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ENTRE OS LIMITES
LISE DA CIDADE

DO PASSADO

HIST6RICA

Este trabalho
tente entre tradição
dualidade

provoca

vidades

tem corno questão
e modernidade,

onde marcas

no seu traçado,

econõmicas,

DO FUTURO:

UMA ANÁ-

DE OURO PRETO, MINAS GERAIS.

central

a relação

e os impasses

no espaço urbano.

ta-se para cidades
videnciadas

E AS DEMANDAS

Assim,

culturais,

que

passado

monumentos,

atingindo

esta

nosso interesse vol

de um expressivo

edificações,

exis

são e

nas ati-

a singularidade

do

seu cotidiano.
Nesse contexto,
formações

a modernidade

pelas quais passa a sociedade

implantação

de novas atividades

go novas exigências,

demandas

bana, a condição
indivíduos

moderna

é

e experiências

determinada

fo do espírito

e da cultura

as marcas

buscam

responder

mensao

cultural

te na análise

aos desafios

consi-

que os

de tradi-

na organização

sócio-

e as lembranças

do triun

e necessidades

das transformações

da

da vida ur-

um conjunto

epoca.

das cidades

deve ser considerada

a partir

e que sintetizam

de urna determinada

Com base na singularidade

trans-

pelas escolhas

por sua vez, se encontram

onde estão também

as

que trazem

Nessa redefinição

fazem, tendo corno referência

ções. Estas,

moderna,

econômicas,

um novo estilo de vida urbano.

espacial,

se relaciona

históricas,que

do moderno,

a di

corno um fator determinan

dos padrões

da estrutura

ur-

bana.
Adotamos

corno referencial

Preto, que, além de pertencer
foi elevada,

empírico

à memória

a cidade

cultural

em 1980, ao status de monumento

de

Ouro

brasileira

histórico

,

mun-
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dial pela UNESCO.
tensões

Uma cidade que, hoje, experimenta

e impasses

expansão

das cidades

Preto é pensar
complexa

relacionados

a problemática

conflitos,

da preservação/

históricas

em geral. Assim,

olhar

sobre a formação

de um imaginário

social e sua

rede de relações

na construção

Ouro

de uma identidade

ur-

bana.

VILA RICA E AS IMAGENS

A fundação
leiro se vincula

das primeiras

ao caráter

leceu nos primeiros
a costa

BARROCAS

da exploração

ocupada,

Rio de Janeiro

os principais

dois primeiros

séculos

Para Buarque

dessas

o imaginário

çao da ordem através
tos regulares,

cípios racionais

tanto,

fantasia

Assim

Recife

e

fundados

nos

(1986), nossa América

nasceu

o que a distingue

cidades

costeiras

do colonizador,

e estéticos

traduzia

de forma

evidenciando

a nega -

entre parcelamen-

motivadas

retangular

de simetria

por

procede

imposi-

dos "prin-

que o Renascimento

nas idéias da antigüidade (1). No enclaro de traçados

desconexos,

mais

à rotina do que à razão. Mas, muitas vezes, era

que direcionava

si~

Espanhola.

Esse traçado

inspirando-se

que preva

portuguesa.

de uma descontinuidade

há um predomínio

vinculados

urbanos

ao lado de interrupções

ções topográficas.

instaurou,

de Holanda

brasi

portuguesa.

sendo Salvador,

núcleos

de ocupação

da América

O traçado
expressiva

comercial

com base nessa exploração,

nificativamente

em território

séculos da colonização

foi inicialmente

e se edificou

cidades

a construção

da imagem urbana.

a

As ci
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dades se prendiam

a um realismo

não sendo consideradas
ção, contudo,

que denotava

um produto

mental.

certo

Tal forma de ocupa-

se deu de modo um pouco diferente

sertão ou interior

do país, onde a influência

da Coroa Portuguesa

facilitou

des que desenvolveram

a fundação

em seu espaço

"desleixo",

no

chamado

menos

incisiva

e expansão

uma cultura

de cida -

urbana

dotada

de certa autonomia (2).
A ocupação
foi a partir

do sertão nos interessa

da descoberta

bem de perto,pois

do ouro na região

das Gerais,

por

volta de 1693, que nasceu Vila Rica, mais tarde denominada

Ou

ro Preto.
A notícia
la Colônia

e além-mar,

forasteiros
celerada

da descoberta
atraindo

e clandestinos,

e assimétrica.

havendo

inúmeros

nenhuma

a ocupação

não tinham

preocupação

pe-

imigrantes,

a ocupá-Ia

Para esses homens

topográficas

também

a região

que passam

tava o ouro é que determinava
as condições

do ouro logo se espalhou

de forma a-

o chão de onde broespacial,

a menor

sendo

que

importãncia,

nao

com as distâncias

entre os

povoados.
Nesse primeiro
Gerais

apresenta

momento,

uma característica

humano para a região nao decorre
to previamente

a ocupaçao

planejada

mas surge da iniciativa

do território

singular.

O deslocamento

de uma política

e orientada
particular,

das

pela Coroa

de povoamen. Portuguesa,

de um acentuado

aventurei

rismo, no qual a tônica é o nomadismo(3).
A configuraçâo
gião originou-se,
os pontos

do sentido

da urbanizaçâo

assim, da aproximação

de extração

do metal,

dessa

e das ligações

com a concessão

reentre

de datas.

Ini
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cia-se no Brasil
tratamento

Colônia

um modelo

à dispersão

antitético

de urbanização

que dá

e à descontinuidade

um

encon -

tradas no litoral(4).
No ano de 1695, o paulista
descobre,

Antônio

em urna área ainda não explorada,

de ouro de cor preta.

"Ali o metal

dre! Esse ouro excelente
deiramente

Dias de Oliveira
um riquissimo

veio

era corno terra ... Óuro Po-

e tão fácil de colher

foi que verda-

fundou a futura Vila Rica, povoando-a

de forastei-

ros ávidos" (5).
Mas esse caráter
ria 1 nao se manteria

descontrolado

por muito

brasileiro

to e do mundo
tilistas,

imprimisse

social

tributação

máxima.

Metrópole

espirito

logo instalou

com o duplo e reciproco
das primeiras
religiosas

medidas

o ouro corno impedir
a Metrópole,

grantes,

na sua maioria

ao

do povoamen-

aos seus interesses

de insubmissão

seu aparelho
intuito

mercan

burocrático

a entrada

destas

a sua ação politica

homens

da

e repressivo

e vigiar" (6). Urna
das congregações
de noticias

contra

para a ocupação

clandestinos,

econômica

dos adventicios,a

de libertar

a organização

redimensiona

tanto a natureza

básica

a potencialidade

até então voltada

monges,

que essa corrida

não só o intercâmbio

litoral,

ros, padres,

a diretriz

foi proibir

para evitar

-

se fizesse de modo a lhe render urna

Percebendo

região e o "latente

permitir

se, atendendo

este povoamento

territo

tempo.

A Coroa somente poderia
Eldorado

da ocupaçao

a Coroa.

Logo,

e controle

colonizadora.

negociantes,

livres e escravos

sobre

do

Imi -

estalagei-

vão ai desafiar

corno a Coroa Portuguesa.

Sendo a mineração

urna atividade

itinerante,

a forma-

•
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çao urbana

se deu a partir

garimpeiros)
primeiro

e de algumas

ofereciam

das chamadas
capelas,

dádivas

Devido
sa região

ã proximidade

que os ligavam,

portugués,
exploratória

passaram

a ter a obrigação

le passou

a intervir

ção da exploração
fundição

de manter

domésticos.

a circulação

ao "aparelho

nando-o mais diretamente
no,,(lO). Para contr~

ra fazer de antigos

mais atenção

de tributar

ã a

as áreas de mineração

De outro

plantação

lado, a Metrópo-

no controle

e fiscaliza
as casas de

a necessidade

de integrar

administrativo

colonial,

a extração

de decisão

urbanos,

sedes de órgãos

a nova riqueza

o tersubordi

metropolita-

e fiscalização

de núcleos

arraiais

obrigou

do ouro em pó(9).

ao centro

do que a criação

encarregados

necessidade (8). O

algum tipo de

com mais energia

Já a Coroa percebia

da melhor

Assim,

ã dis

econômicas

parte dos forasteiros,

aurifera.

essa

Tumul -

devido

do ouro. Em 1720, foram criadas

e proibida

ritório mineiro

de primeira

de um lado, a dispensar

tividade

cone-

catastróficas.

de atividades

de~

ao lon-

as primeiras

de todo tipo aconteciam

de géneros

de animais

os povoados

anos do século XVIII,

proporçoes

da fome, ao expulsar

e de criação

refe -

surgindo

Nos primeiros

e convulsões

com base na produção

o governo

Essa é a primeira

entre as minas,

puta pelas terras e ã inexisténcia

fantasma

da na-

e as ruas se configuravam

para o ouro atingiu

tos, crises

exigir

do mundo barroca.

xões entre eles(7).
corrida

de

portugueses

a Deus para, depois,

iam-se conurbando

go dos caminhos

(habitação

visto que os

tureza tudo o que ela proporcionava.
réncia da cultura

cloacas

do ouro, nalocus ideal pa

administrativos

e o comércio

dela de-
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corrente.
Tem-se

aqui a genese da urbanização

nas, onde os aglomerados,
puderam

escolher

o seu destino.

Nessa medida,

vila, recebendo

açao política

alguns

em 1711, o ·núcleo que reunia

de uma política

pode-se
arraiais

taria cerrada.

A meia

os povoa-

Taquaral,

de ... ", onde viviam
açao ou governo

perceber

nao eram poucos,

principalmente

na principal

Santa Efig~nia.

da mineração,

tratar

"nem ministros,
do castigo

de homicídios

pelo Pilar,

parece

a configuração

são João,
Caque~

dos crimes,que
e furtos" (12) .
iam sendo

com lojas, vendas
barbeiros,

atingindo

um caminho,

e boti

alfaiates,

era a antiga estra
Antônio

não tem largura

Dias

e

nem altura,

uma passagem"(13).

linear que acompanhava

tendo um eixo longitudinal

ficavam,

de m~

nem justi

definitivas

de sapateiros,

liAcidade mineira

só tem comprimento,
Vila assumia

Ouro Preto,

rua da Vila, que, na verdade,

que passava

por montes

sobre os quais não havia co

ampliava-se,

cas, ao lado das oficinas

"Pela narra

Bom Sucesso,

em que as habitaçôes

o comércio

uma

ficavam os arraiais

Piedade,

30.000 almas,

ou pudessem

construídas,

separados

algum bem ordenado,

Na medida

e fiscais.

Dias, Paulistas,

ça que tratassem

mas de

o que era a Vila Rica no seu

dispersos,

Sant'ana,

de

nao era, po~

de planejamento,

légua um do outro

de Padre Faria, Antônio

tremos

Não foram donos dele,,(ll).

com fins administrativos

tiva de Antoni1

da-tronco

espontaneamente,não

o nome de Vila Rica. Sua escolha

tanto, resultado

Ouro Podre,

das mi

à Serra de Ouro Preto foi elevado à categoria

dos próximos

início:

"embora nascidos

da região

a marcha

em cujos postos

de um lado, a Igreja do Rosário

A

ex-

e do pilar e,

.

.,
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do outro,

as de Santa Efigênia

e Padre Faria.

Um eixo trans -

,

versal

que, ao cruzar

com o outro,

de Vila Rica, onde se implantaram
Centro Administrativo

formava

as construções

principal

oficiais

do

(14) .

Em 1720, Vila Rica torna-se
capitania

a praça

de Minas Gerais,

capital

mas é somente

século XVIII que a cidade começa

da recém-criada

na segunda metade

a tomar o aspecto

do

que guarda

até hoje.
A construção

do Palácio,

em 1741, em pedra e argama~

sa, marca o início de uma arquitetura
ma construtivo,
próximas

seus principais

sição social,

tectarmos

desses

chafarizes

urbana

ou, muitas

dos alfaiates

e cultural

da colônia.

uma divisão

os intermediários
pobres

ruas

e igrejas

sao

Ruas, ruelas
de acordo

segundo

e

com

a concen-

como e o caso

configurando

que caracterizará

A partir

da

a compo
a primei

dela, é possível

de-

As ruas que levam

a

pelos grupos

habitam

das

etc.

vai-se

social do espaço.

são habitadas

Já os homens

vezes,

prestados,

contornos,

econômica

praça principal

morros.

e sobrados

são designados

ou serviços

dos Caldereiros,
Dentro

enquanto

urbano,

moradores

tração de atividades

ra sociedade

Pontes,

de um novo siste

nos largos e nos altos dos morros.

com o crescimento

Ladeira

nos solares

à praça principal.

construídos
becos,

reproduzido

dotada

de mais prestígio,

as ladeiras

são confinados

e encostas

aos morros

dos

e vales

distantes.
Mesmo

apresentando

clara, a formação
culo XVIII,

uma desproporcionalidade

social urbana

apontava

numérica

de Vila Rica, na metade

para uma polarização.

do sé

Ela se torna evi -
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dente naquilo

que distingue

pois, segundo

João Antônio

pessa camada média
torna mais densas

de Paula

e complexas

as relações

de datas era determinado

çoes para a exploração

poucos

sociais

Tal

fato

de produção,

para a exploração

pelo numero

de escra -

eram os que possuiam

social,

condi -

ficava parte do

ligado à Coroa Portuguesa,

representado

uma es -

das lavras.

No topo da hierarquia
mento burocrático

de outras,

do Estado.

civil. Como o critério

vos que o senhor detinha,

siástico,

social

(1988), convivem

e uma forte presença

bem como a sociedade
e a concessão

essa formação

pelas irmandades,

esta-

o estamento

e a ordem dos

ecle
pro-

prietários(15) .
Dessa ordem,

apenas poucos

terra, ao lado dos financistas,
res que abasteciam
dos dominantes.
categoria,

Os demais proprietários
chamada

ne a maior parte da população~
dos dominantes.

mada de intermediários,
profissionais,
prietários

peiro, o pequeno

mascate,

lares. Entre os artesãos,
se os pintores
trutores

o

grupo

vão compor

uma

outra

livres",
uma

Entre os "homens

manufaturas,
roceiros,

diversas

e médios

que refi

polarização

livres"

e a ca-

atividades

comerciantes,pro

artesãos,

o pequeno

tro-

e padres

secu-

lascadores

além dos carpinteiros,

e artífices,

destacavam-

que, junto com entalhadores,

e mfisicos, vao compor

e consolidar

a cultura

con~

barroca

mineira(16) .
Muitos

deles sobreviveram

-

vão integrar

estabelecendo

desenvolviam-se

de

e atravessado

de "homens

como as dos pequenos

de pequenas

exploradores

contratadores

a região das Minas,

mais genérica,

com a camada

senhores

as custas da contravenção

-

,

.9.

e do contrabando.

No entanto,

forma de infração

cometida

tas vezes,

a fortuna ao sucesso

deviam

des clandestinas;

o contrabando

do ouro

por ricos e pobres.

os pobres

"era

uma

Os ricos, mui-

alcançado

nas ativida-

nelas viam a possibilidade

de saí

rem da miséria"(17).
Ao lado destes,
aqueles

os desclassificados

que não tinham uma posição

e ficavam totalmente
miséria

viviam

excluídos

e promiscuidade,

ta precária

condição,

definida

do sistema.

não mediam

do ouro

na· escala

,

social

Além de viverem

na

suas ações para sair des-

sendo uma "ameaça"

para os privilegia

-

dos do poder(18).
O confronto
do Estado

entre a açao repressiva

e a ausência

de uma clara polarização

dará na emergência

e consolidação

caracterizado

formação

pela

ráter associativista.
coincide

católicos

a elas a divulgação

cos distintos

,

leigas com forte ca
dessas

religiosas

irmandades

em Minas,

e a implantação

dessas

dos interesses

da população

dos

cabendogmas

urbanas,

enquanto

quantias

quer autorização

sociais

espirituais

local. Ao mesmo

de templos,

tempo,

forneciam

de dinheiro

ou concessão

cemitérios

defesa

essas

ir-

porque

a de

e de outras

ainda aos cofres

quando

necessitavam

para ocupar

o espaço

e étni

e assisten

e de

para a Coroa Portuguesa,

da construção

cos grandes

grupos

aí uma forma de manifestação

eram funcionais

sobrigavam

irmandades

que, além das obrigações

ciais, constituíam

melhorias

marcante

religioso

na região.
Participavam

mandades

de ordens

social redun-

de um estamento

de irmandades

A presença

com a ausência

do, portanto,

e fiscalizadora

públi-

de qualda

cida-
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de (19) •
Boschi
constituírem
rituais,

(1986) salienta

e se organizarem,

as irmandades

diretrizes

pelas que construíram,

tribuiu

extrapolando

se tornaram

da nova ordem

participavam.

que nas Minas Gerais,

o contexto

Fica claro que essa peculiar

para a construção

se

suas funções

espi

responsáveis

social e·, a exemplo

espelharam

ao

diretas

dos templos

e ca

social de

situação

da ética religiosa

pelas

que

muito

e da imagem

con
das

igrejas e festas barrocas.
Sempre

atuando

vas, as irmandades
tamento

em defesa

podem

ser consideradas

que se vai materializar

igrejas.

Evidencia-se

sionando

confrontos

na distribuição

e antagonismos

espacial

-

das

social e racial,

entre as irmandades.

elas podiam

caso, acabavam

coleti

um tipo ideal de e~

uma hierarquização

dendo das circunstãncias,
nao e, em último

das reivindicações

oca

Depen

atuar de forma coesa ou

reforçando

o caráter

absolu

-

tista da Coroa Portuguesa.
Seu apogeu

se traduziu

da no fausto e na opulência,

numa intensa

no exagero

construção

de um cenário

ra barroca

em Vila Rica. Para Boschi
da vida urbana

comunidades

leigas que ao Estado

responsáveis

pelas

à representação
vilizador

entre a exaltação
go dramático,

(1986),
Gerais

deveu-se

mais

de imagens

a
as

pois foram elas as
à produção

barroca

e a simulação

na

da cultu

em Minas um processo

em um ethos da cultura

todo um sistema

e

a solidez,

necessárias

Iniciou-se

do infinito

o percurso

Português

funções urbanas

espacial.

baseado

nas Minas

basea

dos cerimoniais

onde se delineia

permanência

competição

que

ci

oscila

do real. Nesse

se desenvolve

e

jQ

ao lon
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go do século XVIII no território
tensa rede urbana,

mineiro,

com base em uma ex-

onde Vila Rica é a síntese

desta experiên-

cia estiutlirada
na articulaçãoda -idéiade rmmdanisrro
e t.ranscedêncí.a.
Tanto a topografia
dição de isolamento
ra a construção
dência

geográfico

ráter insular

com o fenõmeno

A relação

lidade do olhar.
nea confirmada

dicionadas

da adaptação

posses.

o encontro

público

a partir

do casario

e implantação
O domínio

se dançava

cartas

e dados" (21) . No espaço

do. A opulência

e privado

o batuque,

público

das famílias

ponente

dos sobrados

tamento

dos terrenos,

nobres

também

os grupos

tão evidente

expressava-se
e solares.

a verticalidade

con-

e as ne
propor-

as de poucas

onde se

livres e os de maior prestígio

-

ao organi-

os encontros

se bebia aguardente,

a distãncia

longilí

era o espaço das

sobretudo

público,

manifes-

da sensibi

remete

e lojas de comestíveis

entre as pessoas,

reduzindo

eviden

das construções

onde ocorriam

modas,

contravam,

seu ca

claramente

a configuração

Eram o lugar do lazer e da alegria,

rios dos homens

en-

distinguindo

de dois níveis

nível,

pela concentração

ruas, largos e chafarizes,

cionavam

Coinci

e reforçando

da conurbação,

Num primeiro

As vendas

do barroco,

urbanas

entre o domínio

pela topografia.

gociatas(20).

barroco.

pa

do século XVIII.

ta-se no plano urbanístico

cismo através

próprio

aglomerações

ciado na segunda metade

a con

que se deu de forma ·espontãnea

um ideal perspético

Vila Rica das demais

quanto

de· Vila Rica vão contribuir

da ilusão ótica do imaginário

ou não, a ocupação

contrará

da região montanhosa

cantavam

jogavam-se
intermediá-

social

se

no espaço

enpriva

na arquitetura

Para um melhor
foi a solução

im-

aprovei

encontra-
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11-

•

da, determinando

uma sequencla

aspecto marcante

de Vila Rica. Ao lado destes,

as edificações

horizontais,

11_.

de sobrados,

que não rompiam

que se tornou

o

alinhavam-se

a harmonia

e o rit

_.

mo da sequencla

perspectlca.

o segundo nível da dimensão do olhar se dá pela movi
mentação

dos planos,

blico e o privado
contexto,

definindo

um ritmo estético

estão harmonicamente

11-

•

a sequencla

ser interrompidos

•

do casarlO

estabelecidos.

e a evolução

pela implantação

em que o puNesse

dos caminhos vao

dos edifícios

públicos

e

religiosos.
De um modo geral,
dos largos,
quadras
terraços

circundados

urbanas

de estradas

da cidade,

e monumentalidade

blico se situa nas edificações
da trama urbana,

de dominação

casos,

vão ser implantados

e transversal

das

inserem-se em

ou em outeiros.

no cruzamento

resguardando

do

para

.
tem-se que o domínio

localizadas

mostrando

características

no centro

ou ruas e independentes

Nesse plano de observação,

cativos

sao erguidos

Em muitos

por bifurcações

públicos

eixo longitudinal
si uma unicidade

por praças

deles vizinhas.

definidos

Já os edifícios

os templos

em pontos

a reunião

da Minas

signifi-

de duas

setecentista:

pu-

formas
o

Estado

e a Igreja.
Paradoxalmente,
racionalista
rio religioso

da Coroa Portuguesa
dos habitantes

jogo ilusionista
cujo cenário

um conjunto

co e o cerimonial,

une a visão

com o misticismo

de Vila Rica. Assim,

em que se encena

oscila

de imagens

a festa cívica

entre o sensorial
o eclesiástico

do imagináo olhar é o
ou religiosa,

e o naturalista,

e o escolástico.

o lúdi

Esse é-

o
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jogo do trompe

l'oeil do estilo

lhar cultivado

propicia

ca que, ao ultrapassar
ta numa dimensão

simbólica

literários,

espetáculos

das quintas
da cidade,

integrava

teatrais

para descanso

ou passeio".

dos sobrados,

o povo, em geral,

cavalhadas,

través dessas

comemorações

a teatral idade barroca,

De acordo

músicos,

com Áso-

à

moda

usufruía

da est~

no interior

divertimentos

religiosas

que a cidade

pintores

na formação

ao gosto cultivado

fazendo

saraus

ou procedência

artífices,

festividades

das irmandades

ou sítios nos arredores

de forma significativa

Contrapondo-se

e costumes,

(...) a manutenção

de fazendas

tica barroca.

singular.

freq~entavam

de elegância

Mas são os escultores,

batuque,

no interior

portuguesas,

que vao contribuir

de Vila Rica, resu!

e musicais.

o apuro ao vestir-se

O o-

e artísti-

os hábitos

privilegiadas

(1967, 70), liacondição

cial incluía

cultural

físicos

construída

As minorias

barroco(22).

e cria uma urbanidade

social

numa sociedade

e corporações.

vila

uma efervescência
os limites

Uma rica vida
baseados

perspectivo

como

e profanas.

como um todo

do espaço público

É a-

encena

o seu "tea-

tro-mundi" .
A festa religiosa
pressivo

nos rituais

trução de igrejas,
datas festivas

do cerimonial

nas Minas

da e banhadas

que acompanhavam

a comemoração

As igrejas,
truídas

em Vila Rica tinha seu momento

dos santos padroeiros

ponto de partida

dessas

da pedra,

são como presentes

tética e a religiosidade

ou recons
e

as

católico.

sob o delírio

a ouro,

a inauguração

ex-

cerimônias,

da madeira
de Deus,

se unem em uma mística

cons

esculpi-

"onde a es-

de dádiva,,(23).
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A festa é a sua realidade
se circunscreve
festa barroca
do efêmero

e se materializa

testemunhando

anseio do gosto
perdem

tre o homem,

artísticas

a aventura

em relação
suntuoso

o vigor",

atinge

se transforma

em desencadeamento,

o momento

a dimensão

do exagero,

jogo efêmero

queza:

pela que haviam

ma chegavam
baseada

edificado,

próprios

e intenções
até Minas.

na pompa

É

da cultura

ao

e

os
en-

de um mun-

onde o encadeamento

isto é, em violência(25).
que também

É

congrega

todo gênero
o Santíssimo

os Irmãos

uma rua"(26).

o

apontava

tico aconteceu

delas,

barroca

,

e na suntuosida

relações

com o "eflú

seiscentista"(27).
que tem início a tradição

em Vila Rica. O Triunfo

Senhora

Pilar. Além de demonstrar

a dimensão,

a ostentação

em 1733 e foi a solene trasladação

tia da Igreja de Nossa

greja vê também

construíram

no tempo da contra-refo~

para algumas

com o tema da Eucaristia
religiosas

e ri-

do pilar à nova Ca-

Através

Nesse contexto,

das fes

de ostentação

do Rosário

da fé católica

da alma ibérica

das festividades

e organização

sacra, no fausto dos templos

de das procissões,
vio barroco

profana,

a promoçao

exibiam

" ... para transportar

os anseios

Ela corresponde

das ilusões.

religiosas;

com recursos

a

a dimensão

Na projeção

do desregramento

Cabia às irmandades
tividades

tempo,

para si a comunicação

e Deus(24).

do inacabado,

Ao mesmo

que

sem futuro, constituindo

lias normas

guardando

troca

atingem

ao cotidiano.

no qual

ou os homens,

na intensa

no espaço.

e suas expressões

uma singularidade

hábitos

viva, baseada

das irmandades,

de afirmar

-

da Eucaris-

do Carmo para a nova Matriz

todo poderio

a oportunidade

Eucarís

do

lia I-

a sua hierarquia

co

,

,

.15.

lonizadora

nas Minas"(28).

de 'a dimensão

Era um efêmero

do profano

é confirmada

zijo dos sentidos

em detrimento

to se manifestava

nas fantasias,

nas danças,
étnica

nas alegorias

tribuindo

sibilitou
festejos

"ocorreram

cissões,

desfiles

ienes, encenações

durante

divertimento

público"(30).

consolidada,

de Minas,
décadas

apresentava

lizado, com atividades
çoada aos hábitos

urbana

à Vila Rica, pos-

do Áureo Trono.

poéticas,

Tais

entre pro
missas

so-

num misto

intelectual

do ouro, depois

dos anos

e

60,

da festa permaneceu.

do século XVIII,

um "acentuado

e gostos

a criação,em

comprazimento

o mundo

urbanas

Nesse cenário,
burguesia

festiva,

oralizações

com a decadência

Nas últimas

músicas,

a diversidade

jogos de iluminação,

católico,

Esse fa-

nas

todo o mês de dezembro,

teatrais,

do rego

congraçamento (29) .Con

cidade vizinha

alegóricos,

do ritual

e o empobrecimento

quando

das festividades

espetaculoso

Mesmo

no espetáculo,

da tradição

de Mariana,

a realização

do culto espiritual.

num peculiar

para a construção

1718, da diocese

pelo predomínio

mitológicas,

se via representada

estado de euforia on

a cidade,

caráter

definidas

já

de centro

civi

e urna população

afei

citadinos"(31).

tem-se

e a palavra

a formação

público

embrionária

tende a adquirir

de

urna

signifi

cado moderno.
Enquanto

o âmbito

cias da vida em família,
experiência

do privado

o domínio

se resumia

público

da rua e da festa, incluindo

centro moderno.

Era o mundo

zer e das festas,

do mercado,

onde ocorria

as experiên-

dizia respeito

a diversidade
dos negócios,

a diversidade

de
do

a
um
la-

mundana (32) . Ve-

.

,

'

.
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rifica-se

nesse espaço um processo

çoes urbanas

apontam

tura moderna.
paradoxo.

conômica

para a idéia de progresso

Num momento

A consolidação

cos, e ao mesmo

de transição,
urbana

as

próprio

funda cu1

a cidade vivencia

concreta,

um

em termos urbanísti

tempo artificial,' pois não tem sustentação

e-

e política.
Se as irmandades

conômico,
postas

de terciarização:

foram, até então,

social e religioso

a serviço do Estado,

lidade e a subordinação

em Vila Rica, .~ medida

não conseguem

necessária

era dada pela anomia

tica, o contrabando

e a corrupçao

rias condições
invertesse

garantir

entre as elites;

dependeriam

a ordem vigente.

mia política

conhecido

desmantelado

pelo aparato

Esse projeto

político

seadas na construção

sao

a "tranquipois

a

a resistên

(33) . As preca -

de uma ação política que

No entanto,

como Conjuração
governamental

possuía

e

- "a fraude sistemá-

entre os desclassificados"

econômicas

que

para a população",

tônica da sociedade

cia e transgressão

um sustentáculo

o projeto
Mineira,

de autono

de 1789,

-

foi

da Coroa Portuguesa.

características

modernizantes

da idéia de nação e independência

ba

da ti-

rania portuguesa(34) ~

OURO PRETO E OS IMPASSES

DA MODERNIDADE

No início do século XIX, Vila Rica ainda era uma cidade próspera,
política

embora decadente.

se organiza

das atividades
que marcam

social

não mais em função do ouro, mas

comerciais,

o mundo

A vida econômica,

administrativas

do trabalho

e garantem

e

através

e manufatureiras
a efervescência

ur-

,

,
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à categoria

bana. Em 1825, Vila Rica é elevada
província

de Minas Gerais,
Nessa época,

e mais proibida,
europeus,

que deixam

sob o nome de Ouro Preto

a entrada

atraindo

de capital

de estrangeiros

um número

registradas

de. E o olhar do estrangeiro

Imperial.

na região não

considerável

de viajantes

'suas impressões

oscilava

da

sobre a cida

entre a admiração

e

a

decepção.
Para John Mawles,
tante elevada

"apesar de situada

não é nem imponente,

nhança corresponde

nem notável.

à magnificência

mesmo tempo, chama-lhe

a atenção

em eminência
Nada na

vizi

de seu nome,,(35). Mas,
a arquitetura

bas

ao

das casas,seus

jardins e pomares (36) .
Já Saint-Hilaire

impressionou-se

local de faiança que, na sua opinião,
as fábricas
o aspecto

da Europa.

sombrio,

Mas, melhor

devastado

com a manufatura

poderia

rivalizar

que ninguém,

e melancólico

com

também

fixou

da paisagem

Ouro -

Pretense(37) •
John Luccock,

por sua vez, observa

amor do ouro( ... ) poderia
gar. Materialmente

ter levantado

ela agradou-lhe,

casas de então lhe pareceram

o

uma cidade em tal lu-

um quinto

boas, alguns

vam certo ar de grandeza desconhecido

que "só mesmo

das suas

edifícios

nas outras

2.000

apresenta

cidades

do

Brasil" (38)
Finalmente,

o reverendo

Walsh

nas lojas toda a sorte de manufaturas
Manchester,

lãs finas de Yorkshire,

peus de Londres,
te e barato

cutelaria

"admirou-se
inglesas

de

achar

- algodão

de

meias de Nottingham,

cha-

de Sheffield( •.. ) tudo tão abundan

como nas cidades

em que manufaturavam

(... ).

A
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vista do alto da praça

lhe pareceu

realmente

grejas dão ã cidade um ar de importância
resto, acrescenta,
brava-lhe

bonita.

Nove I-

considerãvel( ...) .De

tudo o que feria a vista do estrangeiro

que a cidade

fora

outrora

lem

um lugar de opulência

e

importância" (39) .
Esses relatos mostram
pela noção paisagística

que mesmo

do neoclãssico

perspéctico

o barroco

não passa de uma imagem cujo futuro

urbana,

de progresso

Ouro Preto,

uma síntese
dustrial,

transformada

a partir

apresenta

da principal

de uma sociedade

cional.

de Minas,

Inicia-se

apontando

mesmo

um urbanismo

a

com a exi~

pré-industrial

patrimonial

revela
pré-in

tanto social
rural, ainda

-

como
nao

de industrialização.
em termos

culturais

em Ouro Preto a construção

foi

na-

de uma mentalida

e o técnico,

vamente

de uma elite tecnocrãtica,

tanto na esfera

a criação

repercussao

de que reúne o político

de forma destacada

um

para

do urbanismo

em 1875, que logo atinge

para a formação

de

Essa situação

nao mais dependente

pelo processo

e

da formação de uma burguesia

característica

Um 'fato marcante
da. Escola

o setecentos

da idéia de progresso.

que embora

culturalmente

a formação

em meados dos oitocentos,

tência de manufaturas,
e ainda distante

viabiliza

era passado

e monumentalidade.

Se Vila Rica termina
necessidade

reverenciar

de Ouro Preto. Nesse momento,

pela estagnação,

ethos com base na tradição

contaminados

acabam'por

o domínio

que, resguardada

do barroco

olhares

contribuindo

empresarial

significati
que atuará

como na políti

ca brasileira(40).
Na virada

do século, mais precisamente

em 1897, Ouro

,

,

..
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Preto sofre uma grande perda política.
capital

de Minas

te, construída

Gerais,

inserida

nao se coadunava

para exercer

na conjuntura

com as pretensões

elites dirigentes
barroca

que é transferida

especialmente

imagem barroca,

mineiras.

são esquecidas

idéia de inovação

A cidade nao e mais

para Belo Horizontal função(41).

política

Sua

da República,

e estratégias

A tradição

a

políticas das

e a imagem da cultura

em prol de um espaço que projetasse

e modernização

- o espaço

a

como símbolo

do

progresso (42) .
Indiretamente,
çao de Belo Horizonte
ca ouro-pretana.
imperativo

no entanto,
que resgatou

Na medida

a negação

da antiga capital,

de base ouro-pretana,

tinha dificuldades

da mesma

estética

barroca
A cidade

sua identi-

em aceitar

artístico

repercussao,

população,
a nova ci

pois tan

ligavam os seus ideais

neoclássico

forma que os estrangeiros,

e eclético,re

a importância

da

de Ouro Preto.
foi despojada

e legitimação.

e o dinamismo

como a única

como as nacionais

ao movimento

negando,

capital

como

e racional.

to as elites mineiras

revitalização

recusando

-

barro

tinha

uma grande parte da

Mas essa reação não teve maior

republicanos

consolida

a imagem da tradição

em que o poder público

dade em busca da modernização,

dade geométrica

foi a própria

de qualquer

Nessa penumbra,

econômico,

forma de distinção

a Escola

possibilidade
sem o status

de Minas

de
de

coloca-se

de Ouro Preto no cenário

na-

cional.
O redimensionamento
o movimento

modernista,

do olhar

so vai ser resgatado com

nos anos 20, que, na recuperaçao

da

.

,

.

.
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nossa tradição,

encontra

nos bens culturais

roca em Minas um dos elementos
cional(43).

Nesse processo,

mo Monumento
colhido

Nacional,

e artistas,

da preservação.

a fim de garantir
renciar

na legitimação

do passado,

mais pr6ximo,

do

valor

seja para refe -

uma arte, ou mesmo co

para ligar indivíduos

ao seu passado

brasilei

algo a ser perseguido,

seja para expressar

necessária

es-

escritores

vanguardista

torna-se

os testemunhos

a hist6ria,

mo condição
mem6ria

preservação

liA

emblemático

Intelectuais,

de forma decisiva

na

nos anos 30 co-

no espaço

do movimento

bar

da identidade

Ouro Preto emerge

a hist6r~a.

representantes

ro vão contribuir

constitutivos

inserindo-se

para referenciar

da experiência

pelo trabalho

que é vivido

da

afetivamen-

te (44) .
11

O Estado,

em nome do interesse

valor da preservaçao,
e ocupação

traduzindo-o

de propriedades

lares - portadoras

em normas

hist6ricos

onde a estética

em Ouro Preto, passa a representar
uma distinção
perceber

construída

o embelezamento,

sofisticação

de um ideário

tação nao se restringe
tidiana.

É o prazer

lia, é o caminhar

Legiti

sintetizada

de garantia

de

Olhar Ouro Preto

e

de suas formas consagra

A cidade

torna-se

político,

aos monumentos,

do olhar,

de particu

e artísticos.

um estatuto

a maneira

pelas ruas e becos,

a

emblemáti

onde a sua exal-

mas alcança

o cheiro,

o

de tombamento,uso

barroca,

nos setecentos.

e o gosto cultivado.

ca do culto ufanista

incorpora

- em sua grande maioria

de valores

ma-se um campo cultural

político,

o estado

a vida co-

de melanco

enfim, é o conviver

-

com

o passado.
Essa imagem atrai para a cidade

inúmeros

artistas

e
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estudantes,

todos embevecidos

do sonho de uma nova forma

de

viver a vida.
Ouro Preto e, nesse sentido,

a antítese

O tempo adquire

uma outra dimensão

ra o forasteiro

que chega: um novo repensar

Mas,
servacionista,

ra recompor
mineral.

significado

pa-

do cotidiano.

se a cidade passa a ser alvo de uma política pre
~ tamb~m nesse momento

gresso vão se manifestar.
vicissitudes

e um outro

da Metrópole.

A cidade

da modernidade.
sua trajetória

Interesses

que as d~mandas

fantasmagórica

do pro-

encontra

De volta às suas origens,
econômica

divergentes

com base na

se encontram

as

procu-

exploração

- esta ~ a

sua

danação.
Mais de 200 anos depois
um novo ciclo instala-se
id~ia de construção

do apogeu

- o do alumínio.

de uma indústria

do ciclo do ouro
A partir

de alumínio

,

de 1934, a

começa

a ser

discutida.
Mas, apesar do apoio do governo
ternacionais

fizeram

per suas atividades

a fábrica,

inaugurada

trole da multinacional
econômica

plexo industrial

Alcan

-

con-

ligando

de Ouro Preto à expansão

da Alcan
níveis.

cria impactos
Saramenha

do centro histórico,

tado de funções específicas
ção da estrutura

do Brasil

sob o

do com

de Saramenha.

em diferentes

ro no entorno

in

em 1945, interrom-

se revigora

- Alumínio

e urbana

A implantação
nalisados

pressoes

após dois ou três meses de funcion~to(45).

Em 1952, esse empreendimento

a evolução

mineiro,

urbana.

que podem

ser a

surge como um bair-

quase com vida própria,

e atuando

como elemento

A taxa de crescimento

do

de indu -

populacional

,

, <
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até então estacionada,
"Criam-se
mentos,

serviços.

novas demandas,
Fazem-se

redes para garagens,
de" (46)

sofre um incremento

acelerado.

novas atividades,

'puxados' nas casas,

ocupam-se

os morros

equipa

rasgam~se

que envolvem

-

pa-

a cida-

•

Juntamente
tria do turismo
vida cotidiana
algumas

com o desenvolvimento

se institucionaliza
da cidade,

das em atividades

hoteleiras

largos têm sua sociabilidade

usos

ou comerciais,
determinada.

setecentista

é revivida

giosas e nas comemorações

da cidade.

cria o"Festival

de Inverno~que

e oficinas

tísticas.

Este evento,

de número

de estudantes,

do-se neste cenário
sao singular.

as ruas, praças

O cenário

res estabeleciam
flutuante,
va espaços,
gar. Mesmo

Federal

e

barroco
a

e

cultura

das festas reli

a diferentes

intelectuais

barroco

de

o calendário
Minas

tinha por objetivo

que aconteceu

Gerais

a promoção

atividades

ar-

até 1979, atraiu um gran
e artistas,

um processo

-

o mês de julho a cidade e seus morado

-

um relacionamento

transgredindo

mo um lugar privilegiado

ambigüo

do cenário

e transformando

com a transferência
este deixa

de criação

ritualizane expres

que ao apropriar-se

des mineiras,

Logo,

passa a integrar

relacionadas

Durante

são transforma-

no calendário

A Universidade

de cursos

de

cívicas.

Em 1967 um novo evento
cultural

não s6 na

e ocupaçoes

Habitaçôes

suas festas exibem Ouro Preto para o mundo.
barroca

a indús-

e cria imp~ctos

como redefine

áreas do centro hist6rico.

econômico,

com esta população
consagrado,

recria-

o cotidiano

do

do festival

sua marca

para outras

legitimando

para a permanência

lucida-

Ouro Preto,

e circulação

co

,
<
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de pessoas

de gosto cultivado.

Todos os elementos
contradição

básica:

vive com um desejo
nicialmente

de transformação

um forte sentido
de progresso.

na própria
distinguem

reverenciada

de cada morador

sujeitos

a continuidade

se fossem pedras

passional
enfrenta

estilo de vida moderno.
sua, e redefinida
çam conflitos

dor do cenário
no espaço,

gerando

grupos

como

estão imppegnadas

são atraídos

pelos

seus espaços

entre
de

o
um

que

Aqui

de interesses

e

se esbo

- os agen

do poder públie o admira

se expressam

entre

os sujeitos

da

deste cenário,bem

carregam

antitéticos

ou

Esse morador

a história,

interesses

sujeitos

casa, que

e as imposições

em risco a preservação

em sentimentos

adequando

de so

e

que oscilam

e conflitos

de que se traduz

consumo,

os

apego afetivo

preservacionistas

Todos esses

local. Esses

do, por outro,

ou a

os representantes

como da tradição

do, suas habitações

espaços

do olhar estrangeiro.

políticas

impasses

e colocando

que sao

barroco.

Num outro nível,

turística,

barroco.

es

e memória

históricos

o

ao cenário

tradicionais

a partir

co com suas diferentes

história

fundamentam

entre diferentes

tes da indústria

história

seja a cidade

tipos de conflito,

culturais

i-

onde diferentes

tal imagem. Nesses

que liga o morador

apego a valores

con

da cidade.

o tempo passado,

diferentes

pela

dos processos

ou marcas

do passado

do centro históribo,

Essas espacialidades,
sedimentam

do espaço,

quarteirões

que criam e habitam

ciabilidade,

histórico

para uma

Essa idéia se materializa

produção

pecialidades

apontam

uma ambigüid~

- se, por

de lembranças

imperativos

um la-

do passa-

dos símbolos

a funcionalidade

cotidiana

de
do
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mundo moderno.

crras para a atuação

do Estado,

vos preservacionistas.
ser personagens
comodados

tidade coletiva

nas edificações

do centro histórico
dade particular
radoxo,

Os artistas

dirigida

à medida

a partir

alternativa

da

em vez de propiciar

rística

e o passado

na diversidade.

às imposições

da expansão

coletivo.

Como um pa

que escolhe

e

do imaginário

ur

histórico

A cidade

deste,

com os em-

adquire

caracte

e, como tal, se ve re
os impasses

de seu cenário

barroco

dessa
aliada

urbana?

E AS DEMANDAS

DO PROGRESSO

preocupaçces com o planejamento

Preto datam do final do seco XIX e estão relacionadas
lado, com a chegada

como

o impasse

entra em conflito

Como compreender

ENTRE A TRADIÇÃO

As primeiras

O morador

da cidade.

capitalista

cidade ou seja, a sobrevivência

nos

que a sua proprie

ou o sentido

do progresso.

o papel

impregnada

é o que percebe

identidades,

modernos

de

uma iden

artística.

temos que a linguagem

de um centro urbano

presentada

memória

ou do artista

indica saídas para o desenvolvimento

bano se multiplica

para si

que compartilham

é também um bem cultural

de vida esse cenário

preendimentos

assumem

não quer ou não percebe

Nessa medida,

dispositi-

Ouro Preto com os diver

e na produção

o olhar do estrangeiro

e

bre-

das festas, eles se sentem in

o monumento

desse cenário,

abrem

tempo em que se orgulham

dos espetáculos

sos grupos de turistas.

caminhos,

com sua política

Ao mesmo

em compartilhar

de guardião

. ".
tal amblguldade,

Ao nao equacionar

dos trilhos

da Estrada

de
de

Ouro
um

de Ferro D. Pedro 11
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e de outro,

com a ameaça da cidade

verno da província

de Minas Gerais.

foram encaminhadas

propostas

gulamentação
Embora

dos arruamentos

alguma

ram quando

deixar

Através

de criação

deI Rey.tornou-se

devido,

projeto

de organização

cultural

uma ideologia

encarregado

de concepção

do Decreto-Lei

Esse órgão

com relação

existentes

público,

de desenvolver

Histórico

lógico ou etnográfico,

"ao conjunto

que diz r~speito
tos e edificações
destinação

à restauração
mais

de Ouro Preto definindo

A partir

federal administra

normas

de

valor arqueo-

nacio

por parte do SPhan

da cidade passa a ser determinada

través do SPhan, o governo

seja

um monumento

e conservação

importantes.

fixar

ou artístico" (48) .

Ouro Preto por já ser considerada
especial

Na

a fatos memoráveis

quer por seu excepcional

uma atenção

e moder

de bens mo-

no país e cuja conservaçao

bibliográfico

e fun

nº 25(47).

quer por sua vinculação

do Brasil,

do

e Artístico

federal tem como tarefa principal

de intervenção

de

do país, elaborado

do mundo nacional

cional

(SPhan) através

no cena-

Em 1937, no bojo

e cultural

de Patrimônio

nal vai receber

Curral

às idéias modernistas

no, é criado o Serviço

da história

não evoluí

a se destacar

brasileira.

política

por um grupo de intelectuais

interesse

residenciais.

de uma nova capital, no Arraial

principalmente

da memória

veis e imóveis

re

um fato consumado.

resgate

políticas

de um novo bairro,

e das construções

Nos anos 30, Ouro Preto volta

damentar

da ação da Câmara

coisa tenha sido feita estas medidas

a construção

rio nacional

de ser a sede do go

de preservação,

no

de seus monumendeste momento
pelo Estado.

a
A-

o espaço urbano
de expansão

e

,

,
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de intervenção.

o poder público se apropria do orgulho que o ouropre
tano tem de se distinguir
xercer

sua tutela

pulação1ao

preservação

de seu próprio

cie do próprio
possível

barroco

sentido

pela relação

patrimônio.

to corno um virtual

O Estado

de

ao institucio

de sua experiência/porque

de "guardião

a po

no processo

faz com que seu morador

estética

e-

desta ação restriti

de participar

se distan
essa so

e

com o lugar.

Assiste-se urna inversão
me a condição

nacional/para

social. No entanto,

o significado

do SPhan1deixa

o cenário

urbano

sobre o imaginário

não interiorizar

va e coercitiva

nalizar

no cenário

de papéis

onde o Estado

local" e o morador

transgressor,

assu-

passa a ser vi~

encontrando-se

nele o senti-

do da barbárie.
Nos anos 50, com a chegada
cidade é reorientada.
ro Preto recebe
populacional

O impulso

é acompanhado

a um planejamento

çôes,tanto

nos espaços

çôes do

espaço

na territorialidade
poética

do espaço

urbano

eficiente

histórico.

zada na construção

no imaginário

e no seu capital

simbólico(49).

gressista

do bairro

do bairro,

disfun-

nas represent~

nas condiçôes

da planificação

do espaço,

com a implantação

se fa

ambientais,
social,

a modernização

de Saramenha.

Ou

industrial

provoca

sócio-cultural,

a técnica

de

E estas disfunçôes

arquitetônico,

da

crescimento

O desenvolvimento

Com a Alcan não chega apenas
ca mas também

que a região

de representação/quanto

do núcleo

zem notar no conjunto

econômico

a destinação

por um expressivo

de base migratória.

não aliado

da Alcan

na

econômimateriali-

A linguagem

de atividades

pro-

separa -

.

,

~

~

.

~
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das por funções distintas
trapor à exuberância

em um traçado

barroca

list~~ onde as funções

expressada

se superpõem

retilíneo,

vai se con

num urbanismo"cultura

não havendo

distinção

ní-

tida entre as atividades.
A Alcan,
industrial/que

reproduz

trabalho/criando
de Saramenha

a sua maneira,

fez de Saramenha

espacialmente

uma divisão

uma territorialidade

se efetiva

própria.

ao redor da fábrica,

nés fantasmagóricas

de onde saem nuvens

no seu entorn%nde

as habitações

rarquizada:

vem os operários.
mentos

urbanos,

no comércio.
pediram

Toda are a foi dotada

o intercâmbio

de estão localizadas
o fato de Saramenha
dias afetou
urbano

a existência

de serviços

deste núcleo
as principais

não absorver

destes

processo

inalterado

-

e um peque
não im-

com o centro histórico,onatividades

urbanas.

Também

por novas mora-

o então estagnado

tecido
pra-

desde os fins do século XVIII/sofre

um

suas áreas periféricas

ao aproveitamento

onde são construídas

de todas

edificações,

as
na

de baixo padrão.

No início da década
dade de um planejamento
contrastes

e equipa

se mantinha

de expansão,' levando

sua maioria,

e lá/vi-

serviços

toda demanda

de forma significativa

e

de forma hie-

técnicos

de Ouro Preto. O núcleo histórico,que

ticamente

de fumaça

como clube, posto de saúde, escola

No entanto,

do

com suas chami -

escuras

ali.os

técnica

A central idade

se distribuem

aqui moram os diretores;

um distrito

e impasses

ao seu processo

de 70 fica evidenciada

urbano

que conseguisse

de uma cidade monumento

de industrialização.

deral e estadual,

a partir

a necessi

conciliar
nacional

Em 1973, os governos

de um relatório

os
face
fe-

feito em 1968 pela

I

I'

I

.

,
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Unesco,

iniciam

estudos

g!obal para a região

para elaboração

de Ouro preto(50).

cioso serviu de base para apresentação
postas1que

deveriam

ser implementadas

tas não se restringiam
ticos da preservaçãol
conômico,

social,

investimento

somente

infraestrutural

construção

de urna nova rodoviária

volve qualquer

esforço

ja, a desarticulação
nistração

estadual

mente pela SPhan,

do tráfego

os princípios
revistos,
vençao,

urbano.

urbano

e
do

foi

corno a

de coordenação

e

No entanto

ainda hoje

en

no país, ou se-

responsáveis

No caso específico

e municipal,

pela admi -

de Ouro Preto ha-

entre as esferas

representados

de po-

respectiva

-

lEPRA e Prefeitura(51).

local com a criação

de preservação

corno pólo re-

forças políticas

da Pró-Memória

bem corno a atuação

em função de uma maior demo~~atização

evn

in-

42~3 ,

da SPhan

sao

de sua inter-

até então centralizadora(52).
Neste período

urbano

Apesar

pontuais

cruciais/que

entra numa nova fase, onde novas

tegram o quadro

de caráter

o plano nao

Já nos anos 80, Ouro Preto consolidada
gional,

Es-

fora do centro histórico

entre os órgãos

via urna clara ausência
der federal,

também,medidas

de planejamento

de urna cidade.

de pro-

físicos e urbanís

intervenções

para um dos aspectos

minu -

pelo poder público.

envolvidos,

dele restando

na orientação

de um conjunto

e administrátivo.

executado,

ele apontava

apenas

Um diagnóstico

aos aspectos

mas incluíam

feito pelos orgaos

algumas mudanças

de um planejamento

efetivo,

atraiu um grande

evidencia-se

impulsionado
contingente

à cidade. A expansão

urbana

na cidade,

pela dinamização
populacional
se cristalizou

um crescimento
industrial

da região

que

contígüa

na ocupação

de mor

.

<
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ros e encostas,

sendo esta urna tendência

pelb "Plano Ouro Preto".
esta tendência,

A Prefeitura

contribuiu

visto que deu continuidade

nial de doar lotes às populações

de terrenos
O Centro

no entorno

Histórico,

pais acontecimentos

e reforçou
colo-

Urna iniciati-

pfiblico o maior

do centro

protagonista

do lugar,

a proposta

à tradição

mais carentes.

va que se tornou usual, por ser o poder
prietário

contrária

pro-

histórico.
e palco dos princi-

sugere urna certa conurbação,

on

de fica claro que houve um adensamento

populacional

tivo. Fato curioso

este mas no entanto

pertinente,

em se tra-

tando da forte central idade que exerce

com relação

ao seu en-

torno

com a região mais

(bairros e distritos)

xima do nficleo. Nota-se
ampliação

e, também,

que na medida

da área residencial,

que é proibida

o que houve

to interno

desta arquitetura,

tiçamento"

em grande parte das moradias.

mento populacional,
que mesmo

sendo ainda escassos,

tivos, modificaram
pessoas

provocando

houve urna maior

a paisagem

e a maior circulação
O centro histórico

renda

corresponde
rizadas

as pessoas

a"maior

qualquer

um processo

de "cor-

Ao lado deste adensa

concentração

de serviços,

em termos numéricos

local redefinindo

e qualit~

o percurso das

de veiculos.
urbanisticamente

No entanto

a urna estratificação

residem

representam

fundiária.

se encontra
determina

esta hierarquia

vaIo

a maior

de areas

social. Nas áreas mais valo-

de maior poder aquisitivo,

tradição

pro

foi um remanejame~

rado área por área, onde o fator localização
ou menor

significa

os

que

do lugar, que também mais valori

zam o privilégio

de morar no centro

çao privilegiada

agrega-se

histórico.

A esta situa -

um valor de troca simbólico,

cujo

.

,
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poder produz
mônio1visto

e reproduz

a crença

como um bem simbólico

na legitimidade

deste patri-

já consagrado

anteriormente

na epoca do seu tombamento (53) .
Quando

os proprietários

pressentem

pela idéia de progresso,

que permeia

locais,

em relação

sentem

inseguros

estes têm uma relação
é ela que garante
dem adquirir

ambígua

o turismo

de comércio

rismo. Estas passagens
Preto,

os discursos

nestas passagens,
sendo quase

e serviços

tornam-se

acionada

e interesses

ao seu bem. Fica claro que

com esta tradição.

uma função mista,

para atividades

a ameaça

Na medida que

suas casas

sempre

adaptadas

relacionados

os espaços

nobres

po-

com o tuOuro

de

onde evidencia-se

uma preservaçao

consoante

resses dos proprietários

e os princípios

controladores

da

as representações

da

SPhan. Nelas convivem
cidade moderna,

de forma harmônica

como o lugar do consumo,

aos inte -

da moradia

e da

fes

ta (54) .
Em se tratando
-Pró Memória

tem o controle

ra construção

diálogo

que inviabilizam

e a não existência
complexidade

dificultando

uma política

pa-

não con
uma

ainda mais

de expansão

o

que até o presente

legal faz com que as normas

urbana

possa gerir toda a

e social própria

existe um "código de obras" na Prefeitura.
instrumento

aprovados

que atuam no lugar. Um dos maio

econômica

dade local. Este fato mostra

a SPhan

este controle

de um Plano Diretor,que

urbanística,

da cidade,

desde que esta não possui

e global,

entre as instituições

res impasses

No entanto

da prefeitura

setorizada

urbana

de 70% dos projetos

na cidade(55).

ta com o auxílio
planificação

da expansao

da reali

momento

A ausência

para a ocupaçao

nao
desse
terri
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torial tenham

apenas

como base o c6digo

Sendo o c6digo

civil(56").

civil de Ouro Preto a lei que

a função social da propriedade

nos termos

rica, este preserva

do centro hist6rico,

o

seu entorno.

mente,

a paisagem

A paisagem

gião. Ao mesmo

temporas

no centro hist6rico
do telhado,

de uma cidade

como um todo é tombada

sendo a verticalização

das construções

modificações

como

coletiva-

coibidas

não havendo

hist6

bem

das edificações

s6 são possíveis,

define

na

re

situadas

danificação

da altura e fachada do im6vel e do seu volume

(á-

rea) (57)
Ao lado das restrições
çoes criadas
uma técnica

pelo c6digo,
especializada

ções tombadas.
prietário

a pr6pria

ção, estabelecendo-se
as instituições

na remodelação

públicas(58).

terno da casa,que
tido resta muito

interna

interfira

oferece

das edifica-

ou sugerir

ao pro-

da edifica

entre o proprietário

No caso do proprietário,

de realizar

qualquer

no seu volume

pouco para este/uma

tão desejada

não

na fachada e no volume

aqui uma tensão

se ve impossibilitado

às novas constru-

arquitetura

Este fato acaba por induzir

uma remodelação

da garagem,

com relação

e

este

remodelamento

in-

e fachada. Neste sen

vez que nem a construção

pelos moradores,

é possível

de

se

conquistar.
A relação

dos moradores

de preservaçao

nao tem sido fácil. Por um longo período

o autoritarismo

ternalismo

desses

bilizou

presentes

na forma de atuação

a possibilidade

ções, não se colocavam
suários valorizam

r

com os orgaos

de diálogo.
dúvidas

Na gestão

6rgãos,

dessas

e pa
invia

institui

sobre o que os IImoradores e u-

nos espaços} que constituíam

o seu dia-a-dia.
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Não interessavam

os mecanismos

criadores

sentido amplo, obrigatoriamente
A criação

pulação.

a desconfiança

e sua atuação
não so na definição

apesar

gerada

da boa intenção

passadasjcriam

uma conjuntura

dinamização

de um diálogo.

No entanto,

reações

negativas

nuir. Observando

aos propósitos
o quadro

abaixo,

evidenciando

um maior

e autoritária

desfavorável

há indícios

destes

órgãos

podemos

do ano de 1985, o número de projetos
cativamente,

com a PQ

dos seus técnicos,

pela forma centralizadora

das gestões

junto

da políti

como nas formas de relacionamento

No entanto,

em

sociais" (59) .

da Pró-Memória

a SPhan indica uma reorientação
ca de preservação,

de significado

para a

de que

tendem

a dimi-

notar que a

partir

indeferidos

entrosamento

cai signifientre as par-

tes interessadas.

ESTATíSTICA

DE APROVAÇÃO

CONSTRUÇOES

DE PROJETOS

PARA

NOVAS E/OU REFORMAS

APROVADOS

INDEFERIDOS

TOTAL

1975

93

-

93

1976

72

-

72

1977

111

2

113

1978

55

7

62

1979

43

4

47

1980

107

3

110

1981

59

6

64

1982

68

24

92

1983

35

-

40

1984

57

12

69

1985

50

2

52

1986

91

3

94

1987

61

1

62

1988

60

1

61

1989

54

-

54

ANO

Ano:

1990

Fonte:

SPHAN - PR6-MEM6RIA

as

.c
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No entanto
escassos

recursos

a prática

humanos

porar ao imaginário
Em geral,

e financeiros

as instituições

fica no cotidiano.

nao consegue

dos habitantes

No caso de Ouro Preto a condição

busca das individualidades

- onde os grupos

da identificação

nia"(60).

coletiva

de direitos

Este fato evidencia-se

epoca das eleições

municipais.

sempre contra os candidatos
vaçao.

Em contrapartida,

são aqueles
pansao

"se

a

reco
serve

embrioná
de

-

cidada-

em Ouro Preto

Um dos recados

que defendem

na

dos eleitores

a política

é

de preser

na sua grande maioria,

do progresso

vinculado

à ex-

No final, como afirma Carlos

son, a forma como e praticada
a desagradar

sociais

universais

os escolhidos

e urbana.

de cidad~

de uma lado há

bastante

claramente

que faze~ a apologia

industrial

se edi-

de um espaço que lhes

de base comum; do outro há uma tendência,
ria, à conquista

se e~

de uma cidade

de dois extremos:

através

se incor

e seus especialistas

a partir

nhecem

devido aos

local.

quecem que a politização

nia se consolida

da SPhan-Pró-Memória,

a política

de preservação

Nelpassa

a todos: "ogoverno

fica responsável

por bens que

não pode ou não quer preservar,

os proprietários

se

contra

as proibições,

nos seus termos

de direito"( ... ) (61).
trangeiro",

aquele

de proprietário.
nal, mesmo

Ao lado destes

que ao considerar

um bem simbólico,assume

injusta,

em relação

de uso

Vinculado

a paisagem

a esta

cial dos habitantes

assume

"olhares"

relevância,

es-

ouropretana

a condição

esta ação uma aliança

a todos estes

pleno

temos o "olhar do

Estes por sinal se aliam ao olhar

considerando

irritam

também

institucio

crítica.

o imaginário

não havendo

entre

soes-

.34.

tes uma homogeneidade,
nômicas

políticas

um consenso

e culturais.

lifonia de interesses,
blico. A prefeitura
as remodelações
rentando

temos uma po-

que são mal equacionadas

pelo poder pú

nao exerce nenhuma

que os proprietários

de fora", os intrusos
oferecendo

os vilões,

o olhar

que chegam

do turismo,

definem

avaliado

moderna

edificado

mos a Prefeitura

a partir

repassa

dade pelas restrições

memória

as leis de tombafinanceiro.

Sem carregar
positiva-

está embutida

histórica/mas

desti

As atividades

de turismo

da cidade,

às imposições

dos dispositivos

mas

nem

do

mundo

da gestão

inicialmente,

ad-

a pró-

que é um valor do Brasil

dos anos 30, é rechaçada
à idéia de progresso.

para a esfera

e proibições,

são

instância

a vocaçâo

da tradição,

"os

em última

por vários motivos:

como um obstáculo

ção destes

revertem

apa -

se tornam

quem mais usufrui

se adequa

Sua açao distancia-se

pria idéia de resgate
moderno

realizar,

do estrangeiro.

dos cofres municipais.

por isso a gestão municipal

ministrativa

suporte

sobre

da imagem urbana. Todos os serviços

somadas às indústrias

moderno.

e executam

e a Prefeitura

nados à dinamização
em incremento

procuram

em troca nenhum

mente da preservação

ação restritiva

O SPhan e Pró-Memória

institucional

o ônus da coersão,

sócio-eco

Nesta conjuntura

uma face neutra.

mento.não

e sim diferenças

federal

porque

Nestes

ter-

a responsabili

não percebendo

que na

a-

não so a idéia de revitalização

também

a de planificação

e

da

e desenvolvi

-

mento urbano.
Dentro
cessário

deste quadro

captarmos

se expressam

de tensões

e ambiguidades,é

como a idéia de tradição

no imaginário

ne -

e de vida moderna

local. Tanto o moderno

como a tra-
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dição sao dimensionados
necessidades

ou redimensionados

dos moradores

a dia. Quando

evidenciados

querem preservar

de do abastecimento
são dos modismos

d'água,

é a valorização

do

dia

da gratuida

à tradição.

Com a difu-

Um exemplo

da garagem

é esquecida

que são difundidos

sumo. A contradição

principal

com sím
em

favor

claro desta contradição,

e a opção por materiais

mento de interiores

lorizadas

nas minúcias
colonial

a tradição

moderna.

çao com as instituições

as

estilísticos,relacionados

bolo de status e distinção,
da funcionalidade

com

o direito

se apegam

culturais,

de acordo

de acaba -

pela indústria

no entanto

de preservação,

do con-

recai sobre sua rela
sendo estas pouco va-

e percebidas.
Tudo indica que grande parte dos moradores

Preto tem dificuldade
servaçao,

de explicitar

sem esbarrar

calizados.

da cultura

pora ao patrimõnio
um bem simbólico,
no do habitante
simbólico

na sua individualidade

Na medida que a paisagem

timada no âmbito

a sua opinião

coletivo

da cidade

nacional,

a imagem ouropretana

faz desta

e interesses

imagem um patrimõnio

10

é tombada e legise incor-

o município.

se desloca

uma dimensâo

Ouro

sobre pre -

esta paisagem

que extrapola

para atingir

de

do cotidia-

mística.
barroco

Como

Seu

de

poder
domínio

mundial.
Nesta perspectiva,
cidadania,

se perde neste

los, volumes
experiência
moderno

e movimento
o delírio

o condiciona

o habitante
labirinto

próprios

barroco

no exercício

de imagens,

da cultura

aliado

A riqueza

curvas,

barroca.

Na

angusua

à racional idade do mundo

à um jogo de dissonâncias,

a base da sua harmonia.

de sua

simbólica

sendo

proporcionada

estas
pe-
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la imagem ouropretana

encontra

melodia

te é o lugar das possibilidades,
"caminhar"

na transversalidade

que informam,

contam,

situam,

gram as possibilidades
rio impregnado
cultura,

consolida-se

senta uma dupla
uma cidade
cidadão

captar
destes

com fortes raízes

tra o seu lado de barbárie,
do pela força simbólica
Pensar

onde

res, os órgãos

públicos,

do estrangeiro.

É

para, assim,

sam várias

instâncias

de cotidiana,

cidadania

e ao mesmo

aprede

tempo,

tenta negar a tradição

encon

as empresas

e ultrapass~

no lugar.
de Ouro Preto e an

de interação

entre os morado

locais, bem como o olhar
de caminhos

as constelações

e culturas

entre o presente

e

o seu futuro. Lá se proces

o
-

de um ritual Ique começa na funcionalida

passa pelo espetáculo

da contemplação

turística

e atinge o seu ápice no ritual das festas. Os rituais
o campo cultural

uma

da

a preservação

dimensionar

deste cená -

as imposições

nessa encruzilhada

que Ouro Preto encontra

a

que é logo rechaçado

tes de mais nada criar um espaço

e inte-

de Ouro Preto é o cidadão

que está impregnada

e planificar

e

Por aqui edifica-se

locais, mas

Quando

Es-

estes

distanciam

de um bem cultural ,que transcende
imediata.

Signos

e perspectivas

uma civilização,

face. O morador

sua experiência

passado

signos.

e tradição.

virtual.

o seu imaginário

referenciam,

imagétic~s

de memória

no espaço

onde a festa reconcilia

gostos,

ampliam

interesses

e

sentimentos.
Refletir

sobre a necessidade

da expansao

Ouro Preto é, antes de mais nada, delinear
to de imagens

e vivências

deiro problema

consiste

em constante

em expressar

urbana

de

todo esse labirin-

transformação.

O verda

em termos modernos

o
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forte caráter
mensão

da tradição

mundial.

que de um âmbito

Aqui as diferenças

res tanto do centro histórico
dos técnicos

dos órgãos

devem ser considerados

renças,

obstáculos,
dinâmica

básica

modernidade.

de uma cidade

Podendo

entre tradição

e modernidade

industrial,

e do poder público/não

mas o fundamento

que vai equilibrar

histórica,

Otávio

tanto uma bênção

Paz,

tino - isto é, conviver

com esta contradição.
e sim usá-la

o destino

truir sua cidadania

nesta tensão

de interesses.

a ele no seu dia-a-dia

ção, transmutando-a
vação. Nestes
cia legítima
ta Otávio

se coloca

para a continuidade

Paz "a destruição

de recordar.

humana,

Se a memória

Em síntese,
e resgatar

não é apenas
se dissolve,

transformar

esta memória
Pensar

la inicialmente

"com as humildes

com as negociaç6es

a cidade

mil~métricas

a tradi -

Como salien-

afeta nao apenas

o pa~

é a forma mais al-

a capacidade

automática

o homem se dissolve" (63).

Ouro Preto numa cidade

e incorporá-la

bios possíveis.

Em primeira

como a única referên

sado, como também o futuro( ... ). A memória
ta da imaginação

cons-

em favor da preser

da preservação.

da memória

o seu des-

da cidade,

incorporar

numa ação significante

termos a memória

a relação

de um modo criador(62).

cabe assumir

compete

e

A modernidade

Ao morador

instância

a con -

como uma maldi-

Ouro Preto nao pode evitar

a trádição

de dife

ou seja, tradição

çao, ou as duas coisas,

não pode renegar

de um diá

é feita do confronto

ser, como afirma

di-

entre os morado-

como os da expansao

é aí que reside o elemento

tradição

culturais

de preservação

logo. Se toda a relação

local atingiu

viva

em todos os intercãm

enquanto

monumento

necessidades

-

é concebê-

do dia-a-dia,

que têm de sustentar, podem

e

.38.

devem ser constituídas

por contrapontos

e continuidades

No caso da excepcional idade e sacralidade
Preto, este s6 cumprir&

do monumento

bem a sua funç~o se "resultar

di Loqo entre os que e st âo no poder e a massa
â

Um di&logo
da mem6ria,

que ser& possível

da vida urbana

roca, delineando

no presente

picia uma antevis~o
rer seus pr6prios

através

setecentista,
o encontro

11

(64) .
Ouro

de

um

de c í.d ad âo s (65).
11

da recuperaçao

sua dramaticidadebar
com o passado

que pro

do futuro. Est& na hora de Ouro Preto cor

riscos.
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a altura
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vitalização
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internas
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um material
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