor  de sua identidade e 

enquanto  tal, merecedor de proteção. 

Segundo o IPHAN,   o patrimônio não se restringe apenas a imóveis oficiais isolados, 

igrejas ou palácios, mas na sua concepção contemporâneas se estende a imóveis particulares, 

trechos urbanos e até ambientes naturais de importância paisagística, passando por imagens, 

mobiliários, utensílios e outros bens móveis.  Considera patrimônio, o ser humano, a água, as 

matas, os animais, a linguagem, a arquitetura,  as histórias, os sonhos, os bens públicos.  

Muitas dessas riquezas  são preservadas porque as pessoas reconhecem a sua importância 

como forma de manter viva a memória.  A mesma instituição define patrimônio cultural 

material como patrimônio composto por um conjunto de bens culturais classificados segundo 

sua natureza nos quatro Livros do tombo: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; 

belas artes; e das artes aplicadas. Eles estão divididos em bens imóveis como coleções 

arqueológicas e paisagísticos e bens individuais; e móveis como coleções arqueológicas, 

acervos museológicos, documentais, bibliográficos arquivísticos, videográficos, fotográficos e 

cinematográficos, conforme IPHAN. 
O patrimônio cultural faz parte da vida das pessoas de uma maneira tão profunda, que 

algumas vezes elas não conseguem nem mesmo dizer o quanto ele é importante e por quê. 

Mas caso elas o perdessem, sentiriam sua falta. Como, por exemplo, a paisagem do lugar da 

infância; o jeito de preparar uma comida; uma dança; uma música; uma brincadeira. O 

patrimônio cultural é um conjunto de bens culturais que estão muito presentes na história do 

grupo, que foram transmitidos entre várias gerações, ou seja, são os bens culturais que ligam 
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as pessoas aos seus pais, aos seus avós e àqueles que viveram muito tempo antes delas. São os 

bens que se quer transmitir às próximas gerações.  O IPHAN sempre registra que  
 
o patrimônio cultural é o conjunto de manifestações, realizações e 
representações de um povo. Ele está presente em todos os lugares e 
atividades: nas ruas, em nossas casas, em nossas danças e músicas, nas artes, 
nos museus, escolas, igrejas e praças. Nos nossos modos de fazer, criar e 
trabalhar. Nos livros que escrevemos, na poesia que declamamos, nas 
brincadeiras que fazemos, nos cultos que professamos. Ele faz parte de nosso 
cotidiano, forma as identidades e determina os valores de uma sociedade. É 
ele que nos faz ser o que somos. O patrimônio cultural é que faz o Brasil ser 
Brasil. 

 

 No site do IPHAN, ainda encontramos esse conceito de Patrimônio Cultural: 

 
 Um conjunto de bens culturais que estão muito presentes na história do grupo, que 
foram transmitidos entre várias gerações. Ou seja, são os bens culturais que ligam as 
pessoas aos seus pais, aos seus avós e àqueles que viveram muito tempo antes delas. 
São os bens que se quer transmitir às próximas gerações. 
 

O patrimônio cultural tem importância para muita gente, não só para um indivíduo ou 

uma família. Dessa maneira, o patrimônio cultural liga as pessoas. É sempre algo coletivo: 

uma história compartilhada, um edifício ou lugar que todos acham importante, uma festa que 

todos participam, ou qualquer outra coisa em torno da qual muitas pessoas de um mesmo 

grupo se identificam. 

Em cidades consideradas patrimônios locais, regionais, nacionais ou internacionais, o 

conceito da palavra “patrimônio” é polissêmico.  Para fins de delimitação conceitual, 

usaremos a referência de Mourão (2009), que se fundamenta nos autores Babelon e Chastel 

(1994, p.116), Fonseca (1997, p.5), Machado (2006, p.903 e 910). 

Patrimônio, segundo Babelon e Chastel (1994, p.116) está historicamente associado à 

noção de “coisa sagrada” ou à de “coisa herdada”, logicamente vinculada à memória do 

indivíduo ou aos bens de família desse indivíduo.  As mesmas propostas conceituais são como 

aquilo que passa de geração para geração.  Fonseca (1997, p.5) citado por Mourão (2009, p.8) 

afirma que a ideia de um estatuto ideológico de patrimônio surgiu apenas no século XVIII, 

dentro do projeto de construção de identidades nacionais.   

 Na cidade de Ouro Preto-MG, em estudo nessa pesquisa, a ideia de “patrimônio” 

ganha aspectos especiais – a cidade é um patrimônio do mundo, devendo ser mantida, 

preservada para todo o planeta, o que delimita as ações de seus moradores e promove 
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informações dicotômicas sobre o conceito em análise.  Interessa-nos, todavia, o conceito de 

“patrimônio cultural”. 

 Patrimônio Cultural, de acordo com  Santos (2001,s.p.) apud Fonseca (2009, p.9), está 

relacionado com a retomada da própria definição antropológica de cultura como “tudo o que 

caracteriza uma população humana” ou como “o conjunto de modos de ser, viver, pensar e 

falar de uma dada formação social”.   

 Machado (2006,p.903) apud Fonseca (obra citada) registra que o patrimônio cultural é 

a soma do trabalho, da criatividade, da espiritualidade e das crenças, diante do que a 

comunidade atual de um determinado espaço geográfico terá que emitir um juízo de valor, 

determinando o que permanece, o que precisa ser modificado e o que pode ser descartado ou 

demolido.  Todavia, não se pode deixar de considerar que é exatamente esse patrimônio que 

confere identidade e orientação para essa comunidade “inspirando valores ligados à pátria, à 

ética e à solidariedade”, além de “estimular o exercício da cidadania, através do senso de 

pertencimento”. 

 Considerando as acepções acima, percebemos rapidamente que o conceito de 

patrimônio cultural engloba o registro de bens materiais e imateriais, o que compreende toda a 

produção cultural de um povo, de suas narrativas orais até sua arquitetura.    Compreende-se, 

aqui, a importância do título “patrimônio da humanidade”, porque nele se reconhece que em 

uma determinada cidade ou região há tanta riqueza cultural preservada, diante de um planeta 

que apenas destrói, que a preservação e manutenção se fazem necessárias para que as 

gerações vindouras em todo o planeta possam apreciar o legado que o passado nos tenha 

deixado.  Fonseca (2009, p.16-17) afirma que, dentro dos conceitos de patrimônio e de 

patrimônio cultural, principalmente dentro do segundo, deve-se acrescentar o meio ambiente, 

aqui denominado “meio ambiente cultural”, porque no rol das riquezas culturais de um local, 

arrolamos a paisagem, a hidrografia, os sítios arqueológicos e qualquer resíduo do passado 

que possam nos remeter à memória geográfica, ambiental ou histórica de um lugar.  Fonseca 

(2009, p.18) afirma que não se pode excluir o meio ambiente da abrangência do patrimônio 

cultural, sendo esse considerado como uma derivação dos estudos ambientais   e conhecido 

como “meio ambiente cultural”. 

 Rocha (2008, p.4-11) define concisamente o que, em conjunto, compõe a cultura de 

um lugar e que interfere no conceito de “patrimônio cultural” de uma comunidade qualquer: 
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• Formas organizativas – laços permanentes ou temporários entre parentes, 

comunidades, regiões ou quaisquer grupos de interesse (compreendemos 

através delas alguns costumes, algumas reações, decisões e continuidades 

dessas.  Jogos, brincadeiras, folclore, festas e outros eventos podem adentrar 

nesse item); 

• Formas de fazer – “são todas as respostas e soluções dos homens dadas às 

múltiplas necessidades humanas” (são as marcas identificatórias de uma 

comunidade e incluem sua literatura, seu artesanato, sua culinária e suas 

tomadas de decisão) 

• Relações de produção – responde quem faz o quê, para quem.  Refere-se ao 

fator econômico, ao trabalho e à sobrevivência de um povo. 

• Os sistemas de decisão - refere-se ao político, à autoridade e à liderança 

(considera-se como são tomadas as decisões, quem influencia quem e quem as 

aceita e porque as aceitam). 

• O meio ambiente – “o homem é produtor e produto, processo e resultado do 

meio em que vive”. Além de considerar o meio ambiente com sua face 

ecológica, é preciso vê-lo como pano de fundo para o desenho cultural de uma 

comunidade. 

• A memória – carga de informação sobre o passado de uma comunidade, 

guardada pela história ou conservada de forma consciente ou 

inconscientemente pela coletividade; 

• Visão de mundo – é a ação de se pensar no futuro, em busca de soluções para 

os problemas do presente (muitos advindos do passado).  Valem aqui os 

indicadores sociais, a análise da inércia de algumas comunidades que se 

colocam nas mãos de seus governantes, na espera que a solução de seus 

problemas surja como um milagre. É pela nossa visão de mundo ativa que 

podemos criar um futuro melhor para nós e nossas gerações, partindo de nós 

mesmo que possamos contar com o apoio de autoridades.  Nós criamos nossos 

próprios indicadores ou podemos nos espelhar naqueles que os acadêmicos 

fazem por nós para nos projetarmos no amanhã. 

Rocha (2008, p.9) nos adverte que esses conceitos acima interagem entre si o tempo 

todo e que apenas as somas deles promovem o conjunto de valores universais que vão nortear 
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nossas vidas.  É esse norteamento que nos leva a conceituar o que é cultura para nossa região 

e o que deve ou não ser preservado e por que devemos tomar decisões com relação ao nosso 

patrimônio cultural.  

 Varine (2012,p.17), concordando diretamente com Rocha (2008), critica os 

especialistas em patrimônio, que ele discrimina como, na grande maioria, graduados em 

arquitetura,  em conservação,  os agentes culturais e turísticos, os historiadores de arte, os 

arqueólogos, os etnólogos  e outros, como profissionais que se preocupam ou falam  de 

desenvolvimento cultural, agindo ou pensando quase sempre com vistas à conservação, à  

restauração, à execução de inventários e de pesquisas, sem fazerem parte desse mesmo 

desenvolvimento. Em outras palavras, preocupam-se com orçamentos, subvenções, 

regulamentações, mas sequer questionam os cidadãos sobre o que eles sabem sobre o tema, 

como é que vivem, como decidem, como preservam, entre outros fatores.  Define patrimônio 

como o elemento que fornece os húmus necessário para o desenvolvimento local (Varine, 

2012, p.18) e como “quadro ou moldura para o desenvolvimento local” (obra citada, p.19).   

Continua nos apresentando as características de “patrimônio” como “o conjunto das 

linguagens, das crenças, dos ritmos da vida cotidiana, as relações entre territórios vizinhos e 

as formações hierárquicas entre pessoas e instituições locais”.    

Apenas para fins de ilustração, o que está de acordo com a proposta desse estudo, vale 

considerar que “o melhor guardião do patrimônio cultural é sempre seu dono” Varine (2012). 

O “Programa Mais Educação” concorda com o autor quando salienta  que os produtores, os 

usuários e os preservadores do patrimônio e do patrimônio cultural “são as pessoas que o 

fabricam, o praticam, moram nele, ou em seus arredores ou, em termos mais gerais, são as 

pessoas para as quais esse patrimônio tem importância direta, por estar intimamente associado 

às suas vidas”.   Esse e outros conceitos fundamentam o conceito e a proposta da Educação 

Patrimonial na escola como importantes porque envolvem a comunidade escolar no 

reconhecimento e valorização dos bens culturais e das pessoas que formam o patrimônio 

cultural. 

Conforme define o artigo 2º da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural 

Imaterial, ocorrida em Paris, em 2003, a expressão patrimônio imaterial designa 

[...] “as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – 
junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares 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 
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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 continuidade, contribuindo assim para promover o 
respeito à diversidade cultural e à criatividade humana” (CURY, 2004, p. 
373). 

 

Em conclusão, parafraseando o próprio Varine (2012, p.19) afirma-se que o 

patrimônio “é o único recurso para o desenvolvimento” e que a população vai encontrá-lo em 

toda parte se buscá-lo.  Basta compreender seu conceito, sua importância para sua 

sobrevivência e se adaptar às contingências atuais para fazer do patrimônio sua razão para sua 

continuação.  O desenvolvimento é sustentável se está em harmonia com patrimônio existente 

e para a existência continuada do patrimônio, deve-se haver a participação efetiva do cidadão.  

Aqui adentramos com o conceito de “educação patrimonial”, como ferramenta para o 

desenvolvimento dessa participação cidadã, o que será discutido mais à frente. 

 

3.2.2- Referências Culturais   

  

 Segundo a definição do Art. 216 da Constituição da República Federativa do Brasil, o 

patrimônio cultural brasileiro constitui-se dos 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: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 

artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico. 

A UNESCO define patrimônio cultural imaterial como as práticas, representações, 

expressões, conhecimentos e técnicas – junto 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, ou seja, se 

transformam em referência cultural de uma comunidade ou região: 
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  (...) são edificações e são paisagens naturais. São também as artes, os 
ofícios, as formas de expressão e os modos de fazer. São as festas e os 
lugares a que a memória e a vida social atribuem sentido diferenciado: são 
as consideradas mais belas, são as mais lembradas, as mais queridas. São 
fatos, atividades e objetos que mobilizam a gente mais próxima e que 
reaproximam os que estão longe, para que se reviva o sentimento de 
participar e de pertencer a um grupo, de possuir um lugar. Em suma, 
referências são objetos, práticas e lugares apropriados pela cultura na 
construção de sentidos de identidade, são o que popularmente se chama de 
raiz de uma cultura. 4 
 

 Para uma compreensão do papel das referências culturais para a concretização do 

conceito de patrimônio, de patrimônio cultural e de referência cultural, é imprescindível a 

função da Educação Patrimonial. 

 

3.2.3- Educação Patrimonial  

  

O conceito de “educação patrimonial” pode promover divergências, dependendo de 

como um indivíduo avalia o termo “patrimônio”.  Nessa pesquisa, utilizaremos o conceito 

aplicado no projeto “Vale Registrar” – um programa de Educação Patrimonial do Trem da 

Vale, que circula entre as cidades históricas mineiras de Ouro Preto e de Mariana: instrumento 

estratégico e eficaz para o exercício da cidadania, por meio da utilização dos elementos da 

memória cultural e da consolidação dos pilares e valores identitários.  Os organizadores 

justificam o uso da educação patrimonial como linha mestra de alguns de seus trabalhos 

porque “fortalece o sentido de pertencimento e estabelece um laço afetivo de crianças, jovens 

e adultos com seus bens materiais e imateriais, capacitando ambos para usufruir, promover, 

disseminar e proteger o seu próprio legado”.   A justificativa continua: “novas posturas 

comportamentais são geradas, o que ocasiona atitudes preservacionistas em moradores e 

visitantes e incentiva o desenvolvimento da produção cultural, valoriza a experiência de 

permanecer e viver nas cidades, prolonga a estadia dos visitantes e incentiva o 

desenvolvimento turístico em moldes sustentáveis. Por fim, a equipe destaca que “é uma 

prática educativa voltada à comunidade, com atividades voltadas para o resgate da memória 

individual e coletiva [...] utilizando-se de espaços e equipamentos existentes nas estações de 

                                                           
4 O inventário é uma forma de pesquisar, coletar e organizar informações sobre algo que se quer conhecer melhor. Nesta atividade, é 
necessário um olhar ao redor dos espaços da vida, inclusive os que podem estar junto à escola,buscando identificar as referências culturais 
que formam o patrimônio cultural do local. 
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Mariana e Ouro Preto, voltados para o registro audiovisual e a valorização de bens culturais e 

imateriais da região”5. 

 O IPHAN (2014, p.21) assim conceitua “educação patrimonial”:  
 
Educação Patrimonial constitui-se de todos os processos educativos formais 
e não formais que têm como foco o Patrimônio Cultural, apropriado 
socialmente como recurso para a compreensão sócio-histórica das 
referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para 
seu reconhecimento, sua valorização e preservação. Considera, ainda, que os 
processos educativos devem primar pela construção coletiva e democrática 
do conhecimento, por meio do diálogo permanente entre os agentes culturais 
e sociais e pela participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras 
das referências culturais, onde convivem diversas noções de Patrimônio 
Cultural. 
 

Na mesma cartilha, os autores esclarecem que não pode haver educação patrimonial se não 

houver participação efetiva dos cidadãos porque são eles quem mantém, conhece e sabe 

porque o bem foi preservado.  São esses cidadãos quem vive o patrimônio e, talvez, quem o 

mantenha vivo, sendo “imprescindível sua participação nas propostas de um programa de 

educação patrimonial”. 

 A equipe do IPHAN (2014, p.20) vê obstáculos na implantação de programas de 

educação patrimonial no Brasil devido à disseminação de amplos projetos que atendem 

apenas partes ou frações do tema, sem levarem em consideração a participação ativa do 

cidadão que é o principal elemento do processo.    Ela explica: 
 
Nos últimos anos, multiplicaram-se iniciativas educacionais voltadas à 
preservação patrimonial. Ao se adotar a expressão Educação Patrimonial, 
uma grande variedade de ações e projetos com concepções, métodos, 
práticas e objetivos pedagógicos distintos foi realizada por todo o país. Não 
obstante a extrema pertinência e a importância dos resultados alcançados por 
essas iniciativas, nem sempre se discerne uma orientação programática 
definida, subjacente a esse conjunto heterogêneo: ações pontuais e 
esporádicas de promoção e divulgação se acotovelam com propostas 
educativas continuadas, inseridas na dinâmica social das localidades; 
projetos e encontros, materiais de apoio, cadernos temáticos e publicações 
resultantes de oficinas se misturam a práticas significativas em que esses 
materiais não constituem um fim em si mesmo; ao contrário, compõem 
partes de processos educativos. 
 

 Considerando-se a cidade estudada, Ouro Preto –MG, um patrimônio cultural  de 

imensurável importância para o planeta por seu conjunto arquitetônico e  natural bem como 

                                                           
5 Material editado pela equipe do Programa de Educação Patrimonial Trem da Vale 
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por todos os bens culturais que conserva  e  expõe, faz-se necessária uma avaliação sobre 

como a educação que está oferecendo modifica  (se modifica) o comportamento de seus 

moradores  e como a escola pode implementar os programas existentes  considerando toda a 

população, o que inclui aquela que mora na gênese da história local.  

O Programa Mais Educação, por exemplo traz informações e atividades que estimulam 

a vontade de observar, identificar e pesquisar os múltiplos sentidos que constituem a cultura e 

o patrimônio cultural brasileiros. Esse programa “propõe uma Educação Patrimonial dinâmica 

e criativa para a escola se relacionar com o patrimônio cultural de sua região e, a partir dessa 

ação, ampliar o entendimento dos vários aspectos que constitui o patrimônio cultural e o que 

isso tem a ver com formação de cidadania, identidade cultural, memória e outras tantas coisas 

que fazem parte da nossa vida, mas, muitas vezes, não dão conta do quão importantes elas 

são”.  

A Educação Patrimonial na escola é considerada parte do currículo como tema 

transversal, integrando-se aos conteúdos das diversas áreas de conhecimento com o propósito 

de sensibilizar os alunos da educação básica para conhecer, valorizar e proteger o patrimônio 

cultural. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/Iphan - instituição federal, 

vinculado ao Ministério da Cultura/MinC e responsável pela política de patrimônio cultural 

em nível nacional – entende a Educação Patrimonial como sendo:  
 
Os processos educativos formais e não-formais que têm como foco o 
patrimônio cultural apropriado socialmente como recurso para a 
compreensão sócio-histórica das referências culturais em todas as suas 
manifestações, com o objetivo de colaborar para o seu reconhecimento, 
valorização e preservação. (IPHAN) 
 

A Educação Patrimonial, nesse sentido, propõe a articulação de saberes diferenciados. No 

caso das ações na escola, une o conhecimento oferecido pelo programa curricular com o 

conhecimento tradicional das comunidades. Esta proposta pode ser trabalhada nos diferentes 

segmentos de ensino, e também no âmbito da educação não-formal, centrando as ações nos 

espaços de vida representados pelos territórios. 
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3.2.4. Educação Patrimonial em Ouro Preto: o Papel da Escola na Formação da 

Cidadania 

  

Ouro Preto, cidade histórica de Minas Gerais, patrimônio cultural e museu vivo da 

humanidade, é considerada um dos patrimônios culturais melhor preservados do planeta.   Seu 

desenvolvimento econômico e social, todavia, depende de seu grau de preservação, porque 

investimentos e turismo estão diretamente relacionados a isso em patrimônios tombados.  

Eventos de todos os tipos ocorrem em Ouro Preto, de congressos universitários a lançamentos 

de livros e projetos, porque o ambiente é propício.  Em realidade, pessoas de todas as 

nacionalidades têm em sua lista de sonhos visitar cidades como Roma, Veneza, Olinda, Ouro 

Preto, Atenas, San Francisco entre outros, pela importância cultural que essas cidades 

representam. Há um desencontro, porém, entre quem visita Ouro Preto e quem nela habita.  

Em sua grande maioria, moradores de cidades tombadas no Brasil não possuem o senso de 

pertencimento a elas porque pensam que pertencem a turistas e não a eles e que tudo o que 

nelas se faz é para a diversão e o atendimento a esses visitantes.  Faltam-lhes compreensão de 

que eles, os moradores, também fazem parte desse patrimônio.  

 A cidade estudada nessa dissertação é extremamente rica em vários aspectos.  Possui 

um valioso acervo considerando dos casarios do século XVIII às inúmeras igrejas, um sistema 

de museus que integra treze instituições, galerias de arte, pontes e fontes. Em suas ruas 

estreitas, os casarões em estilo colonial se encontram íntegros e há alguns considerados como 

“palácios”.   Engana-se, todavia, quem pensa que essa cultura só se encontra na arquitetura 

presente nos bairros do centro histórico.  Ela se dissemina por toda a cidade e distritos, sendo 

a sua gênese fundada em morros locais. 

 A cidade é berço de várias nascentes de rios importantes para o país e possui entre 

suas riquezas naturais, áreas de preservação ambiental como a do Pico do Itacolomi, a da 

Cachoeira das Andorinhas e da região do Tripuí, entre outras.  Nessa última, encontra-se um 

dos fósseis mais antigos do planeta – peripattus accacioli.   

 No passado, riquezas minerais eram encontradas a céu aberto, mas ainda hoje a região 

é rica em pedras preciosas e semipreciosas, além do minério de ferro e seus derivados.    

 Grandes fragmentos de Mata Atlântica existem na região, com flores magníficas e 

madeira de lei, como candeias e ipês. 
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 A culinária e as festas locais são conhecidas mundialmente, como festivais de arte e 

cultura com proeminência em todos os continentes. 

  O turismo é uma das maiores fontes de renda locais.   Contudo, com toda essa 

riqueza, a cidade ainda padece com problemas diversos, entre os quais: má qualidade nos 

serviços prestados ao turista, saneamento básico precário, transporte público e segurança 

deficitários e pouco conhecimento por parte da população e dos turistas de áreas históricas 

importantes e negligenciadas.   

 A educação deveria ser um instrumento importante para informar os cidadãos sobre 

como viver com sustentabilidade em patrimônios tombados.   A cidade é sede da 

Superintendência Regional de Ensino (SRE) como também de duas instituições federais de 

ensino superior, fundações e galerias de artes, centros e parques de convenções (para atender 

eventos) e dois jardins botânicos.  Faltam, todavia, áreas de lazer para crianças e jovens, 

parquinhos, áreas para academia em ar livre.  O paisagismo urbano deixa a desejar.    

 Há alguns anos, a educação patrimonial em Ouro Preto consistia em visitas orientadas 

a alguns prédios históricos ou ao centro histórico (o que podia ser reduzido à visita à igreja da 

região).  Comprova-se essa informação com o fato de que grande maioria da população acima 

dos cinquenta anos, até hoje nunca visitou um único museu da cidade (facilmente provado 

com avaliação de livros de visitas).   No máximo, os professores narravam a história da cidade 

aos seus alunos, expunham sua importância para o turismo e realizava uma visita orientada. 

 Hoje, pode-se notar uma preocupação maior dos professores quanto ao tema em 

estudo, mas ainda é precário o uso dessa ferramenta.  Faltam estratégias de implementação 

dessa prática (visitação dos espaços da cidade) no desenvolvimento da proposta da instituição 

(PPP) a ser consubstanciada na filosofia da instituição pela necessidade da formação da 

cidadania em patrimônio tombado. Por essa razão, o espaço foi ocupado, muitas vezes pelo 

trabalho de parceria que se responsabilizou pelo patrocínio, como foi o caso dos inúmeros 

projetos das mineradoras (e não das escolas) desenvolvidos nos últimos anos. Algumas 

instituições praticam ações isoladas, fragmentárias, mas não se pode afirmar que elas sejam 

ações que primam a filosofia da escola, mesmo que essas escolas pertençam a esse cenário 

cultural.  A atividade patrimonial deveria ser primordial quando na discussão e 

implementação da proposta pedagógica da escola dentro do contexto histórico-cultural. 

 A educação patrimonial ganha limites diferenciados de acordo com a cidade em que se 

aplica.  Em cidades tombadas, em que a rotina se resume em viver para o turismo e para a 
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cultura, ela deve ser considerada como fundamental para a compreensão dessa realidade.  Por 

essa lógica o acesso à educação pública de qualidade efetivaria a educação como parte dos 

direitos sociais, culturais e econômicos inscritos na Constituição Federal Brasileira de 1988 e 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996).   

Por fim, conforme nos afirma Arroyo (1998) compartilha-se da necessidade de 

trabalhar o patrimônio na Escola para fortalecer a relação das pessoas com suas heranças 

culturais, estabelecendo um melhor relacionamento dessas com esses bens, percebendo sua 

responsabilidade pela valorização e preservação do patrimônio, fortalecendo a vivência real 

com a cidadania, num processo de inclusão social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

4 -  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

 Após a avaliação das respostas obtidas na fase 2 da pesquisa, chegou-se aos seguintes 

resultados que demonstram a necessidade da construção de propostas/projetos educacionais 

(PPPs) centrados no patrimônio cultural com base nos conhecimentos demonstrados pelos 

entrevistados. 

 Parte dos resultados encontrados na pesquisa, somado às experiências da pesquisadora, 

apontou para a necessidade de o Projeto Político-Pedagógico conter embasamento suficiente 

para referendar um processo educacional tendo em vista a atuação do cidadão nesse 

patrimônio.  Ademais, o estudo reconhece a importância da inserção dos conhecimentos do 

ponto de vista acadêmico para dialogar com os culturais nesse texto-documento. Por isso, 

sugere a criação de um Comitê de Interlocução para auxiliar as escolas desse município a 

refletirem a construção de suas propostas, para que o patrimônio seja conhecido e usufruído 

por todos, convertendo-se em fator de desenvolvimento econômico e social sob a perspectiva 

da cultura sustentável.   Justificamos aqui que registramos apenas os resultados dessa 

fase, em virtude da primeira pertencer ao pré-projeto da pesquisa. 

 Os resultados serão tabulados em quadros e as respectivas discussões logo após a sua 

apresentação. O quadro 6 apresenta os resultados do segmento colaboradores. 

  

Quadro 6: Resultados dos Questionamentos do Segmento Colaboradores  
Público: gestores públicos, acadêmicos e cidadãos atuantes na comunidade. Total de 
entrevistados: 100  
 
Questões: Sim 

% 

Não 

% 

1- A partir das experiências vivenciadas por você é possível afirmar 
que o trabalho desenvolvido nas escolas de Ouro Preto está 
fundamentado no reconhecimento do valor desse patrimônio 
cultural da humanidade? 

02 98 

2- Você considera o trabalho dessas escolas suficiente para 
melhorar as condições de vida dos moradores das comunidades 
dos arredores do Centro Histórico para promover o 
desenvolvimento local, gerar renda para as famílias e, ao mesmo 
tempo, preservar o patrimônio cultural da cidade? 

03 97 
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3- No seu ponto de vista, os moradores das comunidades escolares 
situadas nas encostas de Ouro Preto, muitos em áreas de risco 
devido às condições morfológicas, participam das decisões 
políticas da cidade?  

10 90 

4- No seu ponto de vista, os moradores dessas comunidades 
escolares situadas nos arredores do Centro Histórico detêm 
conhecimentos necessários para entender a importância do 
patrimônio cultural Ouro Preto para melhorar as suas condições 
de vida? 

02 98 

5- No seu ponto de vista, a criação de um COMITÊ DE 
INTERLOCUÇÃO composto por acadêmicos e conhecedores do 
patrimônio cultural da cidade objetivando orientar as escolas na 
reformulação do Projeto Político-Pedagógico seria benéfico para 
o exercício da cidadania e da preservação do patrimônio Ouro 
Preto? 

86 14 

6- Gostaria de registrar algumas considerações? 

 

88 12 

 

 Percebe-se, nitidamente que a maioria dos colaboradores apontam que a escola não 
fornece embasamento suficiente para que o patrimônio gere patrimônio.  Todavia, gostariam 
de participar das discussões em torno do documento PPP, admitem a importância da criação 
do Comitê de Interlocução. 

 O quadro 7, por sua vez, reflete as respostas dos pais e/ou responsáveis. 

 

Quadro 7: Respostas dos Questionário dos pais e/ou responsáveis. Total 100 entrevistados  

 

Questões: Sim Não 

1- A escola do seu filho (a) realiza encontros destinados a informar 
os pais e/ou responsáveis sobre o trabalho que desenvolve, 
ouvindo-os e orientando-os sobre as suas responsabilidades?  

60 40 

2- Nesses encontros, os dirigentes informam o referencial de todo o 
trabalho a ser realizado, que é o Projeto Político-Pedagógico 
(PPP) e, sobre as normas da escola, expressas no Regimento 
Escolar, enfatizando ser esses dois documentos os mais 
importantes da instituição e que, você não pode deixar de 
conhecê-los para acompanhar o desenvolvimento do (a) seu filho 
(a)?  

18 82 

3- Você acha importante a instituição elaborar e divulgar esses 
documentos para todos se inteirarem do trabalho da escola a ser 

88 12 
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realizado? (Esses documentos contêm a história da instituição 
desde a sua criação; a sua filosofia de trabalho bem como toda a 
sua organização; os conteúdos a serem ensinados e as estratégias 
para o aprendizado e, um Plano Institucional onde encontram-se 
expostas todas as ações (projetos e programas) para 
implementarem o processo educacional desejado pela 
coletividade). 

4- Você considera as discussões realizadas nessa escola 
satisfatórias para conclamar os pais e os demais segmentos para 
trabalharem juntos? 

17 83 

5- Você observa que há atenção da escola em ouvir a opinião das 
pessoas principalmente sobre os problemas e as necessidades 
enfrentadas na comunidade para, com base neles, estruturar o 
processo educacional? 

26 84 

6- O trabalho da escola bem como o instrumento que o norteia, o 
PPP, estão fundamentados no reconhecimento do valor do 
patrimônio local? 

14 86 

7- Você observa preocupação da escola com as condições de vida 
da população e movimento constante para melhorar essas 
condições por meio do ensino proposto e de atividades 
diversificadas? 

11 89 

8-  Considera a educação oferecida suficiente para promover 
mudanças significativas na vida dos alunos e de suas famílias 
com consequência em melhoria nas condições de vida da 
comunidade nos próximos dez anos?   

 

17 83 

                         
 Percebe-se, nitidamente, que os pais e/ou responsáveis compreendem o papel da escola 

para a formação da cidadania, gostariam de participar mais ativamente dos encontros de pais 

da escola e reconhecem que o documento PPP não chega até eles por alguma razão.   Para a 

grande maioria, a educação oferecida na escola não é suficiente para promover mudanças 

significativas nas famílias e nas comunidades quando o quesito é formação de cidadania que 

utiliza o patrimônio para gerar patrimônio. 

 O quadro 8 demonstra os resultados dos questionários dos docentes, 

                   Quadro 8: Resultados dos questionários aplicados aos professores (Total de 100) 

 
Questões: Sim Não 

1- Essa escola realiza encontros destinados a informarem aos seus 
segmentos o trabalho que desenvolve, ouvindo-os e orientando-
os sobre as suas responsabilidades? 

70 30 
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2- Nesses encontros, os dirigentes informam o referencial de todo o 
trabalho a ser realizado, que é o Projeto Político- Pedagógico e, 
sobre as normas da escola, expressas no Regimento Escolar, 
enfatizando ser esses dois documentos os mais importantes da 
instituição e que, você não pode deixar de conhecê-los para 
acompanhar o processo?  

40 60 

3- Você acha que é importante a escola elaborar e divulgar para 
toda comunidade esse documento que contém a história da 
instituição desde a sua criação; a sua filosofia de trabalho bem 
como toda a sua organização; os conteúdos a serem ensinados e 
as estratégias para o aprendizado e, um Plano Institucional, onde 
encontram-se expressas   todas as ações/projetos e/ou programas 
para implementarem o processo educacional desejado? 

91 09 

4- O documento Projeto Político-Pedagógico tem sido, 
efetivamente, o texto norteador e referência da prática 
pedagógica dessa Escola?  

 

10 

 

90 

5- Você considera as discussões dessa escola suficientes para 
refletirem os problemas e as necessidades reais dos alunos bem 
como para apresentarem o trabalho a se realizar de forma 
mobilizar os segmentos e parceiros para se trabalhem juntos? 

22 88 

6- Você considera que o trabalho realizado corresponde às reais 
necessidades de formação dos alunos encontrando-se 
fundamentado no reconhecimento do valor do patrimônio 
cultural da cidade? 

12 88 

7- Você observa que há atenção dos dirigentes em ouvir a opinião 
dos envolvidos na ação, principalmente sobre os problemas e as 
necessidades enfrentadas na comunidade para estruturar o 
processo educacional? 

27 73 

8-   Considera que há motivação para os servidores se envolverem 
nas discussões e cooperarem nas tomadas de decisões? 

29 81 

9- Considera a escola receptiva aos projetos de parceria e a outros 
da própria necessidade dela e de sua comunidade?  

18 82 

10- Considera que há motivação suficiente para contar com o 
envolvimento e a cooperação dos servidores, dos alunos e das 
famílias nas tomadas de decisões?  

16 84 

11- Observa preocupação da escola com as condições de vida da 
população e movimento constante para melhorar essas condições 
por meio do ensino proposto e das atividades programadas? 

26 74 

12- Considera responsável e atuante o Colegiado desse 
estabelecimento? 

14 86 

13- Concorda com a forma estabelecida de indicação de dirigentes 
para as escolas públicas do Estado de Minas Gerais que se 
assenta na responsabilidade desse órgão, o Colegiado Escolar? 

18 82 

14- Considera a educação oferecida suficiente para promover 
mudanças significativas na vida dos alunos e de suas famílias 
com consequência em melhoria nas condições de vida da 
comunidade nos próximos dez anos?  

11 89 
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 Percebeu-se, através do registro das respostas dos professores, que a instituição 

necessita redefinir o percurso de seu projeto para tê-lo como referência do trabalho a 

desenvolver. 

Considerando o patrimônio tombado, o projeto não se estrutura para gerar benefícios 

do patrimônio pelo patrimônio para os cidadãos das comunidades escolares.   Professores 

reconhecem que há suficiência do número de reuniões; todavia, essas reuniões deveriam se 

orientar pelas ações da proposta. Também não concordam com a forma instituída dos 

Colegiados Escolares, bem como do processo de indicação de dirigentes por ele definida. 

 O quadro 9  reflete as respostas dos demais segmentos das escolas. 
 
Quadro 9: Respostas dos Questionário dos demais segmentos das escolas: Total de 10(dez) 

Questões: Sim Não 

1- Esta escola realiza encontros destinados a informarem os 
pais e/ou responsáveis e os alunos sobre o trabalho que 
desenvolve, ouvindo-os e orientando-os sobre o 
desenvolvimento dele bem como de suas 
responsabilidades? 

07 03 

2- Nesses encontros, os dirigentes informam o referencial de 
todo o trabalho a ser realizado, que é o Projeto Político- 
Pedagógico e, sobre as normas da escola, expressas no 
Regimento Escolar, enfatizando ser esses dois documentos 
os mais importantes da instituição e que, você não pode 
deixar de conhecê-los para acompanhar o processo 
educacional dos alunos enquanto servidor?  

03 07 

3-  Você concorda que a escola deva elaborar e divulgar para 
toda comunidade esses documentos que expressam a 
história da instituição desde a sua criação; a sua filosofia de 
trabalho bem como toda a sua organização; os conteúdos a 
serem ensinados e as estratégias para o aprendizado e o 
Plano Institucional, onde encontram-se expostas todas as 
ações/projetos e/ou programas para implementarem o 
processo educacional? 

08 02 

4- O Projeto Político-Pedagógico tem sido, efetivamente, o 
texto norteador da prática pedagógica dessa Escola?  

03 07 

5- Você considera as discussões dessa escola suficientes para 
refletirem os problemas e as necessidades reais dos alunos 
bem como para apresentarem o trabalho a se realizar de 
forma a conclamar os parceiros para se trabalhem juntos? 

03 07 

6- Você considera que o trabalho realizado corresponde às 
reais necessidades de formação dos alunos encontrando-se 
fundamentado no reconhecimento do valor do patrimônio 
histórico e cultural da cidade? 

04 06 
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7- Você observa que há atenção da escola em ouvir a opinião 
dos envolvidos na ação, principalmente sobre os problemas 
e as necessidades enfrentadas na comunidade para 
estruturar o processo educacional? 

03 07 

8- Observa preocupação da escola com as condições de vida 
da população e movimento constante para melhorar essas 
condições por meio do ensino proposto e das atividades 
extracurriculares? 

04 06 

9- Considera responsável e atuante o Colegiado desse 
estabelecimento? 

04 06 

10- Concorda com a forma estabelecida de indicação de 
dirigentes para as escolas do Estado de Minas Gerais que se 
assenta na responsabilidade desse órgão, o Colegiado 
escolar? 

04 06 

11- Considera a educação oferecida suficiente para promover 
mudanças significativas na vida dos alunos e de suas 
famílias com consequência em melhoria nas condições de 
vida da comunidade nos próximos dez anos?  

03 07 

 
   Os servidores, ao contrário dos segmentos entrevistados anteriormente, se dividem 

entre as respostas, mas nota-se que há uma tendência em aceitar que a educação cumpre seu 

papel definido, considerando a atuação dos gestores.  Consideram que seria importante que as 

gestões escolares contassem com eles na elaboração e no envolvimento da Proposta.  Para eles, 

apesar de não haver atuação totalmente eficiente do Colegiado, eles consideram importante a 

existência desse órgão. 

  O quadro 10 reflete as respostas de especialistas e dirigentes. 

 
Quadro 10 : Respostas dos Questionários referente ao segmento especialistas e 

dirigentes. Total de 10 (dez). 

Questões: Sim Não 

1- Essa escola realiza encontros destinados a informarem aos seus 
segmentos sobre o trabalho que desenvolve, ouvindo-os e 
orientando-os sobre as suas responsabilidades?  

08 02 

2- Nesses encontros informam o referencial de todo o trabalho a ser 
realizado, que é o Projeto Político- Pedagógico (PPP) e, sobre as 
normas da escola, expressas no Regimento Escolar, enfatizando 
ser esses dois documentos os mais importantes da instituição e 
que, eles não podem deixar de conhecê-los para acompanharem 
o processo educacional da instituição?  

07 03 

3- Você considera importante a escola elaborar e divulgar para toda 
comunidade esse documento que expressa a história da 
instituição desde a sua criação; a sua filosofia de trabalho bem 

10 00 
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como toda a sua organização; os conteúdos a serem ensinados e 
as estratégias para o aprendizado e que contém o Plano 
Institucional, onde encontram-se todas as ações/projetos e 
programas para implementarem o processo educacional rumo a 
formação desejada? 

4- Considera que o trabalho realizado corresponde às reais 
necessidades de formação dos alunos encontrando-se 
fundamentado no reconhecimento do valor do patrimônio 
cultural da cidade? 

06 04 

5- Você observa que há atenção suficiente para ouvir a opinião dos 
envolvidos, principalmente sobre os problemas e as necessidades 
enfrentadas na própria comunidade para estruturar o processo 
educacional? 

06 04 

6- Você considera a gestão da escola receptiva aos projetos de 
parceria? 

07 03 

7- Você considera que há motivação suficiente para contar com o 
envolvimento e a cooperação dos servidores, dos alunos e das 
famílias nas tomadas de decisões? 

06 04 

8- Você considera que há preocupação da escola com as condições 
de vida da população e movimento constante para melhorar 
essas condições por meio do ensino proposto e de atividades 
diversificadas? 

06 04 

9-   Você considera atuante o Colegiado do estabelecimento? 07 03 

 

10- Concorda com a forma estabelecida de indicação de dirigentes 
para as escolas públicas do Estado de Minas Gerais que se 
assenta na responsabilidade desse órgão, o Colegiado Escolar? 

07 03 

11- Considera a educação oferecida suficiente para promover 
mudanças significativas na vida dos alunos e de suas famílias 
com consequência em melhoria nas condições de vida da 
comunidade nos próximos dez anos?  

06 04 

  
 

Percebe-se uma proeminência de resultados considerados afirmativos por parte desse 

segmento.   Apenas há uma segmentação de respostas nas questões onde se busca saber se a 

educação oferecida na escola é suficiente para mudar significantemente a vida dos alunos e de 

suas famílias e quanto à concordância com a forma indicação dos gestores. 

O quadro 11  reflete as respostas  dos alunos do Ensino Médio. 

 
Quadro 11: Respostas dos Questionários dos alunos do Ensino Médio. Total de 100. 
Questões: Sim 

% 

Não 
% 
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1- Esta escola realiza encontros destinados a informarem os pais 
e/ou responsáveis e os alunos sobre o trabalho que desenvolve, 
ouvindo-os e orientando-os sobre os compromissos necessários e 
o desenvolvimento do processo educacional  

40 60 

2- Nesses encontros, os dirigentes informam sobre o Projeto 
Político- Pedagógico (PPP) e sobre o Regimento Escolar, que 
são os documentos mais importantes da escola e que você não 
pode deixar de conhecê-los? 

26 74 

3- Considerando que o Projeto Político Pedagógico e o Regimento 
Escolar são os documentos mais importantes da escola  que 
contêm a história da instituição, desde a sua criação; a filosofia 
de trabalho, bem como toda a sua organização; os conteúdos a 
serem ensinados e as estratégias para o aprendizado e um Plano 
Institucional onde se encontram expressas todas as 
ações/projetos/programas, responda:Você considera importante a 
divulgação desses documentos para haver mais interação  dos  
envolvidos no processo?  

80 20 

4- Você considera as discussões dessa escola satisfatórias para 
conclamar os pais e os demais segmentos para trabalharem 
juntos? 

11 89 

5- Você observa que há atenção da escola em ouvir a opinião das 
pessoas sobre os problemas que elas enfrentam no dia a dia para 
que, com base na reflexão sobre esses problemas, a escola possa 
realizar seu trabalho? 

17 83 

6- Ouro Preto enquanto patrimônio cultural da humanidade é 
elemento norteador do trabalho da escola?  

12 88 

7- O trabalho da escola corresponde às reais necessidades de 
formação dos alunos dessa comunidade e do município Ouro 
Preto, patrimônio da humanidade?  

15 85 

8- A disciplina é um fator importante para o trabalho de todos e, 
por isso, a escola preza por implementar mecanismos para 
mantê-la?  

70 30 

9- Você observa preocupação da escola com as condições de vida 
da população e movimento constante para melhorar essas 
condições por meio do ensino proposto e das atividades 
programadas? 

06 94 

10- Você tem conhecimento sobre a atuação do Colegiado da escola? 20 80 

11- Você acha o Colegiado da escola atuante?  17 83 

12- Você concorda com a forma estabelecida de indicação de 
dirigentes para as escolas públicas do Estado de Minas Gerais 
pelo Colegiado Escolar 

07 93 

13- Você considera a educação oferecida pela escola suficiente para 
promover mudanças significativas na vida dos alunos e de suas 
famílias nos próximos dez anos? 

26 74 
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Os alunos têm opinião crítica e negativam a educação como insuficiente para oferecer 

a eles orientação para o futuro, sob o ponto de vista de focalizar o patrimônio como gerador 

de patrimônio.     

A tabulação dos dados deu origem aos gráficos abaixo que serão analisados em cada 

descritor. 

O segmento dos colaboradores, composto de gestores públicos, acadêmicos e pessoas 

atuantes na comunidade educativa foi o segmento que demonstrou maior interesse em 

participar da pesquisa, conforme registrado no gráfico 1. 

 

Gráfico I- Opinião dos Colaboradores entrevistados (gestores, acadêmicos e cidadãos 
atuantes na comunidade) 

 

Percebe-se uma tendência negativa que se justifica perante a necessidade de a escola 

apropriar e reconhecer do seu patrimônio para desenvolver o seu trabalho assentado nele.  

Esclarece-se nesse gráfico que houve uma inversão que teve origem no 

questionamento em razão a má formulação da pergunta que direcionou a respostas invertidas 

das questões 5 e 6. 

Procedendo a análise, cada número equivale à pergunta do questionário.  

Questão 1:  98% consideram que o trabalho das escolas não se encontra fundamentado 

no valor do patrimônio cultural local (caso de Ouro Preto);  
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Questão 2: 97% consideram que o trabalho das escolas não é suficiente para melhorar 

as condições de vida dos moradores e das comunidades dos arredores do Centro Histórico 

para promover o desenvolvimento local, gerar renda para as famílias e, ao mesmo tempo, 

preservar o patrimônio cultural da cidade;  

Questão 3: 90% consideraram que os cidadãos das comunidades dos arredores do 

centro histórico não participam das decisões políticas;  

Questão 4: 98% consideram que os moradores não detêm conhecimentos necessários 

para entender a importância do patrimônio cultural Ouro Preto para melhorar as suas 

condições de vida.  

Questão 5:  86% aprovam a criação de um COMITÊ DE INTERLOCUÇÃO composto 

por acadêmicos e conhecedores do patrimônio cultural da cidade objetivando orientar as 

escolas na reformulação do Projeto Político-Pedagógico o que seria benéfico para o exercício 

da cidadania e da preservação do patrimônio Ouro Preto.   

Quanto a registrar as considerações, percebeu-se que as perguntas já eram bem 

esclarecedoras. 

A seguir apresentam-se citações de fragmentos de Relatos da Entrevista com os 

Colaboradores: 

 “Acredito que a escola seja o espaço mais importante para se fazer com que 
as coisas aconteçam e haja maior valorização e preservação do patrimônio 
cultural. E por que eu acho isso? Porque é na escola que a gente aprende. A 
escola existe para ensinar! E a gente só vai conseguir valorizar e preservar 
algo quando a gente aprender sobre ele no lugar que ensina. Só em um 
espaço assim, aprende-se com o objetivo de reconhecer. Essa é a mágica. 
Quando a gente aprende, a gente identifica! E quando a identifica, a gente 
pertence/reconhece! A gente só preserva o que a gente identifica e reconhece 
e só reconhece o que a gente conhece, aprende! Estou focando nisso: a gente 
só valoriza/participa o que a gente conhece. E para conhecer, precisa ser 
ensinado! Qual é o local do ensino? A ESCOLA! Você valoriza a 
participação das pessoas na sua pesquisa, não valoriza? Mas antes de 
participar, as pessoas precisam conhecer - se identificar - sentir que 
pertencem! A participação é o passo seguinte, depois do conhecimento que 
só pode ser dado na escola! 
Os princípios do patrimônio cultural (princípios da tutela do patrimônio 
cultural). 
 
“Reconheço a importância do assunto para a população ouro-pretense, que 
habita território considerado *Patrimônio Histórico e Cultural da 
Humanidade, e que não reconhecem de fato esse valor*. A primeira 
alternativa seria implantar nas escolas projetos que contemplam tema 
patrimônio cultural e cidadania, possibilitando aos moradores dessa região o 
reconhecimento, valorização e preservação desse mesmo patrimônio. 
Reconhecendo ainda que, esse patrimônio pode ser fonte de trabalho, renda e 
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uma vida melhor para todos os cidadãos dessa cidade. Espero sinceramente 
que as equipes gestoras das entidades educacionais das redes pública e 
privada entendam a importância de sensibilizar as pessoas para que elas se 
conscientizem e busquem soluções que realmente permitam que o cidadão 
ouro-pretense se valorize e valorize esse patrimônio que antes de ser do 
mundo... é seu!!!” 

 
A seguir, gráfico 2 que registra a resposta do segmento pais e/ou responsáveis. 

 
 

Gráficos II - Resposta do Segmento de Pais e/ou Responsáveis 
 

 

Questão 1:  60% reconhecem que a escola realiza os encontros, mas não os ouve o que fez 

com que 40% desse segmento mostrassem insatisfeitos.  

Questão 2: 82% dos entrevistados alegaram não conhecer o PPP da escola;  

Questão 3: 88% consideram importante a escola possuir esse documento e o divulgar; 

Questão 4:  83 % não consideram as discussões suficientes;  

Questão 5:  84% observam que a escola não dá atenção aos problemas da comunidade; 

Questão 6: 86% o trabalho da escola não está fundamentado no valor do patrimônio;  

Questão 7:  89% as escolas não se preocupam com as condições de vida dos cidadãos.  

Questão 8: 83% não consideram a educação suficiente para melhorar as condições de vida nos 

dez anos.  

 

 O gráfico 3 registra as respostas dos professores. 
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Gráfico III - Resposta do segmento professores 

 

Questão 1: 70% concordam que a escola realiza encontros destinados a informarem aos seus 

segmentos o trabalho que desenvolve, ouvindo-os e orientando-os sobre as suas 

responsabilidades;  

Questão 2: 60% consideram que os dirigentes não informam o referencial de todo o trabalho a 

ser realizado, que é o Projeto Político- Pedagógico e, sobre as normas da escola, expressas no 

Regimento Escolar, enfatizando ser esses dois documentos os mais importantes da instituição 

e que, você não pode deixar de conhecê-los para acompanhar o processo; 

Questão 3: 91% consideram que é importante a escola elaborar e divulgar para toda 

comunidade esse documento que contém a história da instituição desde a sua criação; a sua 

filosofia de trabalho bem como toda a sua organização; os conteúdos a serem ensinados e as 

estratégias para o aprendizado e, um Plano Institucional, onde encontram-se expressas   todas 

as ações/projetos e/ou programas para implementarem o processo educacional desejado; 

 Questão 4: 90% consideram que o Projeto Político-Pedagógico não tem sido, efetivamente, o 

texto norteador e referência da prática pedagógica dessa Escola;  

Questão 5: 82% não consideram as discussões dessa escola suficientes para refletirem os 

problemas e as necessidades reais dos alunos bem como para apresentarem o trabalho a se 

realizar de forma a mobilizar os segmentos e parceiros para se trabalhem juntos; 

 Questão 6: 88% não consideram que o trabalho realizado corresponde às reais necessidades 

de formação dos alunos encontrando-se fundamentado no reconhecimento do valor do 

patrimônio cultural da cidade; 
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Questão 7: 73% não observam   que há atenção dos dirigentes em ouvir a opinião dos 

envolvidos na ação, principalmente sobre os problemas e as necessidades enfrentadas na 

comunidade para estruturar o processo educacional; 

Questão 8: 81% não consideram que há motivação para os servidores se envolverem nas 

discussões e cooperarem nas tomadas de decisões; 

Questão 9: 82% não consideram a escola receptiva aos projetos de parceria e a outros da 

própria necessidade dela e de sua comunidade;  

Questão 10: 84% não consideram que há motivação suficiente para contar com o 

envolvimento e a cooperação dos servidores, dos alunos e das famílias nas tomadas de 

decisões;  

Questão 11: 74% observam que não há preocupação da escola com as condições de vida da 

população e movimento constante para melhorar essas condições por meio do ensino proposto 

e das atividades programadas; 

Questão 12: 86% não consideram responsável e atuante o Colegiado do estabelecimento; 

Questão 13: 82% não concordam com a forma estabelecida de indicação de dirigentes para as 

escolas públicas do Estado de Minas Gerais que se assenta na responsabilidade desse órgão, o 

Colegiado Escolar; 

Questão 14:  89% não consideram a educação oferecida suficiente para promover mudanças 

significativas na vida dos alunos e de suas famílias com consequência em melhoria nas 

condições de vida da comunidade nos próximos dez anos.   

 O gráfico 4 registra a resposta dos servidores. 

 

Gráfico IV - Resposta do segmento servidores 
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Questão 1: 70% concordam que a escola realiza encontros destinados a informarem os pais 

e/ou responsáveis e os alunos sobre o trabalho que desenvolve, ouvindo-os e orientando-os 

sobre o desenvolvimento dele bem como de suas responsabilidades; 

Questão 2: 70% não concordam que nesses encontros os dirigentes informam o referencial de 

todo o trabalho a ser realizado, que é o Projeto Político- Pedagógico e, sobre as normas da 

escola, expressas no Regimento Escolar, enfatizando ser esses dois documentos os mais 

importantes da instituição   que eles não podem deixar de conhecê-los para acompanhar o 

processo educacional dos alunos enquanto servidor; 

Questão 3:  80% concordam que a escola deva elaborar e divulgar para toda comunidade esses 

documentos que expressam a história da instituição desde a sua criação; a sua filosofia de 

trabalho bem como toda a sua organização; os conteúdos a serem ensinados e as estratégias 

para o aprendizado e o Plano Institucional, onde encontram-se expostas todas as 

ações/projetos e/ou programas para implementarem o processo educacional; 

Questão 4: 70% dizem que o Projeto Político-Pedagógico não tem sido, efetivamente, o texto 

norteador da prática pedagógica dessa Escola; 

Questão 5: 70% Não considera as discussões dessa escola suficientes para refletirem os 

problemas e as necessidades reais dos alunos bem como para apresentarem o trabalho a se 

realizar de forma a conclamar os parceiros para trabalharem juntos; 

Questão 6: 60% consideram que o trabalho realizado corresponde às reais necessidades de 

formação dos alunos encontrando-se fundamentado no reconhecimento do valor do 

patrimônio histórico e cultural da cidade;  

Questão 7: 70%   reconhecem que não há atenção da escola em ouvir a opinião dos 

envolvidos na ação, principalmente sobre os problemas e as necessidades enfrentadas na 

comunidade para estruturar o processo educacional; 

 Questão 8: 60% observam que há preocupação da escola com as condições de vida da 

população e movimento constante para melhorar essas condições por meio do ensino proposto 

e das atividades extracurriculares;  

Questão 9: 60% não consideram responsável e atuante o Colegiado do estabelecimento;  

Questão 10: 60% concordam com a forma estabelecida de indicação de dirigentes para as 

escolas do Estado de Minas Gerais que se assenta na responsabilidade desse órgão, o 

Colegiado escolar; 
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Questão 11: 70% consideram a educação oferecida suficiente para promover mudanças 

significativas na vida dos alunos e de suas famílias com consequência em melhoria nas 

condições de vida da comunidade nos próximos dez anos.  

 
O gráfico 5 registra as respostas dos especialistas e dos dirigentes 

 
 
 

Gráfico V - Segmento especialistas e dirigentes 
 

 

 

Questões 1: 80% concorda com que a escola realiza encontros destinados a informarem 

aos seus segmentos sobre o trabalho que desenvolve, ouvindo-os e orientando-os sobre 

as suas responsabilidades; 

Questão 2: 80% que esses encontros informaram o referencial de todo o trabalho a ser 

realizado, que é o Projeto Político- Pedagógico (PPP) e, sobre as normas da escola, 

expressas no Regimento Escolar, enfatizando serem esses dois documentos os mais 

importantes da instituição e que, eles não podem deixar de conhecê-los para 

acompanharem o processo educacional da instituição;  

Questão 3: 100% considera importante a escola elaborar e divulgar para toda 

comunidade esse documento que expressa a história da instituição desde a sua criação; 

a sua filosofia de trabalho bem como toda a sua organização; os conteúdos a serem 

ensinados e as estratégias para o aprendizado e que contém o Plano Institucional, onde 

encontram-se todas as ações/projetos e programas para implementarem o processo 
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educacional rumo a formação desejada; 

Questão 4: 60% considera que o trabalho realizado corresponde às reais necessidades 

de formação dos alunos encontrando-se fundamentado no reconhecimento do valor do 

patrimônio cultural da cidade;  

Questão 5: 60% observa que há atenção suficiente para ouvir a opinião dos envolvidos, 

principalmente sobre os problemas e as necessidades enfrentadas na própria 

comunidade para estruturar o processo educacional; 

Questão 6: 70% considera a gestão da escola receptiva aos projetos de parceria; 

Questão 7:  60% considera que há motivação suficiente para contar com o 

envolvimento e a cooperação dos servidores, dos alunos e das famílias nas tomadas de 

decisões; 

Questão 8: 60% considera que há preocupação da escola com as condições de vida da 

população e movimento constante para melhorar essas condições por meio do ensino 

proposto e de atividades diversificadas; 

Questão 9: 70% considera atuante o Colegiado do estabelecimento; 

Questão 10:  70% concorda com a forma estabelecida de indicação de dirigentes para 

as escolas públicas do Estado de Minas Gerais que se assenta na responsabilidade desse 

órgão, o Colegiado Escolar; 

Questão 11:  69% considera a educação oferecida suficiente para promover mudanças 

significativas na vida dos alunos e de suas famílias com consequência em melhoria nas 

condições de vida da comunidade nos próximos dez anos.   

O gráfico 6 registra as respostas dos alunos. 
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Gráfico VI - Resposta segmento Alunos 

 

 

 

 

Questão 1: 60% dizem que a escola não realiza encontros destinados a informarem os pais 

e/ou responsáveis e os alunos sobre o trabalho que desenvolve, ouvindo-os e orientando-os 

sobre os compromissos necessários e o desenvolvimento do processo educacional; 

Questão 2: 74% que os dirigentes não informam sobre o Projeto Político- Pedagógico (PPP) e 

sobre o Regimento Escolar, que são os documentos mais importantes da escola e que eles não 

podem deixar de conhecer; 

Questão 3: 80% consideram que o Projeto Político Pedagógico é importante e ele deve ser 

divulgado para inteirar as pessoas;  

Questão 4: 89% não consideram as discussões da escola satisfatórias para conclamar os pais e 

os demais segmentos para trabalharem juntos; 

Questão 5: 83% que não há atenção da escola em ouvir a opinião das pessoas sobre os 

problemas que elas enfrentam no dia a dia para que, com base na reflexão sobre esses 

problemas, a escola possa realizar seu trabalho; 

Questão 6:88% dizem que Ouro Preto enquanto patrimônio cultural da humanidade não é 

elemento norteador do trabalho da escola;  
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Questão7: 85% dizem que o trabalho da escola não corresponde às reais necessidades de 

formação dos alunos dessa comunidade e do município Ouro Preto, patrimônio da 

humanidade;  

Questão 8:  70% concordam que disciplina é um fator importante para o trabalho de todos e, 

por isso, a escola preza por implementar mecanismos para mantê-la;  

Questão 9: 94% não observam preocupação da escola com as condições de vida da população 

e movimento constante para melhorar essas condições por meio do ensino proposto e das 

atividades programadas; 

Questão 10: 80% não tem conhecimento sobre a atuação do Colegiado da escola; 

Questão 11: 83% não acham o Colegiado da escola atuante;  

Questão 12:  93% não concorda com a forma estabelecida de indicação de dirigentes para as 

escolas públicas do Estado de Minas Gerais pelo Colegiado Escolar; 

Questão 13: 74% não consideram a educação oferecida pela escola suficiente para promover 

mudanças significativas na vida dos alunos e de suas famílias nos próximos dez anos. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa validou a hipótese apresentada de que Ouro Preto, patrimônio do mundo e 

museu vivo da humanidade deve  ser sustentado  e sustentar os seus cidadãos com equidade, 

uma vez que eles são os guardiões desse tesouro. 

O trabalho apresentou um percurso proposital de levantamento de informações que 

possibilitassem a compreensão dos espaços que constituem a cidade estudada, desde os 

fenômenos de ocupações urbanas ocorridos nas várias fases da história, perpassadas as 

condições de exploração da economia mineradora que levou à vulnerabilidade social a 

maioria da população de Ouro Preto.  

Essas condições observadas possibilitaram a percepção de uma  profunda dicotomia 

entre morar na cidade histórica e viver sustentavelmente nessa localidade no desenvolviemnto 

desse estudo, razão porque,  muitas vezes, não é compreendida pelos próprios moradores pela 

necessidade da formação cidadã deles e que vem acentuando as desigualdades sociais. Por 

essa razão, constitui-se um desafio às gerações e a seus governantes  considerando que o 

cenário patrimônio da humanidade não é um cenário qualquer e demanda a compreensão  por 

meio do seu reconhecimento e apropriação por toda sua coletividade.  

O estudo confirmou a hipótese que as escolas de Ouro Preto desenvolvem o trabalho  

distanciadas do patrimônio; por isso, não contribuem eficazmente na formação de cidadãos 

que compreendam  a importância do cenário tombado para si, suas famílias e a comunidade  

em consonância com a proposta da educação na perspectiva da valorização cultural 

sustentável almejada por esse estudo.  Salientou a importância de  se buscarem referências 

nesse contexto cultural para  superar o caráter de instituição isolada,  da escola e esta assumir-

se como organização social comprometida com a comunidade a que serve tendo na Proposta 

Pedagógica a marca da identidade singular de cada comunidade.  Ademais a condição de não 

se terem apropriado do patrimônio confirmou-se  levar à construção dos textos  PPPs que não 

se constituem referência para o desenvolvimento do trabalho e não são conhecidos pelos 

próprios servidores  da instituição como apresentaram os resultados dessa pesquisa.  

Espera-se que os resultados apresentados conduzam à compreensão da necessidade de 

propostas alicerçadas nas verdadeiras necessidades de formação e do percurso para que os 

próprios servidores da instituição reconheçam o instrumento como referência do trabalho a 

desenvolver  rumo à cidadania de  Ouro Preto ou  de qualquer outra parte do mundo, 
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ambientes urbanos  e/ou rurais, enfim, de assentamentos humanos,   pela uma perspectiva 

cultural sustentável.  Acredita-se que só através dessa condição, perpassada a compreensão do 

patrimônio e o seu valor, é que se podem traçar caminhos para uma educação que permite a 

todos viverem de modo equânime.   Nesse contexto, evidencia-se a avaliação da possibilidade 

da  criação da constituição de um Comitê de Iinterlocução Local,  que se destinaria a 

promover a interação entre as instituições mediadoras (SRE, SME e demais secretarias e 

unidades de ensino superior (IFMG/UFOP)  com os diferentes contextos educacionais e 

culturais do município mediante o estabelecimento de uma linha de ação.  Reconhece-se a 

efetiva contribuição da parceria “UFOP com a Escola” como uma das formas já instituídas 

dentro dessa visão que poderia assumir o papel do comitê sugerido para  auxiliar as escolas na  

elaboração e seus textos para que não sejam produzidos textos distanciados da realidade. 

A proposta geral do Comitê é a de subsidiar as escolas com fundamentação teórica 

perpassada a compreensão da realidade/necessidade para se buscarem juntos, nas  raízes do 

patrimônio,  as respostas para fazer consolidar o trabalho/ PPP na perspectiva da valorização 

cultural sustentável vista no decorrer desse estudo. Contudo, essa direção só será alcançada 

mediante o reconhecimento desse referencial (PPP) por seus servidores e a coletividade. 

 Conclui-se que constitui-se um grande desafio às gerações e aos governantes 

promoverem a preservação e a conservação de Ouro Preto por uma educação na perspectiva 

cultural sustentável apresentada nesse estudo.   A escola pode mudar significativamente  

as condições encontradas na comunidade  indicando no PPP o caminho para a compreensão  e  

atuação dos envolvidos rumo a uma cidania mais atuante.  
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APÊNDICES 
 
 
 
 
PESQUISA DE MESTRADO UFOP 2013 

Questionário para os Colaboradores 
 

Prezado (a) Colaborador (a),  

Esta entrevista faz parte de um estudo de Mestrado que vem sendo desenvolvido por mim 

junto à Universidade Federal de Ouro Preto.  

A sua participação é muito importante para o enriquecimento desse trabalho que tem como 

objetivo conhecer como as escolas de Ouro Preto relacionam com esse patrimônio histórico e 

cultural da humanidade.  

Ressalta-se a importância de a comunidade educativa “reconhecer” e “apropriar” do 

patrimônio para direcionar o projeto da escola rumo à melhoria das condições de vida dos 

moradores e o desenvolvimento local.  

Com base nesse enunciado, procure responder as perguntas abaixo para que possamos auxiliar 

na compreensão do papel da escola na preservação de um patrimônio tombado.  

 

1- A partir das experiências vivenciadas por você é possível afirmar que o trabalho 
desenvolvido nas escolas de Ouro Preto está fundamentado no reconhecimento do 
valor desse patrimônio cultural da humanidade? 

           (     )   SIM                        (     ) NÃO 
2-  Você considera o trabalho dessas escolas suficiente para melhorar as condições de 

vida dos moradores das comunidades dos arredores do Centro Histórico para 
promover o desenvolvimento local, gerar renda para as famílias e, ao mesmo tempo, 
preservar o patrimônio cultural da cidade?  
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(     )   SIM                        (     ) NÃO  
3-  No seu ponto de vista, os moradores das comunidades escolares situadas nas encostas 

de Ouro Preto, algumas em áreas de risco devido às condições morfológicas, 
participam das decisões políticas da cidade?  

(     )   SIM                        (    ) NÃO 
 
4- No seu ponto de vista, os moradores dessas comunidades escolares situadas nos 

arredores do Centro Histórico detêm conhecimentos necessários para entender a 
importância do patrimônio cultural Ouro Preto para melhorar as suas condições de 
vida? 

(     )   SIM                        (     ) NÃO 
5-  No seu ponto de vista, a criação de um COMITÊ DE INTERLOCUÇÃO composto 

por acadêmicos e conhecedores do patrimônio cultural da cidade objetivando orientar 
as escolas na reformulação do Projeto Político-Pedagógico seria benéfico para o 
exercício da cidadania e da preservação do patrimônio Ouro Preto?  

(    )   SIM                        (     ) NÃO 
6-  Gostaria de registrar algumas considerações? 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________ 

 
 
 

Obrigada pela cooperação! 
Rane Isaac Fernandes 

                                                                             Pedagoga/ Analista da Educação  
                   Mestranda em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental/ UFOP 

raneisaac@bol.com.br  (31) 8912 5393 
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PESQUISA DE MESTRADO UFOP 2013 

Questionário para pais e/ou responsáveis 

Nome da Escola------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

Esta entrevista faz parte de um estudo de Mestrado que vem sendo desenvolvido por mim 

junto à Universidade Federal de Ouro Preto.  

A sua participação é muito importante para o enriquecimento desse trabalho que tem como 

objetivo conhecer como as escolas de Ouro Preto relacionam com esse patrimônio histórico e 

cultural da humanidade.  

Ressalta-se a importância de a comunidade educativa “reconhecer” e “apropriar” do 

patrimônio para direcionar o projeto da escola rumo à melhoria das condições de vida dos 

moradores e o desenvolvimento local.  

Com base nesse enunciado, procure responder as perguntas abaixo para que possamos auxiliar 

na compreensão do papel da escola na preservação de um patrimônio tombado.  

1- A escola do seu filho (a) realiza encontros destinados a informar os pais e/ou 
responsáveis sobre o trabalho que desenvolve, ouvindo-os e orientando-os sobre 
as suas responsabilidades?  

(   ) Sim   (   ) Não 

2- Nesses encontros, os dirigentes informam o referencial de todo o trabalho a ser 
realizado, que é o Projeto Político-Pedagógico (PPP) e, sobre as normas da 
escola, expressas no Regimento Escolar, enfatizando ser esses dois documentos 
os mais importantes da instituição e que, você não pode deixar de conhecê-los 
para acompanhar o desenvolvimento do (a) seu filho (a)?  (  ) Sim   (   ) Não 
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3- Você acha importante a instituição elaborar e divulgar esses documentos para 

todos se inteirarem do trabalho da escola a ser realizado? (Esses documentos 
contêm a história da instituição desde a sua criação; a sua filosofia de trabalho 
bem como toda a sua organização; os conteúdos a serem ensinados e as 
estratégias para o aprendizado e, um Plano Institucional onde encontram-se 
expostas todas as ações (projetos e programas) para implementarem o processo 
educacional desejado pela coletividade). 
(  ) Sim   (   ) Não 

 
4- Você considera as discussões realizadas nessa escola satisfatórias para conclamar 

os pais e os demais segmentos para trabalharem juntos? 
(   ) Sim    (   )Não  
 

5- Você observa que há atenção da escola em ouvir a opinião das pessoas 
principalmente sobre os problemas e as necessidades enfrentadas na comunidade 
para, com base neles, estruturar o processo educacional? 
(   ) Sim   (   ) Não  

6-   O trabalho da escola bem como o instrumento que o norteia, o PPP, estão 

fundamentados no reconhecimento do valor do patrimônio local? 

(   ) Sim   (   ) Não  

7-   Você observa preocupação da escola com as condições de vida da população e 

movimento constante para melhorar essas condições por meio do ensino proposto 

e de atividades diversificadas?  

(  ) Sim   (   ) Não 

8- Considera a educação oferecida suficiente para promover mudanças 

significativas na vida dos alunos e de suas famílias com consequência em 

melhoria nas condições de vida da comunidade nos próximos dez anos?  

 (   ) Sim    (   ) Não 

                                                                                       Obrigada pela cooperação! 
Rane Isaac Fernandes/ Pedagoga/ Analista da Educação  

                   Mestranda em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental/ UFOP 
raneisaac@bol.com.br  (31) 8912 5393 
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PESQUISA DE MESTRADO UFOP 2013 

Questionário para os Servidores 

Nome da Escola-------------------------------------------------------------------------------------- 

Atividade na Escola ----------------------------------- Tempo de serviço na escola ----------- 
 

Prezados (as) Senhores (as), 

Esta entrevista faz parte de um estudo de Mestrado que vem sendo desenvolvido por mim 

junto à Universidade Federal de Ouro Preto.  

A sua participação é muito importante para o enriquecimento desse trabalho que tem como 

objetivo conhecer como as escolas de Ouro Preto relacionam com esse patrimônio histórico e 

cultural da humanidade.  

Ressalta-se a importância de a comunidade educativa “reconhecer” e “apropriar” do 

patrimônio para direcionar o projeto da escola rumo à melhoria das condições de vida dos 

moradores e o desenvolvimento local.  

Com base nesse enunciado, procure responder as perguntas abaixo para que possamos auxiliar 

na compreensão do papel da escola na preservação de um patrimônio tombado.  

 

1- Esta escola realiza encontros destinados a informarem os pais e/ou 
responsáveis e os alunos sobre o trabalho que desenvolve, ouvindo-os e 
orientando-os sobre o desenvolvimento dele bem como de suas 
responsabilidades? 

(   ) Sim   (   ) Não 

2-Nesses encontros, os dirigentes informam o referencial de todo o trabalho a ser 
realizado, que é o Projeto Político- Pedagógico e, sobre as normas da escola, 
expressas no Regimento Escolar, enfatizando ser esses dois documentos os mais 
importantes da instituição e que, você não pode deixar de conhecê-los para 
acompanhar o processo educacional dos alunos enquanto servidor?  
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(   ) Sim   (   ) Não 

 
3- Você concorda que a escola deva elaborar e divulgar para toda comunidade esses 
documentos que expressam a história da instituição desde a sua criação; a sua 
filosofia de trabalho bem como toda a sua organização; os conteúdos a serem 
ensinados e as estratégias para o aprendizado e o Plano Institucional, onde 
encontram-se expostas todas as ações/projetos e/ou programas para implementarem o 
processo educacional? 

(   ) Sim   (   ) Não  

4- O Projeto Político-Pedagógico tem sido, efetivamente, o texto norteador da prática 

pedagógica dessa Escola?  

 (   ) Sim     (   ) Não 

 
5-Você considera as discussões dessa escola suficientes para refletirem os problemas 
e as necessidades reais dos alunos bem como para apresentarem o trabalho a se 
realizar de forma a conclamar os parceiros para se trabalhem juntos? 

 
(  ) Sim    (   )Não  
 

6- Você considera que o trabalho realizado corresponde às reais necessidades de 

formação dos alunos encontrando-se fundamentado no reconhecimento do valor do 

patrimônio histórico e cultural da cidade? 

 (   ) Sim    (   ) Não 

 
7-Você observa que há atenção da escola em ouvir a opinião dos envolvidos na ação, 
principalmente sobre os problemas e as necessidades enfrentadas na comunidade 
para estruturar o processo educacional? 

(   ) Sim   (   ) Não  

8-Observa preocupação da escola com as condições de vida da população e 

movimento constante para melhorar essas condições por meio do ensino proposto e 

das atividades extracurriculares? 

(   ) Sim   (   ) Não 

9- Considera responsável e atuante o Colegiado desse estabelecimento? 

(   ) Sim    (   ) Não (   ) escola particular   

10- Concorda com a forma estabelecida de indicação de dirigentes para as escolas do 

Estado de Minas Gerais que se assenta na responsabilidade desse órgão, o Colegiado 

escolar? 

(    ) Sim      (   ) Não   (   ) escola particular 
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11-Considera a educação oferecida suficiente para promover mudanças significativas 

na vida dos alunos e de suas famílias com consequência em melhoria nas condições 

de vida da comunidade nos próximos dez anos?  (   ) Sim    (   ) Não 

 

Obrigada pela cooperação! 
 
 

Rane Isaac Fernandes 
                                                                             Pedagoga/ Analista da Educação  
                   Mestranda em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental/ UFOP 

raneisaac@bol.com.br  (31) 8912 5393 
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PESQUISA DE MESTRADO UFOP 2013 
 
Questionário para os Professores 
 
Nome da Escola---------------------------------------------------------------------------------- 
Componente(s) em que atua ------------------------------------------------------------------- 
Tempo de serviço: -------------------- Tempo de serviço nessa Escola:------------------- 
 
Prezado(a) Professor(a), 
 

Esta entrevista faz parte de um estudo de Mestrado que vem sendo desenvolvido por mim 

junto à Universidade Federal de Ouro Preto.  

A sua participação é muito importante para o enriquecimento desse trabalho que tem como 

objetivo conhecer como as escolas de Ouro Preto relacionam com esse patrimônio histórico e 

cultural da humanidade.  

Ressalta-se a importância de a comunidade educativa “reconhecer” e “apropriar” do 

patrimônio para direcionar o projeto da escola rumo à melhoria das condições de vida dos 

moradores e o desenvolvimento local.  

Com base nesse enunciado, procure responder as perguntas abaixo para que possamos auxiliar 

na compreensão do papel da escola na preservação de um patrimônio tombado.  

 

 

1- Essa escola realiza encontros destinados a informarem aos seus segmentos o 
trabalho que desenvolve, ouvindo-os e orientando-os sobre as suas 
responsabilidades? (   ) Sim   (   ) Não 

 

2- Nesses encontros, os dirigentes informam o referencial de todo o trabalho a ser 
realizado, que é o Projeto Político- Pedagógico e, sobre as normas da escola, 
expressas no Regimento Escolar, enfatizando ser esses dois documentos os mais 
importantes da instituição e que, você não pode deixar de conhecê-los para 
acompanhar o processo? (   ) Sim   (   ) Não 

 
3- Você acha que é importante a escola elaborar e divulgar para toda comunidade 

esse documento que contém a história da instituição desde a sua criação; a sua 
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filosofia de trabalho bem como toda a sua organização; os conteúdos a serem 
ensinados e as estratégias para o aprendizado e, um Plano Institucional, onde 
encontram-se expressas   todas as ações/projetos e/ou programas para 
implementarem o processo educacional desejado? 
(   ) Sim   (   ) Não  

 

4-  O documento Projeto Político-Pedagógico tem sido, efetivamente, o texto 

norteador e referência da prática pedagógica dessa Escola?  

 (   ) Sim     (   ) Não 

 
5- Você considera as discussões dessa escola suficientes para refletirem os 

problemas e as necessidades reais dos alunos bem como para apresentarem o 
trabalho a se realizar de forma mobilizar os segmentos e parceiros para se 
trabalhem juntos? 
 
(   ) Sim   (   )Não  
 

6-  Você considera que o trabalho realizado corresponde às reais necessidades de 

formação dos alunos encontrando-se fundamentado no reconhecimento do valor 

do patrimônio cultural da cidade? 

 (   ) Sim    (   ) Não 

 
7- Você observa que há atenção dos dirigentes em ouvir a opinião dos envolvidos na 

ação, principalmente sobre os problemas e as necessidades enfrentadas na 
comunidade para estruturar o processo educacional? 
(   ) Sim   (   ) Não  

8- Considera que há motivação para os servidores se envolverem nas discussões e 

cooperarem nas tomadas de decisões? (  )  Sim    (   ) Não 

9-  Considera a escola receptiva aos projetos de parceria e a outros da própria 

necessidade dela e de sua comunidade?   

(   ) Sim    (   ) Não 

10- Considera que há motivação suficiente para contar com o envolvimento e a 

cooperação dos servidores, dos alunos e das famílias nas tomadas de decisões?  

(   ) Sim    (   ) Não 

 

11- Observa preocupação da escola com as condições de vida da população e 

movimento constante para melhorar essas condições por meio do ensino proposto 

e das atividades programadas? 
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(   ) Sim   (   ) Não 

12- Considera responsável e atuante o Colegiado desse estabelecimento? 

(  ) Sim   (   ) Não  (   ) escola particular 

13-  Concorda com a forma estabelecida de indicação de dirigentes para as escolas 

públicas do Estado de Minas Gerais que se assenta na responsabilidade desse 

órgão, o Colegiado Escolar? 

(    ) Sim      (   ) Não  (    ) escola particular  

 

14- Considera a educação oferecida suficiente para promover mudanças 

significativas na vida dos alunos e de suas famílias com consequência em 

melhoria nas condições de vida da comunidade nos próximos dez anos?   

(   ) Sim    (   ) Não 

 
Obrigada pela cooperação! 

 

Rane Isaac Fernandes 
                                                                             Pedagoga/ Analista da Educação  
                   Mestranda em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental/ UFOP 

raneisaac@bol.com.br  (31) 8912 5393 
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PESQUISA DE MESTRADO UFOP 2013 
 
Questionário para especialistas e dirigentes 
 
Nome da Escola------------------------------------------------------------------------------------ 
Cargo: ----------Tempo de serviço: ------------Tempo de serviço nessa Escola:----------- 
 
 
Prezados (as) Senhores (as), 

Esta entrevista faz parte de um estudo de Mestrado que vem sendo desenvolvido por mim 

junto à Universidade Federal de Ouro Preto.  

A sua participação é muito importante para o enriquecimento desse trabalho que tem como 

objetivo conhecer como as escolas de Ouro Preto relacionam com esse patrimônio histórico e 

cultural da humanidade.  

Ressalta-se a importância de a comunidade educativa “reconhecer” e “apropriar” do 

patrimônio para direcionar o projeto da escola rumo à melhoria das condições de vida dos 

moradores e o desenvolvimento local.  

Com base nesse enunciado, procure responder as perguntas abaixo para que possamos auxiliar 

na compreensão do papel da escola na preservação de um patrimônio tombado.  

 

1- Essa escola realiza encontros destinados a informarem aos seus segmentos sobre 

o trabalho que desenvolve, ouvindo-os e orientando-os sobre as suas 

responsabilidades? (   ) Sim   (   ) Não 

 

2- Nesses encontros informaram o referencial de todo o trabalho a ser realizado, que 

é o Projeto Político- Pedagógico (PPP) e, sobre as normas da escola, expressas no 

Regimento Escolar, enfatizando ser esses dois documentos os mais importantes 

da instituição e que, eles não podem deixar de conhecê-los para acompanharem o 

processo educacional da instituição? (   ) Sim   (   ) Não 
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3-  Você considera importante a escola elaborar e divulgar para toda comunidade 

esse documento que expressa a história da instituição desde a sua criação; a sua 

filosofia de trabalho bem como toda a sua organização; os conteúdos a serem 

ensinados e as estratégias para o aprendizado e que contém o Plano Institucional, 

onde encontram-se todas as ações/projetos e programas para implementarem o 

processo educacional rumo a formação desejada? 

(   ) Sim   (   ) Não  

 
4- Considera que o trabalho realizado corresponde às reais necessidades de 

formação dos alunos encontrando-se fundamentado no reconhecimento do valor 

do patrimônio cultural da cidade? 

 (   ) Sim    (   ) Não 

 
5- Você observa que há atenção suficiente para ouvir a opinião dos envolvidos, 

principalmente sobre os problemas e as necessidades enfrentadas na própria 

comunidade para estruturar o processo educacional? 

(   ) Sim   (   ) Não  

 

6-  Você considera a gestão da escola receptiva aos projetos de parceria? 

 (   ) Sim    (   ) Não 

 

7-  Você considera que há motivação suficiente para contar com o envolvimento e a 

cooperação dos servidores, dos alunos e das famílias nas tomadas de decisões?  

(   ) Sim    (   ) Não 

 

8-   Você considera que há preocupação da escola com as condições de vida da 

população e movimento constante para melhorar essas condições por meio do 

ensino proposto e de atividades diversificadas?  

(   ) Sim   (   ) Não 

 

9-   Você considera atuante o Colegiado do estabelecimento? 

(   ) Sim    (   ) Não  (   )  Escola particular  
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10-  Concorda com a forma estabelecida de indicação de dirigentes para as escolas 

públicas do Estado de Minas Gerais que se assenta na responsabilidade desse 

órgão, o Colegiado Escolar? 

(    ) Sim      (   ) Não  (   )  Escola particular 

 

 

 

11- Considera a educação oferecida suficiente para promover mudanças 

significativas na vida dos alunos e de suas famílias com consequência em 

melhoria nas condições de vida da comunidade nos próximos dez anos? 

  (   ) Sim    (   ) Não 

Obrigada pela cooperação! 
Rane Isaac Fernandes 

                                                                             Pedagoga/ Analista da Educação  
                   Mestranda em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental/ UFOP 

raneisaac@bol.com.br  (31) 8912 5393 
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PESQUISA DE MESTRADO UFOP 2013 
 
Questionário para o (a) aluno (a) 
 
Nome da Escola------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Prezado (a) Aluno (a), 
 
Esta entrevista faz parte de um estudo de Mestrado que vem sendo desenvolvido por mim 

junto à Universidade Federal de Ouro Preto.  

A sua participação é muito importante para o enriquecimento desse trabalho que tem como 

objetivo conhecer como as escolas de Ouro Preto relacionam com esse patrimônio histórico e 

cultural da humanidade.  

Ressalta-se a importância de a comunidade educativa “reconhecer” e “apropriar” do 

patrimônio para direcionar o projeto da escola rumo à melhoria das condições de vida dos 

moradores e o desenvolvimento local.  

Com base nesse enunciado, procure responder as perguntas abaixo para que possamos auxiliar 

na compreensão do papel da escola na preservação de um patrimônio tombado.  

1- Esta escola realiza encontros destinados a informarem os pais e/ou responsáveis e 
os alunos sobre o trabalho que desenvolve, ouvindo-os e orientando-os sobre os 
compromissos necessários e o desenvolvimento do processo educacional (   ) Sim   
(   ) Não 

 

2- Nesses encontros, os dirigentes informam sobre o Projeto Político- Pedagógico 
(PPP) e sobre o Regimento Escolar, que são os documentos mais importantes da 
escola e que você não pode deixar de conhecê-los(   ) Sim   (   ) Não 

 

3- Considerando que o Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar são os 
documentos mais importantes da escola que contêm a história da instituição, 
desde a sua criação; a filosofia de trabalho, bem como toda a sua organização; os 
conteúdos a serem ensinados e as estratégias para o aprendizado e um Plano 
Institucional onde se encontram expressas todas as ações/projetos/programas, 
responda: 
Você considera importante a divulgação desses documentos para haver mais 
interação dos envolvidos no processo? (  ) Sim   (   ) Não 
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4- Você considera as discussões dessa escola satisfatórias para conclamar os pais e 
os demais segmentos para trabalharem juntos? 
(   ) Sim    (   )Não  
 

5- Você observa que há atenção da escola em ouvir a opinião das pessoas sobre os 
problemas que elas enfrentam no dia a dia para que, com base na reflexão sobre 
esses problemas, a escola possa realizar seu trabalho? 
(   ) Sim   (   ) Não  

 

6-  Ouro Preto enquanto patrimônio cultural da humanidade é elemento norteador 

do trabalho da escola? (   ) Sim   (   ) Não   

 

7-   O trabalho da escola corresponde às reais necessidades de formação dos alunos 

dessa comunidade e do município Ouro Preto, patrimônio da humanidade? (   ) 

Sim   (   ) Não  

 

8- A disciplina é um fator importante para o trabalho de todos e, por isso, a escola 
preza por implementar mecanismos para mantê-la? (   ) Sim   (   ) Não 

 
9-   Você observa preocupação da escola com as condições de vida da população e 

movimento constante para melhorar essas condições por meio do ensino proposto 

e das atividades programadas? (   ) Sim   (   ) Não 

 

10- Você tem conhecimento sobre a atuação do Colegiado da escola? 

(   ) Sim    (   ) Não 

 

11-  Você acha o Colegiado da escola atuante?  

(   ) Sim (   ) Não  (   )  a minha escola é particular 

 

12- Você concorda com a forma estabelecida de indicação de dirigentes para as 

escolas públicas do Estado de Minas Gerais pelo Colegiado Escolar? 

(    ) Sim      (   ) Não                      (   )  a minha escola é particular 
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13- Você considera a educação oferecida pela escola suficiente para promover 

mudanças significativas na vida dos alunos e de suas famílias nos próximos dez 

anos? (   ) Sim    (   ) Não                               

                                                                 Obrigada pela cooperação! 

                  Rane Isaac Fernandes/Pedagoga/ Analista da Educação 

Mestranda em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental/ UFOP 

raneisaac@bol.com.br  (31) 8912 5393 
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