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Ora, não ligue. Isso pode parecer estranho lá na sua terra, mas em Ouro Preto não tem 

a menor importância. Ah, se o senhor soubesse o que fez aqui tanta gente boa que anda 

por esse Brasil afora...  

(DEQUECH, 1984, p.67). 
 



 

RESUMO EM LÍNGUA VERNÁCULA 

 

 

A dinâmica do espaço urbano é influenciada por diversos agentes que contribuem na 

sua modificação. No presente trabalho, ressalta-se a dinamização urbana através do ato 

do tombamento - e a consolidação da patrimonialização de uma cidade e o fato do 

estabelecimento da instituição da universidade em seu espaço - configurando-a também 

como uma cidade universitária. A coexistência de fatores diversos de dinamização do 

espaço encerra conflitos, revelados pelo cotidiano da sociedade contemporânea. Neste 

sentido, o estudo aborda a dinamização do espaço urbano da cidade de Ouro Preto em 

Minas Gerais, a partir de sua consolidação como cidade-patrimônio e, ao mesmo tempo, 

como cidade universitária, analisando os conflitos que ocorrem no seu espaço em 

função de sua preservação cultural e do seu ambiente estudantil universitário. Desta 

forma, destaca-se a discussão acerca das práticas universitárias ouropretanas 

contemporâneas no cotidiano, que inclui a perpetuação de tradições, como a moradia e a 

conservação das repúblicas estudantis ao transformá-las em lugares, em paralelo a um 

processo de mercantilização e espetacularização desses espaços quando relacionados às 

festas elaboradas pelos estudantes. Discutem-se também os conflitos decorrentes da 

superposição de funções urbanas materializados na comemoração do carnaval de Ouro 

Preto, que vem aumentando a atração do número de pessoas na cidade durante a festa, 

num momento em que são revelados interesses diversos dos agentes modificadores do 

espaço urbano. Enfatizam-se os impactos trazidos à cidade pelos seus atributos 

funcionais, e de que forma as atividades que ocorrem atualmente em seu espaço podem 

beneficiar ou prejudicar a preservação de seu patrimônio cultural. 

 

Palavras-chave: Dinâmica urbana; cidade universitária; Ouro Preto; Repúblicas 

Estudantis. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Dynamics in urban space is influenced by many agents that contributes in its 

chagement. In this study we aim the urban dynamics through the act of tipping - 

patrimonialization and consolidation of a city and the establishment of the institution of 

the university in its area - setting it also as a university town. The coexistence of several 

factors that stimulate space carries conflicts revealed by the daily life of contemporary 

society. This study talks about the dinamization of urban space of the city of Ouro 

Preto, in Minas Gerais, from its consolidation as a patrimony city and, at the same time, 

as a university city, analyzing the conflicts that occur in its space because of its cultural 

preservation and of its student environment. Thus, we are discussing about the 

ouropretanas contemporary university practices in everyday life, including the 

perpetuation of traditions, such as habitation and conservation of the houses where 

students are roomates, alongside a process of mercantilization and spectacle of these 

spaces when related to celebrations prepared by these students. We also discuss the 

conflicts arising from the ovelap of urban functions materialized in the celebration of 

Carnival in Ouro Preto, which is attracting increasing numbers of people in the city 

during the festival, in a time that several interests of the modifying agents of urban 

space are revealed. We emphasize the impacts brought to the city by its functional 

attributes, and how the activities currently taking place in its space may help or benefit 

the preservation of the cultural patrimony.  

 

Keywords: urban dinamic, university city, Ouro Preto, university residence (repúblicas 

Estudantis) 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Esta pesquisa surge de uma inquietação pessoal. A partir da minha vivência em 

uma cidade universitária - Viçosa, em Minas Gerais - onde cursei minha graduação, foi 

possível experimentar o modo de vida do estudante universitário que vem de outras 

cidades cursar o ensino superior, um mundo à parte do que vive o morador nativo. Este 

modo de vida é responsável não só por criar novas relações entre cidade, estudantes e 

moradores, mas também pela modificação do espaço onde se estabelece a universidade.  

Neste sentido, é importante ressaltar a peculiaridade de uma cidade universitária 

de porte médio, onde os serviços, as festas, a habitação, o transporte passam a se voltar 

de forma prioritária ao suprimento da demanda criada pelo modo de vida estudantil. Um 

modo de vida que, por sua vez, é responsável por revelar novas relações de amizade, de 

conflitos, de poder, que criam situações distintas na experiência pessoal dos estudantes. 

A moradia em repúblicas estudantis também é algo que faz da cidade universitária, um 

ambiente onde proliferam esses espaços peculiares, geridos por jovens que ainda não 

têm sua independência financeira, mas criam modos de fuga das obrigações acadêmicas 

através da elaboração de festas e novas formas de convivência no espaço habitado - 

diferentemente da estrutura tradicional familiar. 

Desta forma, tendo contato com a cidade de Ouro Preto, a princípio através de 

suas festas e repúblicas, foi possível perceber que a cidade atualmente respira um ar 

carregado do ambiente estudantil. Nos estudos acadêmicos que iniciei no mestrado, o 

tema que abordaria era o uso intenso do centro histórico da cidade de Ouro Preto, algo 

que endossa sua vitalidade urbana. Contudo, ao constatar a negligência com que o meio 

acadêmico trata o entendimento de Ouro Preto como cidade universitária, senti a 

necessidade de fazer o estudo sob esta perspectiva, ao perceber também que não existem 

sequer trabalhos que entendam a dinâmica urbana de uma cidade universitária no Brasil, 

algo que é tão comum no espaço urbano nacional. Não só Ouro Preto, mas diversas 

cidades que são dinamizadas pela sua função universitária merecem um estudo mais 

aprofundado neste sentido, para que se compreenda uma série de aspectos, não só em 

relação ao espaço urbano. 
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Durante a elaboração da pesquisa, momento que incluiu minha vivência na cidade 

de Ouro Preto durante seis meses, tive contato com as repúblicas, com as festas, com os 

conflitos e com o cotidiano ouropretano. Percebi, então, a movimentação do mundo 

estudantil, do turismo e suas relações com o patrimônio cultural ouropretano. Assim, a 

cidade se mostra sempre movimentada, com bares, restaurantes, cafés, repúblicas, 

museus, turistas, estudantes e moradores utilizando intensamente seu espaço, fazendo 

sua dinâmica também girar em torno de conflitos na construção de lugares por agentes 

diversos.  

Apesar do embasamento empírico, deparei-me com a falta de dados sobre 

diversos dinamizadores do espaço local, tanto das indústrias, quanto do turismo e a 

função universitária da cidade. Apenas o fator do tombamento possui um respaldo 

bibliográfico adequado à importância da cidade dinamizada também por este fator.  

Neste sentido, ao abordar de forma mais enfática a função universitária da cidade, 

me vi em meio a um ambiente pantanoso no contexto atual, já que algumas das 

situações conflituosas que envolvem estudantes universitários são agora alvos de 

processos judiciais - alguns ainda em aberto. Por um lado, esta questão beneficiou a 

pesquisa, criando provas concretas das situações que ocorrem no ambiente ouropretano, 

mas, por outro, tornou-se um entrave em algumas conversas informais e até mesmo em 

entrevistas realizadas - com representantes da UFOP, do Ministério Público e do poder 

executivo; com estudantes, ex-estudantes, professores e moradores nativos de Ouro 

Preto. Contudo, grande parte da fonte de pesquisa desta dissertação se deve às amizades 

feitas na cidade, aos momentos passados e ao entendimento do mundo peculiar das 

repúblicas estudantis ouropretanas, dos percursos dos turistas e da vivência dos 

moradores que revelaram a complexidade do cotidiano ouropretano atual. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A dinâmica urbana de uma cidade é desenvolvida por acontecimentos que a 

modificam de alguma forma. Alterações na economia, na política, na cultura, no espaço 

e os próprios conflitos decorrentes da interposição dessas esferas transformam situações 

estabelecidas num movimento contínuo de modificação no cotidiano urbano. Desta 

forma, as práticas cotidianas também são molas desencadeadoras de mudanças 

estruturais enquanto formas de produção e reprodução da cidade, ganhando espaço e 

importância nos processos de modificação da sociedade e do espaço urbano1. 

No caso do espaço urbano, há muitos fatores que a todo tempo podem ser 

alterados, modificando o cotidiano citadino por motivos diversos. A produção do espaço 

urbano, em geral, está ligada às formas de produção econômica que as cidades 

desenvolvem ou reproduzem. Contudo, há outras formas de dinamização do espaço que 

nem sempre estão diretamente relacionadas à produção e à movimentação econômica.  

 

O TOMBAMENTO COMO DINAMIZADOR DO ESPAÇO URBANO 

 

 

Uma delas é o ato do tombamento de uma área determinada, que, mesmo se 

tratando de uma medida no âmbito judicial, pode gerar diversas modificações no 

espaço. Assim, as cidades que são tombadas são aqui entendidas como cidades-

patrimônio, que dinamizam seu espaço urbano pelo fato de serem consideradas 

patrimônios culturais.  

As restrições impostas pelos órgãos de preservação nesses locais podem iniciar 

processos que incentivam o “congelamento” da cidade, muitas vezes gerando 

descontentamento da população, já que ocorre certo cerceamento de suas liberdades na 

intervenção da propriedade privada. De outra forma, o tombamento convive com 

processos de desenvolvimento e expansão das cidades, algo que pode gerar conflitos na 

                                                
1 Cf. LEFEBVRE, 1991. 
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relação de preservação de áreas antigas e na expansão de áreas consolidadas em 

períodos posteriores. O simples fato de tombar alguma área não é suficiente para que a 

própria população se dê conta do que significa o processo - isso é algo que pode vir 

posteriormente, com uma valorização interna do patrimônio cultural, ou mesmo externa, 

desencadeada pelo meio acadêmico ou até pela mídia, intermediada por outros setores, 

como a economia, a política e a cultura. 

Discussões sobre o assunto ganham ênfase ao longo das décadas, permeando 

questões como a função, ou as funções dos centros históricos dentro do contexto 

urbano, e como devem ser preservados. Nas grandes cidades, esses locais costumam 

sofrer processos como a degradação provocada pela criação de novos centros e, ou 

centralidades, e consequente subutilização desses espaços, ou a gentrificação gerada por 

políticas de revitalização. 

Neste sentido, considera-se aqui que a preservação cultural está relacionada ao seu 

uso - os fluxos, os caminhos, os pontos de encontro, de lazer e a habitação são 

elementos que revelam a essência da utilização dos lugares no nível do cotidiano. É esse 

mesmo uso o responsável pela vitalidade do espaço urbano, enquanto fruto da 

diversidade de funções. A falta dessa diversidade pode levar determinados locais das 

cidades à degradação, causada pela falta de usos dos lugares. Assim, centros urbanos 

que possuem funções e usos diferenciados, que utilizam amplamente a infraestrutura 

local, com edifícios de diversas idades e grande densidade de pessoas que os utilizam 

também como moradia, são centros urbanos que possuem grande vitalidade urbana, 

lugares que possuem os diversos “geradores de vitalidade”, como já afirmava Jacobs 

(2000, p.161) na década de 60: 

[...] precisamos de todos os tipos de diversidade, intrincadamente 
combinados e mutuamente sustentados. [...] a maior parte da diversidade 
urbana é criação de uma quantidade inacreditável de pessoas diversas e de 
organizações privadas diversas, que têm concepções e propósitos bastante 
diversos e planejam e criam fora do âmbito formal da ação pública.  
Seja de que espécie for, a diversidade gerada pelas cidades repousa no fato de 
que nelas muitas pessoas estão bastante próximas e elas manifestam os mais 
diferentes gostos, habilidades, carências e obsessões. 

Nos centros urbanos de maior vitalidade, coexistem usos diversos do espaço, onde 

ocorrem relações de poder que se manifestam no cotidiano, constituídas pelas práticas 

dos diversos agentes que influenciam na dinâmica urbana. É neste sentido que a 

utilização do espaço pode ser um fator de conservação do patrimônio cultural, enquanto 

fator que evita a degradação pelo abandono. Contudo, o uso intenso dos espaços pode se 
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configurar também como fator de deterioração desses mesmos locais, considerando a 

forma como ocorre tal prática. 

Desta forma, considera-se aqui que o uso enquanto fator de preservação está 

relacionado à construção de lugares - espaço que tem um sentido construído, 

relacionado à criação de afetos, da constituição da história e da memória individual e 

coletiva2. Só é passível de ser preservado socialmente e de uma forma efetiva no 

cotidiano aquilo que está relacionado ao sentimento de pertencimento, que possibilita 

seu uso de uma forma benéfica à sua preservação.  

Contudo, a construção de lugares urbanos está relacionada à criação de conflitos, 

já que os sentidos atribuídos a eles preconizam a criação de fronteiras, de formas 

diversas de interpretação e aos interesses relacionados ao espaço, que ocorre na 

interação pública do cotidiano, como afirma Leite (2007, p.286):  

Os lugares urbanos têm fronteiras, mas elas não são fixas e muito menos 
dadas: são construídas socialmente e negociadas cotidianamente com outros 
lugares no complexo processo de interação pública, através do qual afirmam 
suas singularidades, emergem conflitos, dissenssões e, eventualmente, 
consensos. 

O tombamento de uma área também desencadeia o desenvolvimento da atividade 

do turismo no local, que incentiva o uso dos espaços considerados patrimônios 

culturais. Desta forma, a valorização do setor poder ser influente no sentido de 

incentivar programas de revitalização e o uso da cidade pelos turistas e pelos próprios 

moradores locais - algo que possibilita a criação de novos significados ao espaço, ao lhe 

acrescentar outra forma de dinamização através de seu uso pelos turistas. Contudo, a 

atividade turística também encerra conflitos, principalmente quando desenvolve uma 

valorização de determinadas áreas que acaba por modificar o espaço, quer pela mudança 

do uso do solo - que se volta ao oferecimento de serviços e de produtos ligados ao setor 

- quer pelos impactos do aumento do número de pessoas que circulam na cidade e 

movimentam a economia local.  

Na sua relação com o patrimônio cultural, o turismo incentiva a utilização de 

locais tombados, acrescentando-lhes um caráter econômico que pode ser benéfico à sua 

preservação. Contudo, o uso da cidade pelos turistas e o sucesso do setor nas áreas 

tombadas depende de outros fatores, como o desenvolvimento da economia - que 

condiciona a frequência do investimento no setor e a adoção da atividade pelos 

                                                
2 Cf. AUGÉ, 1994. 
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consumidores. Neste sentido, o turismo se revela como uma atividade mercadológica 

sazonal, não podendo ser considerado um fator efetivo de preservação cultural se não 

estiver aliado ao uso dos locais tombados por aqueles que consideram esses espaços 

como seus lugares. 

 

UNIVERSIDADES COMO DINAMIZADORAS DO ESPAÇO URBANO 

 

 

Outro fator de dinamização do espaço urbano que aqui deve ser considerado se 

refere a uma situação - comum nas cidades brasileiras, mas ainda pouco estudada - 

causada em função da consolidação e do crescimento do ensino superior nas cidades.  

Neste sentido, as cidades que dinamizam seu espaço urbano através do estabelecimento 

de uma instituição de ensino superior em seu espaço são aqui entendidas como “Cidades 

Universitárias”.3 A expressão se refere, principalmente, às cidades de pequeno ou médio 

porte, que reúnem características específicas e possuem seu espaço urbano fortemente 

dinamizado através da inclusão de uma ou mais instituições de ensino superior. Cidades 

que possuem economia extremamente relacionada e, ou até mesmo dependente da 

função de sustentar a educação superior e suas demandas criadas - como moradia, 

serviços, lazer. Cidades universitárias são marcadas também pelo uso de seu espaço 

urbano relacionado aos horários e às obrigações acadêmicas pelos alunos, professores e 

corpo técnico que vêm de diversos lugares. Entender a dinâmica urbana de cidades 

universitárias é fundamental para compreender seus mecanismos de causa e efeito, além 

de se tornar essencial para planejar qualquer intervenção urbana em seus espaços 

peculiares4. 

A implantação de centros de ensino superior nas cidades causa diversos impactos 

no espaço urbano, mais visíveis principalmente em cidades médias, que podem se tornar 

dependentes dessa função estudantil inclusive para movimentação de sua economia. 

                                                
3 Diferentemente do que afirmam alguns autores, aqui o sentido da expressão cidade universitária não se 

refere especificamente aos campi universitários, que são locais especificamente criados à semelhança 
de padrões americanos para abrigar universidades e sua infraestrutura correspondente especificamente à 
demanda da comunidade acadêmica. 

4 A questão se torna ainda mais importante se levarmos em consideração a atual conjuntura de expansão 
do ensino superior brasileiro, tanto através de um súbito aumento de vagas nas instituições de ensino 
superior, quanto com a criação de universidades inteiras, o que em maior ou menor escala, acaba 
causando diversos impactos nas cidades, principalmente as pequenas e médias.  



23 
Apesar de, a princípio, não se tratar de uma atividade mercadológica, as universidades 

são responsáveis por significativo volume de um fluxo migratório bem específico, de 

estudantes que vêm de outros locais em busca do ensino superior - já que nem toda 

cidade goza da possibilidade de possuir uma instituição de ensino superior em seu 

espaço. As cidades que possuem universidade e, ou faculdades passam a ser chamariz 

de jovens que pretendem estudar e, consequentemente, demandam moradia e condições 

de vida adequadas ao seu estilo de vida nesses lugares. 

As cidades universitárias funcionam como atrativo para jovens que saem de casa 

em busca de estudos que lhe confiram graus de bacharelado ou licenciatura, que 

estudam e também fazem festas no seu novo local de moradia, vivenciando novas 

experiências propiciadas não só pelo impulso de sua faixa etária, mas também pelos 

novos ares que a cidade lhes proporciona - tornando-se grandes responsáveis também 

pela vitalidade urbana local.  

Em uma grande metrópole, nem sempre a implantação de uma universidade é 

“sentida” como um grande dinamizador do espaço, já que nas grandes cidades também 

há vários outros fatores que induzem outras dinâmicas, como a implantação de 

indústrias, serviços e outras atividades que já alteram profundamente os lugares. Já no 

caso de uma cidade de porte médio ou pequeno, a criação de instituições de ensino 

superior cria uma migração e um fluxo de pessoas que movimenta todos os aspectos de 

uma cidade: a sociedade, a economia, a política, a cultura, o espaço urbano. Desta 

forma, essas cidades se configuram como possuidoras de vitalidade urbana carregada de 

uma economia movida pela vida acadêmica. Isso inclui uma experiência de vida 

particular tanto dos estudantes na cidade, quanto dos moradores se relacionando com 

pessoas do mundo acadêmico. Inclui também peculiaridades na produção do espaço 

urbano, que possui dinâmicas próprias, englobando o mercado voltado para o mundo 

estudantil, e inclui a necessidade de encarar tais dinâmicas com suas devidas 

peculiaridades e complexidades.  

Como exemplo, cita-se o fato dessas cidades possuírem uma sazonalidade em sua 

dinâmica econômica, que sofre significativa variação nos períodos de férias escolares, já 

que a maioria dos estudantes que vem de fora retorna à sua cidade natal nesse período. 

Além disso, as cidades universitárias possuem grande adensamento e procura pela 

moradia em áreas próximas às instituições de ensino superior, que podem se localizar na 

área central da cidade, ou em um campus universitário específico. A preferência dos 
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estudantes em relação ao seu local de moradia na cidade está relacionada a fatores como 

preço e melhores formas de acessibilidade espacial à universidade, e a grande procura 

por esses locais específicos pode incentivar a especulação imobiliária nesses espaços, 

algo que pode modificar significativamente a dinâmica urbana local. 

As cidades universitárias são também locais onde reina a ambivalência da relação 

entre população e estudantes, já que estes alimentam a economia local, ao mesmo tempo 

em que perturbam a tranquilidade das famílias citadinas. O ar de uma cidade 

universitária exala juventude: ela é repleta de festas, manifestações e práticas peculiares 

da vida estudantil, o que acaba por influenciar até mesmo a vida cultural local. Esta 

situação não é recente. Desde que foram consolidadas as instituições de ensino superior, 

época que coincide com a consolidação de muitos espaços urbanos, principalmente os 

europeus, as cidades são atrativos para estudantes e professores relacionados ao ensino 

superior, que dinamizam o espaço com suas demandas.  

No Brasil e em todo mundo, existem cidades que devem muito de sua vitalidade 

urbana à existência de uma ou mais instituições de ensino superior, movimentando a 

economia, a política, a vida social e a cultura local. A presença de um público voltado 

para a área acadêmica traz consequências consideráveis para o espaço urbano, mediadas 

por modificações econômicas, políticas, sociais e culturais na cidade, em função da 

presença de uma universidade. 

 

COEXISTÊNCIA DE AGENTES DINAMIZADORES NO COTIDIANO DO ESPAÇO URBANO 

CONTEMPORÂNEO 

 

 

As cidades intensificam sua dinamização quando existem vários fatores que 

influenciam neste processo. Neste caso, enfatiza-se a aqui a superposição dos dois 

agentes citados - o tombamento e a criação de cidades-patrimônio, e a presença de 

universidades nas cidades, configurando-a também como uma cidade universitária. Esse 

processo de superposição ocorre em meio às modificações do cotidiano social, que 

permeia a dinâmica urbana através de práticas, códigos, ações e signos que interferem 

nos acontecimentos da cidade, sendo esse o lugar do cotidiano, onde ocorrem 
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mudanças, conflitos, rupturas, mas também a produção, a reprodução, a repetição, a 

trivialidade, a rotina e as demais formas de conduta humanas.  

Ressalta-se aqui a criação de conflitos no cotidiano da cidade em função da 

coexistência de agente dinamizadores do espaço urbano. O cotidiano aqui entendido 

como a vivência e experiência humana, que na cidade contemporânea se revela por 

práticas configuradas ora por táticas e estratégias próprias, ora por repetições de 

condutas programadas, homogeneizadas e espetacularizadas5 em função da atmosfera 

capitalística6. É neste sentido que afirma Lefebvre (1991, p.88): 

[...] de um lado, a degradação do lúdico, o espírito de lerdeza na programação 
do cotidiano, na racionalidade organizadora - e do outro, a descoberta 
científica do acaso, do risco, do jogo, da estratégia, no coração das forças 
naturais e das atividades sociais. 

As condutas espetacularizadas no cotidiano da sociedade contemporânea também 

são responsáveis pela modificação da representação do espaço urbano citadino, é como 

a realidade que Debord (1997) analisa: num primeiro momento, a dominação da 

economia transformou valores, em que a importância do “ser” perdeu lugar para a 

importância do “ter”. Na atual sociedade espetacularizada, a importância do “ter” dá 

lugar à valorização do “parecer”, em que o real se torna insignificante frente às 

aparências e representações, “a realidade surge no espetáculo, e o espetáculo é real. Essa 

alienação recíproca é a essência e a base da sociedade existente”. (DEBORD, 1997, 

p.15). Sob este aspecto, Lefebvre e Debord dialogam no sentido de caracterizar a 

sociedade contemporânea, onde “O consumo do espetáculo torna-se espetáculo do 

consumo” (LEFEBVRE, op.cit., p.94). 

Contudo, apesar de considerar a sociedade do cotidiano programado e 

espetacularizada por meios de mercadorias e símbolos dessas mercadorias, ressalta-se 

aqui que ele é também constituído de práticas em que o sujeito também interfere na 

lógica de estabelecimento das relações sociais e formas de poder, já que essas estão em 

constante mutação. Neste viés, De Certau (1994, p.42) afirma a importância das ações 

do sujeito, que são capazes de modificar as situações estabelecidas, por meio de táticas e 

                                                
5 Considera-se aqui o termo “espetacularização” no sentido criado por Debord (1997), um processo 

através do qual são criados novos meios de persuasão simbólica do capitalismo, ou seja, da aparência e 
da representação, o valor midiático se sobrepõe ao valor real das coisas.  

6 O termo capitalístico é aqui utilizado com referência em Guattari e e Rolnik (2005), que acrescentam o 
sufixo “ístico” ao capitalismo para incluir na expressão os processos subjetivos pela qual passa o 
Capitalismo Mundial Integrado, designando assim uma dependência global do capitalismo mediada 
pela criação de desejos  no campo social, algo que hoje se relaciona intrinsecamente com a vida 
humana. 
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estratégias que dão sentido à criação humana das formas de fazer - ou diferentemente do 

consumo - das formas de usar.  

Essas “maneiras de fazer” constituem as mil práticas pelas quais usuários se 
reapropriam do espaço organizado pelas técnicas da produção sócio-cultural. 
[...] trata-se de distinguir operações quase microbianas que proliferam no seio 
das estruturas tecnocráticas e alteram seu funcionamento por uma 
multiplicidade de “táticas” articuladas sobre os “detalhes” do cotidiano; 
contrárias, por não se tratar de precisar como a violência da ordem se 
transforma em tecnologia disciplinar, mas de exumar as formas sub-reptícias 
que são assumidas pela criatividade dispersa, tática e bricoladora dos grupos 
ou dos indivíduos presos agora nas redes da vigilância. 

Como nos afirma Lefebvre (1991), em relação ao cotidiano, podemos ser vítimas 

quando nos submetemos à sociedade de consumo, à sociedade do espetáculo; ou 

podemos ser sujeitos da mudança quando usamos estratégias que subvertem as ações 

esperadas dentro do cotidiano programado. É no cotidiano contemporâneo que se reflete 

a tal contradição, dos fluxos, da transformação, da inserção no mundo mercadológico 

frente à produção de subjetividades e criação de afetos e lugares. Guattari (2005 apud 

GUATTARI; ROLNKI, 2005, p.30) se aproxima deste raciocínio quando afirma que há 

uma produção de subjetividade social que pode ser encontrada em todos os níveis da 

produção e do consumo. Segundo o autor, as energias convertem umas nas outras, e, 

desta forma, vivemos num mundo onde somos, a todo momento, vítimas e agentes do 

cotidiano. “Há processos de singularização em práticas determinadas e há 

procedimentos de reapropriação de recuperação, operados pelos diferentes sistemas 

capitalísticos.” Desta forma, estamos diante de um contexto ambíguo, sob o ponto de 

vista da vida cotidiana - entre a vida espetacularizada e as táticas e estratégias, nas quais 

ainda subsistem as práticas das ações humanas que fogem, ou tentam fugir, da 

sociedade onde tudo é mercantilizado.  

A meu ver, essa grande e poderosa máquina capitalística produz, inclusive, 
aquilo que acontece conosco quando sonhamos, quando devaneamos, quando 
fantasiamos, quando nos apaixonamos e assim por diante. Em todo caso, ela 
pretende garantir uma função hegemônica em todos esses campos. 
E oporia a essa máquina de produção de subjetividade a ideia de que é 
possível desenvolver modos de subjetivação singulares, aquilo que podemos 
chamar “processos de singularização”: uma maneira de recusar todos esses 
modos de encodificação preestabelecidos, todos esses modos de manipulação 
e de telecomando, recusá-los para construir modos de sensibilidade, modos 
de relação com o outro, modos de produção, modos de criatividade que 
produzem uma subjetividade singular. (GUATTARI; ROLNIK, op.cit., p.22). 

Neste sentido, o cotidiano da cidade contemporânea é marcado pela hegemonia 

capitalística, atravessado por táticas e estratégias que modificam também o espaço 

urbano. Contudo, este processo ocorre intermediado por conflitos, que marcam 
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interesses diversos, e modos distintos de vivência, experiência e da relação com a 

cidade. É através da análise do cotidiano que são revelados os conflitos do espaço 

urbano, intensificados no caso de agentes diversos de dinamização. 

 

OURO PRETO: CIDADE-PATRIMÔNIO, CIDADE UNIVERSITÁRIA 

 

 

Para analisar os conflitos que ocorrem no espaço urbano contemporâneo em 

função de agentes diversos de dinamização - no caso, o tombamento e a presença da 

universidade - que ocorre numa cidade, além das consequências decorrentes dessa 

superposição de funções urbanas para a preservação do patrimônio histórico citadino, 

foi escolhida a cidade de Ouro Preto em Minas Gerais. Localizada a 96 km de Belo 

Horizonte, a cidade que hoje possui cerca de 67.000 habitantes e 1.245 km² de extensão 

está a uma altitude 1.150 metros e possui 12 distritos. 

Famosa por seus atributos históricos e artísticos, a cidade foi fundada em 1711 

com o nome de Vila Rica. Passou por fases de apogeu e crise no setor econômico, 

regido pelo ciclo do ouro no período colonial. Em decadência no início do século XIX, 

Vila Rica passava então a movimentar-se quase exclusivamente por atividades 

burocráticas, educacionais e pequena agitação no setor de extração mineral. Com a 

instalação de indústrias mineradoras em seu espaço urbano a partir de 1930, a cidade 

retoma seu crescimento econômico e urbano, aumentando sua extensão de ocupação 

urbana e movimentando a dinâmica urbana local. Contudo, a atividade industrial na 

cidade vem perdendo força nas últimas décadas, com uma queda no setor que provoca a 

diminuição de sua importância como agente modificador do espaço urbano em função 

de outras atividades na cidade. 

No início do século XX, a cidade passou a ser valorizada como palco de fatos 

históricos e cenário da genuína arquitetura barroca brasileira, atributos que garantiram 

seu tombamento em nível nacional, com a declaração da cidade como Monumento 

Nacional em 1933 e com o advento do seu tombamento pelo IPHAN7, em 1937, e o 

                                                
7 IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado em 1937, com o nome de 

SPHAN - Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O SPHAN passou a se chamar 
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reconhecimento internacional, através do título de Patrimônio Cultural da Humanidade 

concedido pela UNESCO8 em 1980. Tal fato incentivou o desenvolvimento do turismo 

na cidade, introduzindo um incremento econômico local. 

Ainda no século XIX, foram criadas duas instituições de ensino superior na cidade 

- as Escolas de Minas e de Farmácia, que posteriormente, em 1969, foram incorporadas 

para a criação da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP. Este fato fez com que a 

cidade também se tornasse dinamizada por seu ambiente estudantil universitário. A 

universidade se tornou um agente importante na garantia da vitalidade do espaço urbano 

da cidade, ao atrair jovens de todo o país para habitarem na cidade enquanto fazem seus 

cursos de graduação. Hoje, a cidade conta com cerca de 7.000 pessoas ligadas à 

instituição, entre alunos, professores e funcionários, que movimentam principalmente o 

centro histórico e o Bairro Bauxita - onde se localiza o campus da universidade. 

Desta forma, o centro histórico de Ouro Preto foi escolhido como objeto de estudo 

por agregar várias funções que a tornam uma cidade peculiar - seu espaço é dinamizado 

por atividades do setor industrial e turístico, e pelo fato de ser, ao mesmo tempo, uma 

cidade-patrimônio e uma cidade universitária. Além disso, em Ouro Preto os conflitos 

ocorridos em função da coexistência de funções dinamizadoras do espaço vêm sendo 

intensificados com situações bem peculiares principalmente nas duas últimas décadas - 

fato a ser analisado nesta dissertação. Devido ao recorte da pesquisa e pela relevância 

do tema - ainda pouco explorado no meio acadêmico - enfatiza-se aqui a sua 

consolidação como cidade universitária, e serão analisados quais são os conflitos 

decorrentes da construção dessa função no espaço urbano da cidade, aliado ao fato da 

sua patrimonialização. Essas duas características da cidade são aqui apontadas como 

fatores de dinamização do espaço contemporâneo em Ouro Preto, criando conflitos no 

cotidiano citadino. 

Ao longo do tempo, esses atributos da cidade também se modificaram, em função 

de fatores como o crescimento do turismo na cidade, culminando na intensificação dos 

conflitos nos últimos anos, quando seu status de patrimônio e seu turismo foram 

consolidados paralelamente a um aumento repentino de estudantes na UFOP a partir da 

                                                                                                                                          
Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - DPHAN - em 1946 e, em 1970 passa a se 
chamar IPHAN - nomenclatura adotada nessa dissertação para se referir à instituição. 

8 UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, fundada em 1945 
com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no mundo mediante a educação, a ciência, a cultura 
e as comunicações. 
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década de 90 e dos anos 2000. A cidade de Ouro Preto também passou, nas últimas 

décadas, por modificações em função do próprio cotidiano da sociedade que hoje foi 

consolidada. 

 Desta forma, levando em consideração as modificações do cotidiano da cidade de 

Ouro Preto inserido no contexto contemporâneo, neste trabalho, será analisada a 

consolidação de conflitos através de um olhar próximo ao cotidiano e às práticas 

estudantis ouropretanas e a sua relação com os moradores locais, onde são 

materializados os desencontros em função da coexistência da dupla condição - 

patrimônio e universitária. Neste sentido, uma análise mais aprofundada será feita em 

relação às festas realizadas pelos estudantes universitários na cidade - algumas fazem 

parte do cotidiano local, algumas são tradicionais e outras passam por um processo de 

mercantilização e espetacularização das práticas de confraternização estudantis 

universitárias. Além disso, será estudada a realização do carnaval no espaço 

ouropretano, um evento que hoje se tornou polêmico, incentivado pelos estudantes, 

fomentado pelo setor público e privado, que hoje atrai cerca de 50.000 visitantes na 

cidade - algo que pode trazer danos ao seu patrimônio tombado. 

 

A METODOLOGIA E O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

 

O desenvolvimento desta pesquisa teve um percurso labiríntico. Partindo da 

indagação sobre o uso - ou desuso dos centros históricos, passando pela necessidade de 

considerar Ouro Preto e sua atmosfera universitária na dinâmica urbana contemporânea, 

chegou-se à escolha de abordar os conflitos decorrentes da coexistência das diversas 

funções de dinamização da cidade. Qualquer abordagem sobre Ouro Preto deve 

considerar sua condição de cidade-patrimônio, mas surge então em cena a importância 

de abordá-la através de outra característica consolidada historicamente e socialmente em 

paralelo à sua função patrimonial - a de cidade universitária. 

O levantamento bibliográfico sobre Ouro Preto enquanto cidade-patrimônio não 

encontrou dificuldades, já que, por ser a primeira cidade a ser tombada pelo IPHAN, 

Ouro Preto figura nas publicações acadêmicas enquanto discussão sobre seu acervo 

tombado, também como reflexo da criação do ideário modernista de preservação no 
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Brasil. A cidade também vem sendo estudada em outros pontos relativos ao seu 

patrimônio, que tangem questões técnicas de conservação e abarcam o modo de gestão 

pública dos centros tombados frente ao processo de urbanização das cidades brasileiras. 

Contudo, destaca-se aqui a ausência de estudos que envolvem cidades históricas e o uso 

de seus espaços e a criação de subjetividades, em função de análises que se detenham no 

histórico preservacionista da cidade.  

Já os estudos relativos à cidade como universitária encontraram caminhos 

tortuosos, por não existirem estudos de Ouro Preto sob essa perspectiva - apesar de 

nitidamente fazer parte do imaginário coletivo sobre a cidade. Desta forma, esse prisma 

também enfrentou dificuldades no sentido de encontrar uma abordagem teórica que 

relacione a universidade com o desenvolvimento da cidade onde se insere. Assim, 

houve a necessidade de levar a pesquisa nesse caminho, para dar consistência aos 

argumentos utilizados na caracterização de Ouro Preto enquanto cidade universitária. 

Portanto, procurou-se fazer um levantamento sobre a história das universidades e sua 

inserção no espaço urbano - escolha que induziu ao estudo da relação entre cidade e 

instituições de ensino superior quando essas foram consolidadas, no período medieval 

europeu. Passando pela modernidade, pela constituição das universidades enquanto 

forma de poder e a criação do campus universitário no modelo americano, foi possível 

perceber que, fora do Brasil, já existem estudos que relacionam a universidade com o 

desenvolvimento do espaço urbano - algo em que não se foi possível aprofundar, já que 

não era o foco específico desta pesquisa. 

Para contextualizar de que forma foi formada e consolidada a UFOP em Ouro 

Preto, foi necessária uma breve contextualização do ensino superior no Brasil e o 

levantamento histórico sobre a criação, consolidação e desenvolvimento das instituições 

do ensino superior no espaço ouropretano - a transformação das Escolas de Minas e de 

Farmácia, criadas ainda no século XIX e transformadas em universidade na década de 

1960. Desta forma, foi possível entender de que maneira a instituição se desenvolveu e 

mudou o cotidiano e o espaço urbano ouropretano ao longo do século XIX.  

A abordagem sobre a vida estudantil na cidade foi feita a partir dos poucos relatos 

que existem sobre o tema - depoimentos e crônicas de ex-alunos que viveram sua 

juventude na cidade, demonstrando claramente ou nas entrelinhas a relação que havia 

entre os estudantes universitários e os moradores ouropretanos ainda no início do século 

XIX. O entendimento da consolidação das repúblicas no ambiente ouropretano também 
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dependeu da análise de fontes secundárias que envolvem crônicas e entrevistas de ex-

moradores dessas casas na cidade. Entretanto, impossível seria falar das repúblicas 

estudantis ouropretanas sem mencionar as repúblicas portuguesas de Coimbra. É senso 

comum em Ouro Preto afirmar que “como as repúblicas de Ouro Preto só existem em 

Coimbra”, e, desta forma, foi preciso investigar em que ponto as repúblicas 

ouropretanas e coimbrãs se assemelham e se relacionam. 

A complementação das informações sobre o ambiente estudantil ouropretano e a 

construção de lugares nas repúblicas aconteceu no contato direto da autora com a 

cidade, com os ouropretanos, com os estudantes e com repúblicas de Ouro Preto. E foi 

esse contato que possibilitou ver de perto o cotidiano e a criação de conflitos na cidade 

em função da coexistência de agentes dinamizadores do seu espaço urbano. 

Com a finalidade de aprofundar o entendimento do objeto de estudo, a vivência da 

autora na cidade de Ouro Preto aconteceu em um período que coincidiu com o 

desenvolvimento de processos judiciários para apurar algumas situações conflituosas 

que envolviam estudantes, moradores locais, empresários ligados ao setor do ramo de 

turismo na cidade, UFOP e IPHAN. Diante de tal situação, o acesso a alguns 

documentos também foi definidor para os rumos que a pesquisa poderia tomar9. A 

contemporaneidade dos conflitos e dos processos judiciais que foram analisados por 

este estudo possibilitou a criação de provas concretas para a análise, tornou-se um fato 

motivador do diagnóstico dos fatos ocorridos na cidade, e, ao mesmo tempo, 

transformou-se em um entrave ao acesso a alguns processos que ainda estão em aberto e 

causam polêmica em Ouro Preto. Desta forma, as conversas e entrevistas realizadas para 

a pesquisa foram marcadas pela mudança de tom, criação de restrições e reservas de 

expressão, quando o assunto abordado era revelado.10 

Vivenciar o cotidiano ouropretano também foi importante para perceber a posição 

de cada parte envolvida em conflitos cotidianos que envolvem as festas nas repúblicas e 

a sua mercantilização. Assim, foi importante para considerar a multiplicidade da 

questão, já que não existe um consenso da opinião dos moradores em relação aos 

                                                
9 Ressalta-se que a assessoria jurídica do IPHAN negou o fornecimento de qualquer informação a respeito 

dos processos judiciais que envolviam as repúblicas estudantis, algo que foi conseguido posteriormente 
somente através do Ministério Público Federal. 

10 O envolvimento de estudantes e repúblicas em processos judiciais também provocou a desconfiança de 
alguns repúblicanos quando perguntados sobre questões polêmicas, como a aplicação de trotes, a venda 
de pacotes durante o carnaval na cidade e a relação com os moradores locais. Neste sentido, era 
necessário explicar que se tratava de uma pesquisa acadêmica, e não de algum levantamento 
encomendado por algum órgão público. 
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estudantes repúblicanos e nem dos estudantes em relação aos moradores locais. A 

posição dos envolvidos varia conforme a relação de proximidade da vizinhança e do 

comportamento de cada república específica, da relação individual construída entre 

moradores e estudantes, da gestão do poder público e de muitas outras variáveis 

econômicas, políticas e culturais. 

 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

A dissertação se divide em três capítulos. No primeiro, será discutida a sua função 

de cidade-patrimônio. Contudo, a questão já possui ampla bibliografia, é fartamente 

estudada - não só pela necessidade de entender como ocorreu o tombamento da cidade e 

suas consequências, mas para entendimento da própria construção do ideário a respeito 

da criação do órgão de preservação nacional - IPHAN - e suas medidas para preservação 

do patrimônio cultural nacional. 

O tombamento da cidade de Ouro Preto iniciou uma nova relação dos moradores 

com sua cidade, já que as intervenções em propriedade públicas e privadas deveriam 

sempre passar pelo crivo dos órgãos patrimoniais. Além disso, o ato do tombamento e o 

imaginário que se construiu acerca da cidade-patrimônio foram responsáveis pelo 

crescimento do turismo local, que ganhou força por fatores diversos ao longo do tempo, 

e que hoje é importante pilar na economia da cidade. O turismo também é responsável 

por mudanças no seu espaço urbano, em questões como o uso do solo e especulação 

imobiliária, o que acaba por trazer consequências diversas no âmbito político, 

econômico e cultural local. 

Já no segundo capítulo, será discutido o entendimento da cidade enquanto 

universitária, com a consolidação da Universidade Federal de Ouro Preto e as 

consequências do estabelecimento da instituição em seu espaço urbano - como isso 

evoluiu ao longo do tempo, com o crescimento das instituições e posterior criação da 

UFOP. Faz-se também um resgate histórico da questão da consolidação das 

universidades no espaço urbano desde a criação do ensino superior na Europa, para 

constatar que as situações conflituosas que acontecem hoje em detrimento da 

institucionalização do ensino superior no espaço urbano, de uma forma geral, têm sua 
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origem junto à da consolidação das universidades nas cidades. Além de contribuírem 

para uma série de mudanças que ocorrem no espaço urbano, as universidades surgidas 

na Idade média foram também importantes para a construção da ideia de cidade - 

enquanto polo que agrega religião, comércio, serviços e a intelectualidade. 

Em Ouro Preto, os estudantes que habitam a cidade movimentam a economia e 

participam da criação de uma nova centralidade em função da UFOP, através da 

ocupação e consolidação do Bairro Bauxita - onde se localiza o novo campus da 

universidade. A cidade possui ainda certas peculiaridades, como a criação de uma forma 

de moradia singular - as repúblicas estudantis. Mais do que uma simples forma de 

moradia, as repúblicas ouropretanas guardam muitas semelhanças com as repúblicas 

estudantis de Coimbra, em Portugal, e criam lugares e tradições num ambiente de 

afetividade e relacionamento entre os universitários, que se fortalece com o tempo, mas 

que hoje traz também alguns conflitos para a cidade-patrimônio. O número de 

repúblicas estudantis na cidade cresce repentinamente - a partir da década de 90 e anos 

2000, quando a UFOP cresce significativamente - e atualmente a cidade conta com 58 

repúblicas federais (pertencentes à UFOP) e cerca de 300 repúblicas11 particulares 

espalhadas em seu espaço urbano, principalmente no centro histórico e no Bairro 

Bauxita. 

O terceiro capítulo procura ensaiar um histórico da vida urbana e do cotidiano de 

Ouro Preto ao longo do século XX, em função do seu ambiente universitário, para 

mostrar como essa situação se modificou com o passar das décadas, criando maiores 

conflitos a partir da década de 90 e anos 2000. Diferentemente do início do século XX, 

o relacionamento entre estudantes e moradores locais se alterou profundamente. O 

cotidiano ouropretano é agora marcado pela relação entre moradores, estudantes 

universitários e suas repúblicas estudantis, as ações de preservação na cidade e a relação 

com o turismo local, mediada pelo contexto da sociedade contemporânea. Desta forma, 

o aumento do número de estudantes na cidade intensificou alguns conflitos, 

principalmente quando o assunto é “festa”. Os estudantes criam situações de conflito 

com a população local através da elaboração e mercantilização de festas - e o decorrente 

barulho excessivo dos eventos - e a hospedagem nas repúblicas estudantis - que hoje se 

                                                
11 Não foi possível saber o número exato de repúblicas na cidade, já que é um número variável no tempo e 

não existe um registro que demonstre essa quantidade de forma aproximada. Adotam-se então 
estimativas feitas pela comunidade local, calculadas a partir do número de estudantes da UFOP em 
Ouro Preto. 
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tornou prática comum entre os estudantes. As repúblicas estudantis criadas ainda no 

início do século XX convivem com a proliferação de outras novas, perpetuando 

algumas tradições do ambiente universitário ouropretano, como a criação de afetos 

através da convivência entre estudantes, ex-estudantes, as repúblicas e a cidade e, ao 

mesmo tempo, perdendo espaço para a mercantilização e espetacularização de seus 

espaços.  

A comemoração do carnaval ouropretano também ganha novas escalas, com a 

interferência dos estudantes na criação de grandes blocos carnavalescos e pacotes que 

incluem festas e hospedagem em suas repúblicas, com a espetacularização e 

mercantilização da festa fomentada também pelo setor público e privado, e com o 

grande aumento do número de pessoas que afluem para a cidade durante a época, 

aumentando significativamente os impactos da confraternização na dinâmica do espaço 

urbano e para a preservação de seu patrimônio cultural. 

Entender como ocorre este processo pode ser benéfico tanto para entender 

peculiaridades das consequências da patrimonialização de uma cidade quanto para 

entender a dinâmica de uma cidade universitária, e de que forma isso interfere no seu 

crescimento, no seu fluxo intraurbano, na sua morfologia, no seu espaço social e de que 

forma tal situação influencia ou deve influenciar no planejamento urbano local. Além 

disso, tratando-se de uma área tombada, há que se refletir sobre a presença de uma 

universidade no espaço urbano, principalmente numa cidade-patrimônio, já que esta lhe 

possibilita uma grande migração de estudantes. Desta forma, Ouro Preto segue 

carregando as vantagens e o ônus de ser, ao mesmo tempo, uma cidade-patrimônio e 

uma cidade universtária. Quando justapostas, essas qualidades causam conflitos na 

cidade, o que a torna mais peculiar. Suas funções se complementam, mas é preciso 

saber em que medida isso beneficia ou prejudica o desenvolvimento da cidade, tanto em 

relação às suas funções urbanas comuns, quanto à preservação de seu patrimônio 

cultural. 



35 
1 OURO PRETO, “CIDADE-PATRIMÔNIO” 

 

 

1.1 DESENVOLVIMENTO URBANO DE OURO PRETO 

 

 

Localizado na Zona Metalúrgica do Estado de Minas Gerais, a 96 km da capital 

do Estado, num local conhecido como Quadrilátero Ferrífero, o município de Ouro 

Preto atualmente possui cerca de 67.000 habitantes. A área ocupada pelo município é 

geologicamente complexa, com vastos depósitos minerais, onde foram encontrados o 

ouro e as pedras preciosas responsáveis por seu povoamento inicial. A descoberta da 

cidade foi ainda no final do século XVII, inserida no processo de exploração do ouro 

naquela região que viria a ser a das Minas Gerais.  

 

Figura 1. 1 Localização de Ouro Preto. 
Fonte: IBGE, adaptado pela autora. 

 

Ícone do ciclo do ouro no Brasil colonial, tornou-se “Vila Rica” em 1711, 

angariando grandes remessas auríferas para a metrópole. A cidade foi palco da 
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Inconfidência Mineira e da criação efetiva de um espaço urbano no Brasil em pleno 

século XVIII. Os ideais iluministas e a vontade da criação da República brasileira 

faziam parte dos preceitos dos Inconfidentes em meados do séc. XVIII, influenciados 

pela educação francesa. Contudo, o movimento foi reprimido pela Coroa e, poucas 

décadas depois, a cidade de Ouro Preto, apesar de toda a opulência da construção de sua 

paisagem, já entrava em crise econômica no século XIX.  

Os arraiais de Vila Rica foram inicialmente ocupados nas proximidades das lavras 

da mineração. A organização desse agrupamento social, reunido para a atividade da 

mineração do ouro, foi inicialmente marcada pela desordem e precariedade e, 

posteriormente, foi imposta a ordem colonial através da criação da capitania, da 

fundação das vilas e da instalação da administração. O crescimento e a consolidação de 

seu tecido urbano ocorrem ainda no período aurífero, durante o século XVIII. 

A formação morfológica inicial de Vila Rica tomou forma predominantemente 

linear. Através da união de vários Arrais, ligados aos pontos de mineração, e posterior 

consolidação através da construção de capelas e igrejas, foram se fixando suas primeiras 

ocupações urbanas.  Seu eixo principal foi batizado como “caminho tronco”, ligando 

linearmente os bairros Cabeças, Rosário, Pilar, N. S. Conceição, Santa Efigênia, Padre 

Faria e Piedade. Fora desse eixo, havia ocupações nos morros de Sant’ana, São João e 

São Sebastião, como nos mostra o esquema de Sylvio de Vasconcellos:  

 

Figura 1. 2 Formação morfológica de Vila Rica; predominância linear, apesar de sua topografia 
acidentada. 
Fonte: VASCONCELLOS, 1977, p.73. 
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Figura 1. 3 Principais núcleos de ocupação da cidade configuram seu espaço urbano ainda no 
século XVIII. 
Fonte: VASCONCELLOS, 1977, p.78. 

 

 

Figura 1. 4 Crescimento de Vila Rica; expansão de seu núcleo urbano consolidando seu eixo linear, 
com ocupação de seu centro, formando a Praça Tiradentes. 
Fonte: VASCONCELLOS, 1977, p.80. 

 

Vila Rica chegou a ter 25.000 habitantes em pleno século XVIII, mas com a 

brusca queda de sua produção aurífera, no século XIX, a cidade passou por uma 

estagnação em sua economia e diminuição da população. Sua importância econômica se 

reduziu às suas funções burocráticas, já que ainda era a capital de Minas Gerais. Em 

1823, Vila Rica se tornou “Cidade Imperial”, passando a se chamar Ouro Preto e se 
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tornando uma cidade pacata, diferente daquele lugar agitado do século XVII, local que 

muitos estrangeiros resolveram visitar, em decorrência da abertura dos portos do Brasil. 

Com a criação das Escolas de Farmácia, de Minas e da Faculdade de Livre 

Direito, respectivamente em 1839, 1876 e 1892, a cidade começa a ensaiar um perfil de 

cidade universitária, movimentando seu espaço através da atração de jovens que ali 

iriam estudar. Nesse momento, tornam-se fortes na cidade os rumores da construção de 

uma nova capital para o estado de Minas Gerais. Ouro Preto já não condizia, no final do 

século XIX, com a imagem de capital no contexto das ideias repúblicanas. Seu aspecto, 

seu casario colonial, sua topografia fortemente acidentada e sua insalubridade não 

respondiam aos anseios da nova elite política que se formava. Assim, apesar de algumas 

propostas de melhoramentos para a cidade, a fim de que não ocorresse a transferência 

de sua função administrativa, em 1897, foi construída a nova capital mineira: Belo 

Horizonte, cidade planejada para cumprir os ideais urbanísticos modernos a 90 km de 

Ouro Preto. 

Já no século XIX, a cidade passa por uma estagnação econômica que se fez sentir 

em sua morfologia - a cidade para de crescer e, em função da mudança da capital, em 

1897, muitas casas chegam a ficar ociosas com o esvaziamento populacional da cidade. 

Pequenas alterações são feitas, como a ocupação em direção ao Ribeirão Funil, em 

decorrência da inauguração da Estação da Linha Férrea no local, conhecido como Praia 

do Circo, ou região da Barra. Estabelecido o declínio econômico na cidade, Ouro Preto 

passou a manter sua vitalidade urbana através do uso da cidade por seus poucos 

moradores e o movimento gerado em função de seus estabelecimentos de ensino 

superior, que atraíam estudantes de fora da cidade. Sem perspectiva econômica e com a 

ausência de suas funções burocráticas, aliada ao grande êxodo que se seguiu em direção 

à nova capital, Ouro Preto permaneceu à margem das grandes mudanças na virada do 

século XIX para XX. A nova capital se apresenta em claro contraste com a 

“abandonada” Ouro Preto, que, então, passará também por um período de declínio 

demográfico, com a emigração de 45% da população12. 

Já na década de 1930, Ouro Preto inicia um processo de industrialização que veio 

a modificar intensamente o espaço e a paisagem urbana da cidade, a princípio, com a 

                                                
12 Cf. MENICONI, R., 1999, p.68. 
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implantação da Eletro Química Brasileira S/A-ELQUISA13. A partir da década de 40, o 

grupo canadense da ALCAN - também denominada como ALUMINAS em Ouro Preto 

- assume a indústria e se especializa na produção de alumínio. A fundação da indústria 

na cidade gerou uma série de consequências em detrimento do impulso na 

movimentação do setor econômico local. Segundo a Fundação João Pinheiro, a taxa de 

crescimento do setor da metalurgia em Ouro Preto cresceu 8,5% no período de 1959 a 

1965, na mesma época em que essa taxa referente ao Brasil era 4,1%. A ALCAN 

chegou a empregar mais de 3.000 funcionários na década de 7014. 

A principal matéria-prima para produção do alumínio é a bauxita, em abundância 

na cidade, numa região conhecida como Saramenha. Esta região, localizada no sul de 

Ouro Preto, a aproximadamente 3 km do centro da cidade, no século XIX, se destacava 

na produção da cerâmica batizada com o mesmo nome da região, produzida na chácara 

Saramenha. Contudo, não apresentou uma oferta significativa para impulsionar a 

economia regional, e sua produção cessou ainda no século XIX15. A partir da 

implantação da indústria na cidade, é que a região passou a se adensar. “A presença da 

Aluminas, além da importância econômica que representa, é a única responsável pelo 

surgimento do núcleo de Saramenha” (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1975, não 

paginado). Apesar do núcleo de Saramenha pertencer a Ouro Preto e já ter sido ocupado 

ainda no século XIX, o local não era avaliado nos diagnósticos locais elaborados sobre a 

cidade nas décadas de 60 e 70, pois era considerado um local isolado até essa época, 

mesmo após a implantação das indústrias. 

Contudo, a localização das indústrias nesse local veio modificar radicalmente a 

estrutura econômica da cidade, afetando de forma significativa a organização espacial 

do conjunto urbano. O primeiro impacto se refere ao adensamento habitacional do 

antigo núcleo urbano de Ouro Preto, já que o setor industrial incentivou o crescimento 

populacional de base migratória. Segundo Rodrigo Meniconi (1999), a taxa de 

crescimento populacional, que se mantinha estável até a década de 50, passa a registrar 

aumentos anuais de 5 %, fazendo com que a população aumentasse de 8.751 habitantes, 

em 1950, para 25.252 habitantes, em 1970. A partir de então, alguns vazios urbanos 

localizados no centro histórico começaram a ser ocupados, mas a demanda por 
                                                
13 A empresa, fundada em 1934 por Américo Renê Giannetti, fabricava produtos químicos, como o ácido 

sulfúrico, e, posteriormente, sulfato de cobre. Sem um mercado consumidor que permitisse sua 
expansão, as atividades da indústria foram paralisadas em 1952. 

14 Cf. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1975, não paginado. 
15 A produção artesanal voltou a ocorrer no século XX. 
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residências aumentava cada vez mais, e, neste contexto, houve a formação de novos 

bairros periféricos ao núcleo histórico da cidade. Regiões antes vazias, devido à alta 

declividade do terreno, com topografia altamente acidentada e instabilidade de suas 

encostas, passam a ser ocupadas, como as regiões do Morro da Queimada, Alto da Cruz, 

Padre Faria, São José e Cabeças. São ocupadas também regiões anexas ao antigo centro, 

como São Cristóvão, Veloso e Vila Aparecida. Além da ocupação dessas áreas, a 

ALCAN incentiva também a moradia dos funcionários na região de Saramenha - já em 

1936 começaram a ser construídas pela indústria habitações no estilo de Vilas Operárias 

na região. 

Este fato induziu um novo vetor de crescimento na cidade, em direção à sua 

porção sul, na região de Saramenha. Segundo a Fundação João Pinheiro (1975, não 

paginado): 

No que diz respeito à organização do espaço urbano, Saramenha surge como 
um bairro de vida quase própria, de funções específicas, e como um elemento 
de indução da estrutura urbana, na medida em que gera novas ocupações e 
novas demandas habitacionais. [...] A geração de fluxos internos a ela ligados 
e o incremento da demanda por serviços e espaço urbano veio gerar toda uma 
reestruturação funcional do antigo núcleo, que se viu forçado a uma expansão 
desorganizada e aleatória. 

Em 1975, essa região já contava com 2.250 habitantes16, e seu acesso pela porção 

interna da cidade se dá através do Morro do Cruzeiro, que passou a ser o eixo para o 

qual apontava a sua expansão. Esta situação fez aumentar também o fluxo do transporte 

nessa região da cidade, que até então não contava com um sistema de transporte 

coletivo organizado, pois passa a aumentar a demanda do setor. O incremento do 

transporte na cidade, que ocorre em função de sua atividade industrial, acaba por 

beneficiar a população local:  

Esses diversos itinerários abrangem quase todos os pontos de interesse da 
cidade, o que facilita a utilização desse transporte pela população local, 
embora os horários de circulação sejam em função e coincidam com os 
turnos de trabalho da ALUMINAS. (Ibid., não paginado). 

Posteriormente à ocupação de Saramenha, outra região anexa a essa região vem a 

ser ocupada em função da indústria, local que passou a ser chamado de Bauxita. Antigo 

local da extração do minério, o bairro começou a se adensar a partir da década de 70, 

em decorrência do crescimento das adjacências da região de Saramenha e Morro do 

Cruzeiro. 

                                                
16 Cf. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1975, não paginado. 
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Nas últimas décadas, a ALCAN passou por diversas crises, o que causou grande 

redução no seu quadro de funcionários e, posteriormente, o desmembramento da 

empresa. Segundo dados do IBGE, em 2000, pouco mais de 25 mil habitantes da cidade 

tinham alguma ocupação formal, e 6.812 trabalham no setor industrial17. Apesar disso, a 

indústria ainda representa grande peso na receita municipal, chegando a um valor de até 

67%18 do PIB municipal em 200519. Em 2005, a unidade de Ouro Preto passou a 

pertencer à Novelis20. Em 2009, a empresa em Ouro Preto contava com 290 

funcionários e, com a crise econômica pela qual passa o mundo e o Brasil, já anunciou a 

demissão em massa de mais de 50% do quadro de funcionários e ameaça cessar sua 

produção - o que gerou uma série de negociações com a Prefeitura municipal e 

população local, sem grandes perspectivas de mudança do quadro em curto prazo. 

Todas essas mudanças fizeram com que a indústria em Ouro Preto, nas últimas 

décadas, perdesse destaque em relação à produção do espaço urbano ouropretano, já que 

seu quadro de funcionários reduziu drasticamente ao longo das décadas, e a tendência é 

de decréscimo das atividades industriais na cidade - apesar de ainda manter grande peso 

econômico local. Além disso, a economia da cidade passou a ser movimentada também 

através do crescimento das atividades do setor terciário, principalmente das funções do 

setor do turismo e educacional. A ALCAN induziu um crescimento urbano em direção 

ao sul da cidade, algo que modificou profundamente a morfologia urbana local, 

induzindo o uso de um espaço construído em função da empresa, no início do século 

XX. Contudo, o local não teria alguma vitalidade e permaneceria estagnado se não 

fossem os novos fatores de dinamização do espaço ouropretano, a serem discutidos a 

seguir. 

 

                                                
17 Cf. ROCHA, [200-]. 
18 CF. BRASIL, [200-]c. 
19 Segundo dados do IBGE, o percentual correspondente ao setor de serviços chegou a 26,7% em 2005. 
20 Empresa multinacional do ramo de alumínio, sediada em Atlanta, nos Estados Unidos. 
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Figura 1. 5 Evolução urbana de Ouro Preto até a década de 1940. 
Fonte: TECTRAN, 2003, adaptado pela autora. Sem escala. 
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Figura 1. 6 Evolução urbana de Ouro Preto. 
Fonte: TECTRAN, 2003, adaptado pela autora. Sem escala. 
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1.2 A CONSTRUÇÃO DA “CIDADE-PATRIMÔNIO” 

 

 

A construção de Ouro Preto como cidade-patrimônio teve abertura logo no início 

do século XX. O isolamento da cidade, provocado pela sua transferência da sua função 

de capital de Minas Gerais, foi responsável por garantir a preservação de seu patrimônio 

urbano, materializado em monumentos e em seu casario colonial. Em consequência 

desse abandono que manteve a cidade à parte de modificações em sua paisagem e no 

seu tecido urbano, Ouro Preto conservou, mesmo que precariamente, suas edificações 

do período colonial.  

Com a transferência da capital, a cidade antes tratada como decadente e arcaica 

pela população local e por aqueles que defendiam tal mudança, passa a ser citada nos 

jornais, nos discursos políticos, e pela sociedade ouropretana em geral, como a 

vangloriação do passado mineiro e brasileiro. 

A partir de então, outro discurso irá identificar Ouro Preto: não mais o da 
modernização, da remodelação urbana, mas o da reverência à sua arquitetura. 
Esta torna-se representação de um passado heróico, de uma história grandiosa 
que deverá ser preservada pelo bem da identidade mineira” (NATAL, 2007, 
p.69). 

Esta valorização “histórica” de Ouro Preto precede sua valorização “arquitetônica 

e paisagística”,21 posteriormente materializada na construção do IPHAN. Alguns 

“mitos” da história mineira começam a ganhar força, como Tiradentes, Aleijadinho, 

Cláudio Manuel, Antônio Tomaz Gonzaga... Artistas, Inconfidentes, políticos se tornam 

heróis como pilares na construção da história e formação da identidade nacional,e a 

arquitetura da cidade é vista como a materialização de fatos passados. Segundo Natal 

(2007), a partir de 1890, é que são tomadas as primeiras atitudes documentadas em 

relação à valorização histórica da cidade, o que inclui testemunhos históricos em artigos 

de jornais e mesmo a inauguração, em 21 de abril de 1893, de um monumento em 

homenagem a Tiradentes, na praça principal da cidade, que ainda hoje é conhecida por 

este nome.  

                                                
21 Sobre essa valorização pela própria elite local e mineira dos atributos históricos de Ouro Preto, podem 

ser citados os trabalhos de Natal (2007) e Andriolo (1999), que discutem minuciosamente essa 
construção da imagem de Ouro Preto como cidade “histórica”. 
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Além disso, a valorização dos ideais repúblicanos dos Inconfidentes Mineiros se 

tornava uma questão contemporânea, já que em 1889 o Brasil passa a ser uma 

República Federativa.  

Seu monumento servia, assim, como demonstração de respeito pelo regime 
que se instaurava e também como uma construção de uma referência 
histórica central, de um território respeitável por representar valores como 
patriotismo, liberdade, coragem, luta, soberania e tradição (NATAL, 2007, 
p.78-79.). 

Já em 1895, é criado o Arquivo Público Mineiro, que deveria recolher e organizar 

os documentos relativos à memória histórica de Minas Gerais. Xavier da Veiga - um 

dos que apoiava a não-mudança da capital, foi seu primeiro diretor, e se empenhou na 

proteção e salvaguarda da antiga capital, e, para isso, publicou o livro “Efemérides 

Mineiras” - em 1897, exaltando as principais datas e fatos da história de Ouro Preto.  

A cidade passou então a ser vista como um grande museu a céu aberto, e 

começam a aparecer ensaios que citam a importância de sua conservação, 

principalmente em relação aos seus bens culturais móveis, como pinturas e esculturas: 

Minas, que é o único Estado em que as tradições ainda se enraízam, deve dar 
o alarma em prol de nossa nacionalidade ameaçada. E a primeira medida a 
tomar para isso é dar o exemplo da regeneração, mostrando como é preciso 
amar o passado. 
Ouro Preto, por si só, já é um grande museu. Mas, como tudo neste museu, 
anda maltratado e descurado! Nas suas igrejas, as mais belas e curiosas do 
Brasil, mãos profanas estragaram, com restaurações ineptas, quadros e 
esculturas de um valor inestimável. A cada canto da cidade encontram-se 
móveis antiquíssimos, objetos de arte que se inutilizam à míngua de quem os 
recolha, verdadeiras preciosidades que será um crime deixar abandonadas à 
especulação dos antiquários espertos ou à ação terrivelmente destruidora do 
tempo. (OPINIÃO MINEIRA, Ouro Preto, 05 jan. 1894, ano 1, n.1, p.1 apud 
Ibid., p.80). 

A arte colonial brasileira, de uma forma geral, até o século XIX, era vista como 

atrasada e de mau-gosto, não correspondendo aos anseios da elite cultural brasileira, que 

via na produção erudita francesa a verdadeira arte. Com a chegada da Missão Francesa 

em 1808, as artes do país foram relegadas ao conceito do grotesco, pois ainda não havia 

uma consciência de nacionalidade. Somente no início do século XX é que a construção 

da identidade nacional passa a ser causa e consequência da valorização da arte nacional, 

reconhecida principalmente na produção artística e na valorização do período histórico 

dos tempos do Brasil colônia. O que era considerado grotesco passa a ser a síntese da 

formação cultural do Brasil, o barroco mineiro seria a consolidação da arte nacional, a 

fusão das culturas portuguesas e africanas, criando um estilo próprio nacional. E o 

período colonial passa a ser, ao invés de uma imagem a ser esquecida, época eleita para 
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a representação da formação da identidade nacional. Assim, Ouro Preto também passa a 

ser mais do que relevante para a história cultural mineira e principalmente para sua 

própria representação, sendo reconhecida como o berço de fatos históricos importantes 

na constituição da nação brasileira. 

É neste contexto que a cidade adquire sua imagem de “cidade histórica”, uma 

cidade que representa um lugar diferenciado, com uma paisagem única que se tornou 

palco da legítima história brasileira. Passa a ser quase um lugar sagrado, resguardo da 

identidade mineira e nacional, característico de um passado que construía e reforçava a 

imagem mineira, num momento em que as cidades brasileiras se modernizavam. Seu 

casario, suas igrejas e seus objetos de arte refletiam a criação da imagem do Brasil, tão 

almejada no início do século XX. 

Em 1911, Ouro Preto fazia 200 anos de sua elevação à Vila Rica. Num momento 

em que começava a se consolidar o nome da cidade associado ao seu caráter histórico e 

monumental, representante da história de Minas e do Brasil, um grande evento foi 

realizado na cidade, a comemoração do que ficou conhecido como Bicentenário de 

Ouro Preto. O evento marcou a cidade principalmente em relação à consolidação de sua 

imagem como cidade histórica para os próprios cidadãos ouropretanos. A festa serviu 

também como meio de divulgação das primeiras ideias preservacionistas da cidade: “A 

partir de 1920, Ouro Preto adquire um papel de relevância histórica ante a sociedade 

brasileira, e sua forma monumental e patrimonial já estará bem distinguida e 

solidificada” (NATAL, 2007, p.104). O evento durou três dias, e contou até mesmo com 

pequenas reformas nas igrejas e nas ruas da cidade, além da publicação de uma espécie 

de “Anais” do evento, que reúne discursos e ensaios de vários intelectuais da época 

sobre aspectos diversos da cidade de Ouro Preto, enfatizando seu passado “glorioso”.22 

A Festa contou com fogos de artifício, projeções cinematográficas na Praça Tiradentes, 

festas populares, visitas aos “monumentos históricos” e uma gama de atividades na 

programação. Pessoas de toda a região - Belo Horizonte e demais cidades mineiras - 

vieram para a cidade, que estava toda enfeitada na ocasião. Simbolicamente, a capital 

transferiu-se novamente para Ouro Preto somente no dia 21 de abril daquele ano, início 

de uma tradição que perdura até os dias atuais.  

A festividade em pauta não poderia ser algo passageiro, que se esvai no 
tempo, mas deveria simbolizar um marco na história de Minas Gerais. A 
partir de então, o significado histórico da cidade seria compreendido, 

                                                
22 Cf. SENNA, 1911. 
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preservado e disseminado por todo o território mineiro, ou mesmo brasileiro; 
este era o objetivo último das comemorações do Bicentenário de Ouro Preto, 
ou seja, eternizar a imagem de Ouro Preto enquanto núcleo da cultura e da 
história do povo mineiro, divinizar um tempo passado, uma tradição. (Ibid., 
p.94). 

O Bicentenário de Ouro Preto marcou também a criação do Instituto Histórico de 

Ouro Preto, instituição fundada por seu Presidente e mentor, Vicente Racioppi, que foi 

também responsável pela manutenção do Instituto. Getúlio Vargas - quando presidente 

do País - cedeu a antiga casa de Tomás Antônio Gonzaga a Racioppi para que lhe 

servisse de moradia e, ao mesmo tempo, se tornasse Instituto e museu. Posteriormente, 

Getúlio Vargas, que morou na cidade de Ouro Preto quando ainda era estudante 

ginasial, deu apoio à criação do Instituto, fundado em homenagem a Aleijadinho, 

personagem transformado em peça fundamental para a criação do imaginário da arte e 

dos artistas genuinamente brasileiros. O Instituto Histórico de Ouro Preto não teve 

muito respaldo nem atuação efetiva na conservação do acervo artístico da cidade, mas 

se constituiu como um órgão que incentivava sua preservação mesmo antes da criação 

do IPHAN.  

Já na década de 20, aparecem projetos de Lei visando à conservação do 

patrimônio nacional23. Mesmo em Ouro Preto, na década de 30, aparecem decretos 

municipais obrigando a manutenção das fachadas nas formas coloniais e adoção desta 

linguagem nas novas construções, já com uma pequena menção ao destino turístico da 

cidade24. Em 1933, Ouro Preto ganha o título de “Monumento Nacional” e passa a 

também ser tutelada pelo Governo Federal. O decreto menciona a cidade como lugar 

dos acontecimentos históricos de grande importância para o País, acontecimentos 

materializados em suas obras artísticas, mas ressaltando sua importância histórica. 

Contudo, o decreto não teve nenhuma eficácia no real funcionamento da cidade, já que 

não havia naquele momento um dispositivo legal que limitasse a ação particular em 

função do patrimônio histórico e artístico25, mas adiantou as ações que viriam a seguir 

em defesa do patrimônio, ajudando a fomentar o que posteriormente se consolidou 

                                                
23 Como os projetos do Deputado Luis Cedro de 1923, de Augusto de Lima em 1924, tentando impedir a 

exportação de obras de arte mineiras, anteprojeto de Lei Federal de Jair Lins de 1925, estabelecendo o 
direito de coletividade sobre a conservação do patrimônio e de Wanderley Pinho de 1930, baseado nas 
leis anteriores. (MENICONI, R., 1999, p.82) 

24 Cf. Ibid., p.83. 
25 Cf. SANT’ANNA, 1995. 
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como a materialização dessa prática efetivamente ligada ao Estado - a criação do 

IPHAN - Serviço de Proteção ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 193726. 

Ouro Preto passou então por uma valorização de seu acervo material, representado 

tanto por sua arquitetura religiosa e civil, como por seus objetos de arte. Esta 

valorização prévia aconteceu por meio da própria elite política e intelectual mineira, 

preconizando uma posterior valorização nacional através da intelectualidade modernista 

brasileira, que muda o foco da valorização de seus atributos históricos para enfatizar 

seus atributos artísticos. 

A cidade foi a primeira no Brasil - e no mundo - a ser tombada em sua integridade 

através de um órgão do Estado.27 Seu tombamento faz parte de um ideário de 

construção da identidade nacional no início do século XX, materializado em ações 

diversas pela iniciativa dos intelectuais modernistas brasileiros. Foi tombada através do 

Decreto-lei nº25/1937 (BRASIL, 1937), que organiza a proteção do patrimônio 

histórico e artístico nacional. O decreto criado ainda na década de 30 produziu uma 

nova forma de encarar a propriedade privada no Brasil, antes com direito de propriedade 

absoluto. 

A criação da lei referente à proteção do patrimônio impôs uma característica dúbia 

à propriedade, que passa a pertencer, ao mesmo tempo, ao particular e à sociedade. O 

Estado poderia intervir na propriedade em função de um interesse maior, o coletivo - 

que reflete o valor imaterial do bem - além do econômico; assim, a coletividade passa a 

ser a coproprietária do objeto tombado. Segundo Sant’anna (1995), o Decreto-lei 

nº25/1937 foi apoiado num princípio constitucional, mas “sua constitucionalidade teve 

de ser conquistada nas barras dos tribunais”, já que num país como o Brasil, de raízes 

latifundiárias, a força privatizante e individualista da propriedade sempre foi 

                                                
26 Segundo Lopes (2004), a criação do IPHAN criou uma espécie de querela em Ouro Preto. De um lado, 

Racioppi, que já havia iniciado um trabalho de preservação na cidade com o Instituto Histórico, e, de 
outro, o IPHAN, sob a coordenação de Rodrigo Melo Franco de Andrade, a quem Racioppi dirigia 
diversas críticas públicas através dos jornais, ocorrendo também a recíproca. As questões de desavença 
são em relação à atuação dos dois órgãos de preservação, um recém-criado, mas com aparato mais 
consolidado, e outro já existente em Ouro Preto. A legitimidade dos dois institutos era assim 
“disputada”, mas o IPHAN se consolidou como o órgão governamental mais atuante e mais respaldado 
em termos de poder federal e da sua livre atuação. 

27 Além de Ouro Preto, em 1938, foram tombadas e inscritas no Livro do Tombo das Belas Artes várias 
cidades de Minas, todas relacionadas ao ciclo aurífero do período colonial: Diamantina, Mariana, 
Tiradentes, São João Del Rei e Serro. As cidades eram selecionadas a partir de seu valor artístico, sob 
critérios subjetivos, como homogeneidade do conjunto - com predominância da arquitetura colonial dos 
séculos XVII e XVIII, integridade do conjunto - com poucas alterações em seu estilo e caracterização, e 
traçado urbanístico mais ou menos espontâneo, caracterizando o que se acreditava ser o modo de 
urbanização português. 
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preponderante. Contudo, o Decreto surge numa nova fase da política brasileira, logo 

após a Revolução de 30 e a promulgação da nova Constituição, em 1934 - que institui a 

função social da propriedade, abrindo caminhos para a intervenção do Estado no sentido 

da prioridade da preservação de bens tombados. 

A partir do tombamento, em Ouro Preto, a conservação do acervo histórico, 

artístico e arquitetônico da cidade deveria ser mediada pelo IPHAN - Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criado em 1937 por iniciativa do então 

Ministro da Educação e Cultura Gustavo Capanema, que encomendou a Mário de 

Andrade o anteprojeto para criação do novo órgão. Nesse momento, as medidas de 

preservação dos bens escolhidos pelo IPHAN se restringiram ao tombamento - a 

inscrição no Livro do Tombo - e através desse dispositivo jurídico, cria-se restrição da 

propriedade privada em função do interesse maior da preservação dos bens a serem 

tombados.  

Ouro Preto passou a ser a “cidade-monumento” - quando suas qualidades 

artísticas passaram a ser mais valorizadas que seu próprio passado histórico, já na 

década de 1930. Contudo, seu tombamento em nível nacional não significou uma ação 

efetiva de preservação do seu centro urbano, apesar de que qualquer intervenção na 

cidade teria agora que passar pelo crivo do IPHAN. Mas, nesse momento, acreditava-se 

que a cidade não iria mais crescer28, e as ações de conservação se restringiam a 

restauros pontuais, sem um programa que levasse em consideração sua dinâmica urbana 

ou a opinião da população. Essa situação se traduziu em problemas posteriores, já que a 

cidade retoma seu crescimento por volta das décadas de 40 e 50, com a implantação da 

ALCAN e abertura de novas estradas de acesso.  

Com o crescimento das cidades brasileiras e aumento da migração para os centros 

urbanos em decorrência da ampliação do setor industrial no país, o IPHAN passa a ter 

maiores dificuldades na preservação das cidades tombadas, com o crescimento urbano 

acelerado e expansão desordenada, culminando em novos problemas a serem resolvidos 

no espaço urbano além da simples restauração ou adequação de monumentos 

arquitetônicos ou do casario civil. Em meados da década de 60, esses novos problemas 

já estavam definitivamente instalados, o que levou o IPHAN a um redirecionamento na 

sua política de preservação. Muitas dessas cidades passavam de uma inércia na 

estagnação econômica para um crescimento econômico acelerado e aumento 
                                                
28 Como afirma Motta (1987, p.112). 
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demográfico, problema que se instalou em todas as cidades tombadas de Minas Gerais, 

além de Parati, Olinda, Salvador e São Luís. A simples manutenção das características 

formais do acervo arquitetônico já não respondia às novas demandas de gestão do 

patrimônio cultural em defesa de sua salvaguarda, situação que vem à tona e encontra 

um órgão preservacionista nacional despreparado, sem técnicos e escritórios suficientes 

para combater tais questões. Somente a partir da década de 80, a cidade pode contar 

com um escritório técnico do IPHAN e, em 1989, foi definido efetivamente o perímetro 

urbano de tombamento da cidade.29 

 

Figura 1. 7 Perímetro de tombamento nacional de Ouro Preto. 
Fonte: 13ª Sub-Regional do IPHAN. 

 

Ouro Preto foi também a primeira cidade brasileira reconhecida 

internacionalmente como Patrimônio Cultural da Humanidade em 1980, a partir de sua 

declaração pela UNESCO. A UNESCO criou uma lista de lugares que poderiam ser 

considerados Patrimônio da Humanidade, ou seja, lugares que, internacionalmente 

reconhecidos, passam a gozar de benefícios no Direito Internacional quando 

“presenteadas” com o título. Esses lugares podem ser monumentos, conjuntos urbanos 

                                                
29 Até então não havia limites físicos para atuação de preservação do IPHAN na cidade, o que se tornou 

necessidade após seu grande crescimento urbano. 
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ou arqueológicos, desde que tenham um reconhecido valor universal excepcional do 

ponto de vista histórico, estético, etnológico ou antropológico. O critério fundamental é 

a autenticidade, além da necessidade de serem considerados uma “obra-prima do gênio 

humano”; constituem-se também como critérios representar conjunto de influências 

considerável, nos monumentos, na arquitetura, nos conjuntos urbanos e paisagens; 

aportar testemunho único de uma civilização ou tradição cultural; oferecer exemplo 

eminente de construção arquitetônica; constituir-se em exemplo de ocupação humana de 

território; e ser materialmente associado a tradições, ideias, crenças e obras artísticas. Só 

constam na lista de Patrimônio Cultural da Humanidade os Estados aderidos à 

Convenção para a proteção do patrimônio Mundial, Cultural e Natural, de 1972.  

A vantagem aclamada por vários pesquisadores na declaração de um bem como 

Patrimônio da Humanidade é a promoção do turismo internacional. Integrar a lista da 

UNESCO significa fazer parte das cidades consideradas “mais importantes” em termos 

de turismo cultural internacional, um status do qual gozam as cidades-patrimônio da 

humanidade. 

Deve ser levada em consideração a injeção de recursos de cada Estado e o retorno 

financeiro do turismo - a declaração de uma cidade como Patrimônio da Humanidade 

não lhes dá a garantia de um compromisso internacional de amparo; essas ações vão 

depender de iniciativas e programas específicos. A declaração não outorga mais 

proteção do que teriam antes da solicitação de inclusão na lista - exceto quando existem 

programas de financiamento de planos de recuperação e conservação das áreas 

tombadas, algo que o título de patrimônio da humanidade costuma facilitar - as 

Cidades-patrimônio da Humanidade podem pedir ao Comitê assessoramento técnico 

para sua preservação e ajudas para formação de profissionais especializados em 

conservação e restauro. Mas os lugares reconhecidos estão obrigados a assumir sua 

própria conservação e a arcar com altos gastos impostos pelas legislações. Os 

proprietários de bens móveis têm também de arcar com gastos relativos ao ótimo estado 

de conservação exigido pela organização, já que, caso contrário, são ameaçados de 

serem excluídos da lista. 

A exclusão da lista não estabelece uma real “punição”. Como afirma 

Tomasevicius Filho (2004, p.244),  

não há uma sanção jurídica para o Estado que deixar seu patrimônio 
‘tombado’ deteriorar-se. A única sanção possível é a sanção moral, que 
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consiste na situação vexatória de ser visto como um Estado incapaz de cuidar 
do seu patrimônio histórico, cultural e natural.  

Situação semelhante ocorreu com a cidade de Ouro Preto, em 2003, quando 

passou por uma ameaça de perda do título de Patrimônio da Humanidade, como 

noticiado pelo jornal O Estado de Minas: 

Em 2003, os ouropretanos se assustaram com o risco da cidade entrar para a 
lista de cidades tombadas com bens em situação de perigo e, posteriormente, 
até perder o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Isso aconteceu em 
função da visita do arquiteto Esteban Prieto Vicioso, do International Council 
of Monuments and Sites (Icomos) e representante da Unesco à cidade. À 
época, Prieto fez um relatório sobre a situação do patrimônio histórico, e 
constatou a descaracterização arquitetônica imposta pelo crescimento urbano 
desordenado na antiga Vila Rica. (ANDRADE, C., 05 set. 2005, p.26). 

Tal ameaça culminou em ampla divulgação na mídia, que fez menções à perda de 

um título “honroso”, “um cartão de visita que abre as portas da arte barroca para turistas 

do mundo todo”, que “ajuda a movimentar a economia local,”30 o que fez com que o 

poder municipal atendesse a algumas determinações do Ministério Público Estadual 

para executar ações que minimizassem os principais pontos apontados como críticos na 

preservação da cidade naquele momento, como a proibição do tráfego de caminhões no 

centro da cidade31. Além disso, espalhou-se a notícia de que a situação em que se 

encontrava a cidade poderia prejudicar a candidatura de mais cidades brasileiras ao 

título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO, como afirmou, em visita à 

Ouro Preto, o representante da UNESCO Jorge Werthein (apud ROSE, 05 nov. 2002, 

p.26):  

Há muitas construções nas encostas e trânsito pesado no centro histórico. Não 
é possível que uma cidade seja patrimônio da humanidade sem ter um Plano 
Diretor em andamento. Não quero Ouro Preto na lista de bens em perigo. 
Mas existe esse risco. Acredito que isso pode comprometer as novas 
candidaturas: o País não consegue cuidar de uma cidade que tem o título, mas 
indica outras? 

A perda do título internacional não se concretizou, e a ameaça talvez tenha 

contribuído até mesmo para uma maior divulgação da cidade enquanto destino turismo 

primordial dentre as cidades históricas pela mídia. A divulgação de Ouro Preto como 

cidade-patrimônio se torna cada vez mais forte, e a cidade passa a estar cada vez mais 

dentro do circuito turístico internacional, com progressivo aumento do setor na cidade, 

intensificando os impactos decorrentes de tal atividade.  

                                                
30 WERNECK, 18 nov. 2002, p.18. 
31 Com o crescimento da cidade e aumento do tráfego de veículos num local não apropriado para 

responder às novas demandas do trânsito, a questão dos acidentes envolvendo ônibus e caminhões se 
tornou um problema crítico em Ouro Preto, com casos de deterioração de fontes seculares e fachadas de 
seu casario setecentista. 
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A transformação de Ouro Preto em uma cidade-patrimônio, reconhecida como tal 

tanto no contexto nacional quanto no internacional, trouxe consequências irreversíveis, 

boas e ruins, caracterizadas principalmente pela manutenção e gestão da cidade em prol 

de sua conservação - gerando conflitos entre poder municipal, federal e a população, no 

que tange às intervenções nas propriedades privadas, já que a área a ser preservada é 

ainda onde ocorre a vida da cidade. Em Ouro Preto, a população muitas vezes se sente 

privada de sua autonomia no que diz respeito à propriedade edificada, também pelas 

regras restritivas de atuação do IPHAN, já que, dentro do perímetro tombado, o 

conjunto urbano é considerado também patrimônio público. Portanto, na cidade, a 

questão entre patrimônio público e privado é complexa, apesar de os moradores da 

cidade conviverem com a situação desde o fim da década de 30. Sua preservação ganha 

também novas problemáticas quando a cidade passa a colocar o turismo como mola 

econômica de desenvolvimento, criando novos conflitos e novas dinâmicas urbanas na 

cidade-patrimônio. 

Em paralelo ao tombamento, outras ações em direção à preservação da cidade são 

marcadas principalmente pela proliferação de planos urbanísticos que incluem o 

zoneamento como tentativa de minimizar os efeitos do tempo e do crescimento 

desordenado que a cidade passou a apresentar após sua industrialização. Em 1965, 

Rodrigo Melo Franco de Andrade32 solicita apoio técnico a UNESCO, que envia seu 

Inspetor Principal de Monumentos Franceses, Michel Parent, para assessorar o IPHAN 

no Brasil, a fim de contribuir nas novas políticas de conservação do patrimônio e 

formular um mapa do turismo cultural. Parent permanece no Brasil durante 1966 e 

1967, elaborando um relatório que, segundo Sant’anna (1995, p.148), “passa a constituir 

a base de toda a atuação futura não só do IPHAN, mas de todo o governo federal com 

relação ao patrimônio: sua preservação através do planejamento urbano e do 

aproveitamento turístico”. O técnico elabora um relatório que diagnostica a situação de 

diversos centros urbanos reconhecidos como Patrimônio da Humanidade no Brasil, 

como Parati, Salvador, Olinda e Ouro Preto, identificando grande potencial turístico no 

País, e recomendando o planejamento urbano como forma de minimizar os impactos do 

setor turístico na conservação desses locais. Conforme suas recomendações, a UNESCO 

envia então alguns técnicos ao Brasil para confecção dos planos recomendados, e é 

                                                
32 Primeiro coordenador do IPHAN, atuando no cargo desde sua criação, em 1937 até 1967. 
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então elaborado para Ouro Preto um plano de expansão urbana pelo arquiteto português 

Vianna de Lima33. 

O arquiteto fez um plano com propostas de zoneamento da cidade “com a 

intenção de criar uma área de expansão separada do núcleo histórico, protegido dela por 

um cinturão verde” (MOTTA, 1987, p 118). Além disso, o plano pretendia a 

recuperação de habitações antigas e melhora nos equipamentos urbanos, culturais e de 

lazer. Um outro plano foi elaborado, em 1975, pela Fundação João Pinheiro. Este plano 

propunha a conservação do patrimônio “como forma de melhoria das condições de 

vida” das populações locais. Propunha a expansão da cidade numa área denominada 

com Passagem de Mariana, e outra chamada Buraco Quente, com desestímulo ao 

crescimento residencial na área histórica, sendo mais radical que o de Viana de Lima, 

pois “qualquer nova edificação não [era] desejável”. Evitava desta forma o esforço de 

buscar soluções para as novas ocupações. Contudo, como analisam a situação Lia 

Motta, arquiteta do IPHAN na década de 80, e, respectivamente, a arquiteta Maria 

Cristina Rocha Simão: 

Os dois planos descritos jamais foram aprovados pelo Município; não foram 
detalhados e muito menos implantados. Sofreram críticas por seu 
distanciamento da cidade, desenvolvidos que foram sem a participação dos 
representantes e das comunidades locais e do poder municipal, como era 
usual na época. Essas críticas são válidas na medida em que se verifica que 
na década de 70 já havia informações suficientes sobre o tipo de crescimento 
local para orientação dos trabalhos, e tais informações não foram 
consideradas. [...] E Ouro Preto continuou crescendo internamente, no centro 
histórico (MOTTA, op.cit., p 119). 
 
[...] Os planos urbanísticos, elaborados sob a ótica moderna, fragmentaram o 
objeto de estudo, com a elaboração de grandes diagnósticos setoriais 
descolados da realidade, o que resultou num arquivamento quase total desses 
relatórios. Os técnicos, ao trabalhar segundo parâmetros universais e 
racionais, elaboraram propostas distantes da realidade local, deixando como 
legado compêndios que, até hoje, são utilizados como material de pesquisa e 
não como instrumento de planejamento municipal. (SIMÃO, 2001, p. 35). 

Segundo Rodrigo Meniconi (1999, p.129), a década de 80 revela-se fecunda em 

ações destinadas a promover a conservação da cidade. Em 1979, efetiva-se um convênio 

feito entre IPHAN, UFOP e a Prefeitura Municipal, criando o “Projeto Ouro Preto”, que 

“pretendia enfrentar globalmente os problemas através do restauro e recuperação de 

edificações, salvaguarda ambiental, intervenções no tráfego urbano e definição de novas 

áreas de expansão”. Além disso, o projeto pretendia um trabalho de educação 

                                                
33 São elaborados nesse momento também os planos para as cidades de Parati e Salvador, respectivamente 

por Limburg Stirum e pelo escritório inglês Shankland & Cox - especializados em grandes projetos 
turísticos. 
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patrimonial e de uma maior aproximação da questão da preservação do patrimônio à 

população, como reflexo dos novos direcionamentos da IPHAN sob coordenação de 

Aloísio Magalhães34. O projeto durou pouco tempo e não rendeu mais do que ações 

pontuais, sem continuidade. 

Em 1983, foi feito o “Estudo de Transportes Urbanos de Ouro Preto”, proposta 

que, segundo Simão (2001), foi implantada informalmente através da portaria municipal 

e circunstancialmente aplicada. Em 1985, foi elaborado um estudo geológico do 

município, batizado como Carta Geotécnica,35 que, apesar de não ter abrangido toda a 

área urbanizada, passou a ser utilizada como referência para a análise de projetos. Em 

1990, frente a sérios problemas geotécnicos ocorridos por um longo período de chuvas, 

foi realizado um levantamento das áreas de risco no espaço urbano da cidade, com 

propostas de soluções estruturais para contenção de encostas, mapeando pontos críticos 

locais. “Esse estudo, a despeito de conter soluções práticas, somente foi utilizado nas 

análises pontuais de projetos e intervenções arquitetônicas” (SIMÃO, 2001, p. 52). 

Simultaneamente ao desenvolvimento destes planos, Ouro Preto cresceu cada vez 

mais, carecendo de uma política urbana que extrapolasse a questão patrimonial para 

atingir também a questão da regulação urbana. Surgiam periferias na cidade, com 

ocupação de locais com restrições ambientais, de encostas íngremes, entre outros 

fatores, que caracterizam aspectos de uma baixa qualidade de vida da população. Novos 

loteamentos, novas ruas, novas edificações alteravam a também paisagem “artística” 

ouropretana. O poder público não atuava eficazmente como regulador do uso do solo, e, 

quando problemas urbanos passam a atingir a cidade tombada, outra questão emerge 

com intensidade: a incompatibilidade entre órgãos executivos e legislativos municipais 

e a atuação do IPHAN enquanto órgão federal.  

É comum que as Prefeituras permitam, ou às vezes, promovam obras em 
flagrante desrespeito àquilo determinado pelo IPHAN ou, constantemente, 
em desacordo à proteção do patrimônio - ambiental ou cultural - 
possibilitando que a população posicione-se de um lado ou de outro, 
conforme suas necessidades circunstanciais e individuais. (Ibid., p.41). 

Já na década de 90, foi elaborado o primeiro Plano Diretor da cidade. 

Caracterizou-se por um plano essencialmente técnico, que também não foi colocado em 

                                                
34 Informações obtidas em entrevista com o vereador ouropretano e integrante do “Projeto Ouro Preto” 

Flavio Andrade em 11 de maio de 2009. 
35 Segundo Motta (1987), a Carta Geotécnica é resultante da primeira grande ação de Aloísio de 

Magalhães à frente do IPHAN, ao realizar em Ouro Preto um seminário envolvendo diversos 
representantes da sociedade, resultando num documento final, sendo uma das medidas a elaboração da 
Carta Geotécnica. 
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prática. Em 1993, foi criado o GAT- Grupo de Assessoramento Técnico, num convênio 

com a Prefeitura Municipal, o IPHAN, o IEPHA36, a UFOP37, o IEF- MG38, que 

funcionava como um conselho interinstitucional que visava integrar as ações destas 

instituições nas questões urbanas e patrimoniais. Assim, a partir dos anos 90 foi 

elaborada uma política de ações da Prefeitura em relação aos problemas urbanos de 

Ouro Preto, baseada em algumas metas, como a atuação conjunta da Prefeitura 

Municipal com o GAT, na proposição da legislação urbanística básica e diretrizes para 

intervenções urbano-arquitetônicas na cidade, além da criação de “projetos indutores”, 

com intervenções pontuais em áreas estratégicas. 

Face às orientações do Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), fez-se a revisão do 

Plano Diretor da cidade, aprovado em 2006. Este novo plano, que possui vasto 

diagnóstico do município,39 foi feito com Oficinas Regionais, Seminário Municipal de 

discussão e Fórum de acompanhamento do Plano Diretor, visando à participação 

popular no processo de planejamento, como preconizado pelo Estatuto da Cidade. A 

revisão do Plano Diretor tem como uma de suas estratégias, assim como no Plano 

Diretor de 1996, a desconcentração populacional da cidade de Ouro Preto, incentivando 

a ocupação do distrito de Cachoeira do Campo, com incentivos à produção, 

infraestrutura e desenvolvimento do mesmo, reconhecendo suas possibilidades de 

crescimento, e de sua localização na BR-356, estrada que liga Ouro Preto à capital 

mineira Belo Horizonte. 

Em 2006, foi criada a Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento 

Urbano de Ouro Preto, responsável por, entre outras atribuições, “executar a política 

municipal de planejamento urbano territorial, execução e análise de projetos, 

fiscalização e execução de obras de construção e parcelamento do solo no município”, 

além de “coordenar as ações referentes à preservação do patrimônio arquitetônico e 

urbanístico do Município no âmbito da Prefeitura Municipal de Ouro Preto e junto às 

demais instituições e à população” (OURO PRETO, 2006b). Essa ação foi importante 

no sentido de que antes as ações de planejamento urbano da prefeitura eram 

                                                
36 Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Histórico de Minas Gerais, criado em 1971, com a 

finalidade de atuar na preservação do acervo cultural do Estado. 
37 Universidade Federal de Ouro Preto. 
38 Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, Instituição com a finalidade de executar políticas 

florestais no Estado. 
39Realizado pela TECTRAN, empresa mineira de consultoria em engenharia, diagnósticos e planejamento 

urbano, contratada por processo licitatório, em 2003. 
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descentralizadas em diversas secretarias, como na antiga Secretaria Municipal de 

Cultura e patrimônio, Secretarias de Obras, dentre outras.  

As ações relativas ao uso do solo e à conservação do patrimônio até então se 

misturavam entre os diversos níveis de poder, já que o IPHAN muitas vezes era 

obrigado a se encarregar de muitos papéis, que iam além da simples fiscalização da 

preservação do acervo cultural da cidade. A aprovação de projetos nesse órgão acabava 

por demandar outros tipos de análise de ocupação urbana, já que a Prefeitura não tinha 

um setor responsável por isso até então. Com a criação da nova secretaria, trabalhando 

em cooperação com o IPHAN, as ações de regulação urbana e de preservação passaram 

a se cooperar mutuamente, num esforço entre poder municipal e federal, algo que só 

começou a ocorrer quase 60 anos depois do tombamento da cidade. 

Portanto, o instituto do tombamento da cidade em nível federal e internacional por 

si só não foi capaz de barrar a descaracterização da cidade, e muitas vezes contribuiu 

para causar conflitos com a população local, que permaneceu alheia e, 

consequentemente, muitas vezes descomprometida, com as decisões relativas à 

preservação de seu próprio patrimônio. Como afirma Grammont (2006, p.456), 

O acúmulo de problemas, principalmente nas últimas administrações 
municipais, mostrou a fragilidade das políticas de preservação. Dentro de um 
contexto de crescimento desordenado, a cidade necessitava de ações efetivas 
em prol do Patrimônio Cultural, mas a falta de identificação das prefeituras 
com este intuito contribuiu para a proliferação das dificuldades. 

A falta de apoio técnico do IPHAN,40 aliada à falta de coordenação técnica entre a 

instituição e a Prefeitura, algo que só foi ocorrer a partir dos anos 2000, serviu para 

aprofundar conflitos na atuação dos distintos níveis de poderes do Estado em direção à 

preservação do patrimônio cultural da cidade. Além disso, há que se considerar o 

desconhecimento da população em relação às ações de preservação: segundo pesquisa 

realizada pelo NEASPOC - Núcleo de Estudos Aplicados e Sócio Políticos Comparados 

da Universidade Federal de Ouro Preto, 41% da população não tem conhecimento de 

que Ouro Preto detém um título internacional concedido pela UNESCO41. O resultado 

da pesquisa mostra um dos fatores pelos quais o cidadão ouropretano se sente cerceado 

em seus direitos sobre sua propriedade, já que muitas vezes não compreende a 

                                                
40 A Instituição sempre careceu de recursos, pessoal e apoio técnico, o que dificulta a dissolução de 

problemas relativos à população local. Além disso, as decisões do IPHAN não eram acompanhadas de 
uma explicação ou um diálogo que esclareça aos cidadãos leigos as decisões tomadas pelo órgão na 
questão técnica de conservação e restauro.  

41 26% dos entrevistados não souberam responder sobre o tema, segundo pesquisa concluída em 2003, 
que entrevistou 381 moradores em Ouro Preto e em 12 distritos da cidade. 
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importância e o real significado do tombamento e a declaração da cidade como 

Patrimônio da Humanidade. 

Contudo, apesar da falta de clareza em alguns aspectos, a construção de Ouro 

Preto como cidade-patrimônio permanece no imaginário coletivo dos moradores da 

cidade, principalmente como um benefício em função da geração de renda a partir do 

turismo, consolidado em Ouro Preto paralelamente à sua característica patrimonial, 

aspecto a ser discutido a seguir. 

 

1.3  O CRESCIMENTO DO TURISMO NA CIDADE - CONSEQUÊNCIAS DE UMA 

CIDADE TOMBADA NACIONAL E INTERNACIONALMENTE 

 

 

A curiosidade sobre as cidades mineradoras brasileiras já aflorava no século XIX. 

A Vila Rica descrita42 como a aglomeração urbana mais significativa do período de 

extração aurífera já estava decadente em meados do século XVIII. Com a abertura dos 

portos brasileiros, o país começou a ser visitado por estrangeiros - ingleses, alemães, 

franceses, dos quais, muitos publicaram suas impressões sobre as cidades, a paisagem, a 

cultura, os costumes, o cotidiano da sociedade da época43. Vila Rica tornava-se então 

lugar fundamental a ser visitado, local onde a riqueza e a cultura se manifestavam e tal 

imagem perdurava no imaginário dos europeus que aqui aportavam. No século XIX, a 

cidade que já havia passado por sua decadência econômica e em estado de plena 

estagnação, na maioria das vezes mais impressionava os estrangeiros por seu ar pacato, 

pelos seus costumes e cotidiano do que pela sua própria arquitetura que ainda não havia 

passado por sua posterior valorização. 

Nas primeiras décadas do século XX, Ouro Preto não contava ainda com alguma 

infraestrutura turística. Cronistas e pesquisadores citam o fato de que as pessoas que 
                                                
42 O jesuíta florentino Antonil, já em 1711, edita o famoso livro “Cultura e Opulência do Brasil por suas 

Drogas e Minas”, descrevendo o cenário social ouropretano no início de sua formação. 
43 Podemos citar os viajantes e suas respectivas obras considerados mais relevantes que durante o século 

XIX visitaram Ouro Preto: John Mawe - “Travels in the interior of Brazil”(1816), Auguste de Saint-
Hilaire - “Voyages Dans L’interieurdu Brésil” (1852), John Luccock - “Notes on Rio de Janeiro and the 
Southern Parts of Brasil” (1820), Walsh - “Notices of Brazil in 1828 and 1829” (1830), George Gardner 
- “Travels in the interior of Brazil” (1846), Milliet de Saint-Adolphe - “Dicionário Geográfico, 
Histórico e Descritivo do Império do Brasil” (1863), Richard Francis Burton - “The Explorations of  the 
Highlands of the Brazil” (1869). 
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visitavam a cidade costumavam se hospedar na casa de amigos ou parentes, prática 

comum na cidade. Contudo, sempre existiram alguns hotéis ou pensões que serviam, em 

geral, aos viajantes, políticos e comerciantes que iam à cidade a trabalho, ou mesmo 

estudantes de outras cidades que se mudavam para estudar em Ouro Preto nas Escolas 

de Farmácia ou de Minas, e inicialmente se hospedavam em algum hotel local. A época 

da criação da linha férrea na cidade trouxe muitos estrangeiros para trabalhar em tal 

função, movimentando relativamente o setor de serviços, como comércio e 

hospedagem. 

Em 1890, Ouro Preto contava com quatro hotéis: Hotel Monteiro, na Rua São 

José, Hotel Familiar, na Rua Ouro Preto, Hotel Martinelli, na Rua Paraná, e Hotel 

Antunes, na Rua de Santa Quitéria, todos no Bairro Pilar, local próximo à Estação de 

trem da cidade. Sabe-se que alguns hotéis não perduraram muito tempo em 

funcionamento, principalmente por causa da mudança da capital em 1897. O Hotel 

Monteiro, que foi construído para se tornar um grande hotel na cidade, chegou a falir. 

Nas décadas de 20 e 30, pode-se citar a existência do Hotel Internacional e Hotel Reis, 

além do famoso Hotel Toffolo, fundado por volta de 1900 pelo patriarca da família 

Toffolo, que se tornou tradicional na cidade e cujo restaurante se tornou local de 

encontro de moradores, artistas, intelectuais e políticos da cidade durante muitos anos, 

principalmente nas décadas de 40 a 60, mas ainda hoje o hotel permanece em 

funcionamento. 

Havia um interesse em aumentar a oferta turística da cidade por parte dos 

governantes, mas foi com o seu tombamento pelo IPHAN que começou a crescer o 

interesse local e externo pelo turismo. Começam então a ser tomadas medidas de 

incentivo ao setor, primeiramente por parte do IPHAN, que encomenda a confecção do 

Guia de Ouro Preto, feita por Manuel Bandeira. O texto tinha finalidade de funcionar 

como guia turístico da cidade, e foi considerado o primeiro título sobre Ouro Preto 

destinado a esse fim.44 O “Guia de Ouro Preto”, publicado em 1938, descrevia a história 

da cidade, escolhendo seus principais fatos históricos, citando as impressões dos 

viajantes estrangeiros que por lá passaram durantes os séculos XVIII e XIX45, destina 

                                                
44 Segundo Andriolo (1999, p.90), algumas publicações anteriores já haviam cumprido esse papel, como 

textos de Afonso Arinos, Moreira Pinto, dentre outros. Contudo, considera-se o Guia de Manuel 
Bandeira mais relevante no sentido do impulsionamento turístico, já que foi produzido para esse fim, 
ganhando maior visibilidade e se tornando a grande referência no assunto. 

45 Bandeira critica a visão dos viajantes sobre a cidade, já que alguns a descrevem como um local quase 
morto, sem muitas belezas arquitetônicas, visão que não condizia com a imagem que os modernistas 
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um capítulo às “sombras de Ouro Preto”: Tiradentes e Aleijadinho, com grande ênfase à 

carreira do segundo, além de descrever minuciosamente as rotas turísticas a serem 

seguidas pelos turistas, a pé ou de carro, selecionando as obras mais representantes da 

arte e da história da cidade segundo o autor.  

Outra iniciativa com vistas ao turismo foi a “encomenda” da criação do Grande 

Hotel de Ouro Preto, em 1938, pelo governo do Estado de Minas Gerais, projeto 

solicitado ao IPHAN. Após várias polêmicas sobre quem deveria projetá-lo e como isso 

deveria ser feito, o projeto ficou a cargo de Oscar Niemeyer, com algumas adaptações 

de Lúcio Costa. A construção do Grande Hotel foi “a grande empreitada do governo na 

articulação de Ouro Preto como uma ‘cidade histórica turística’” (ANDRIOLLO, 1999, 

p.101). A construção do Grande Hotel contou com o apoio de várias instâncias 

governamentais, reforçando a ideia do desenvolvimento do turismo na cidade por 

diversos atores: 

A iniciativa da construção do Grande Hotel de Ouro Preto resultou de 
entendimento entre o Governo do Estado de Minas Gerais, a Prefeitura 
Municipal de Ouro Preto e o Governo Federal, por intermédio do Ministério 
da Educação e Saúde. As despesas com a construção foram custeadas, 
metade pela União, metade pelo Governo do Estado de Minas. (Gustavo 
Capanema em resposta à Carta de Sarah Marques de 19/09/1944, sem data, 
apud Ibid., p.102). 
 

 

Figura 1. 8 Grande Hotel de Ouro Preto, grande volume horizontal que emerge na cidade. 
Fonte: Foto de Fabiana Correia Dias, out. 2009. 

 

Contudo, apesar da construção do Grande Hotel, o historiador Andrey Andriolo, 

que faz uma análise da construção de Ouro Preto enquanto cidade histórica e turística, 

                                                                                                                                          
queriam construir sobre Ouro Preto, que deveria ser bela, nostálgica e palco exemplar da história e da 
arte genuinamente brasileira. 
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identifica o crescimento do turismo na cidade a partir da década de 50, quando o 

turismo no Brasil começa “a tornar-se coletivo e dirigido pela elaboração de produtos, 

com consumo motivado pela propaganda turística” (ANDRIOLO, 1999, p.111). O autor 

afirma a lenta consolidação da atividade turística no Brasil, em Minas Gerais e em Ouro 

Preto, através da criação de pacotes turísticos para as cidades brasileiras, quando ficam 

em voga as “cidades históricas” mineiras, principalmente a antiga Vila Rica, palco da 

inconfidência mineira e berço de Aleijadinho, escultor cuja imagem positiva da 

constituição genuinamente artística brasileira era cada vez mais valorizada.  

Nos anos 50, toma corpo um discurso de desenvolvimento brasileiro, o que 

passará a englobar o que se costumou chamar de “indústria do turismo”. Em suas falas 

sobre o tema, o então governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitscheck, relacionava 

o desenvolvimento do turismo também ao desenvolvimento do suporte do transporte, 

como parte da infraestrutura turística. Não só por isso, mas como parte de programas de 

desenvolvimento principalmente do setor primário no Brasil, foram feitas diversas 

estradas, enquanto maciço investimento estatal no setor automobilístico - mais um fator 

atrativo para a consolidação do turismo. Assim, na década de 50, foram inauguradas 

diversas estradas que possibilitaram maior comunicação e acesso a Ouro Preto, já que 

foram feitas as estradas que ligavam Belo Horizonte a São Paulo, e, em 1957, foi 

inaugurada parte da estrada entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro - a atual BR-040, 

além da Rodovia dos Inconfidentes, que liga Belo Horizonte a Ouro Preto. O grande 

canal de acesso rodoviário a Ouro Preto sempre foi Belo Horizonte, com melhores vias 

em direção a São Paulo e Rio de Janeiro - locais do maior público do setor turístico na 

época, facilitavam o aumento - ainda lento - do setor. 

As iniciativas das agências de turismo em organizar excursões às “cidades 

históricas” de Minas Gerais incentivam as ações de viagens também de caráter 

individual ou particular, e a cidade de Ouro Preto começa a se acostumar à recorrente 

presença de turistas na cidade, um público na época formado principalmente por 

famílias abastadas e pela elite intelectual brasileira - escritores, artistas jornalistas.  

Na década de 60, a Revista “O Cruzeiro” chega a citar: “Tudo, ou quase tudo, é 

feito para os turistas que movimentam a cidade o ano todo”46 - apesar do crescimento do 

setor industrial na cidade, seu centro continuaria com mesmo ar pacato se não fosse a 

movimentação do turismo e seus eventos que cresciam cada dia mais. 
                                                
46 “O Ouro Preto de Vila Rica” em O Cruzeiro, 1968 apud ANDRIOLLO, 1999, p.138. 
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Em Ouro Preto, o crescimento da hotelaria, como reflexo do turismo 
industrial brasileiro, inicia-se apenas no final dos anos 60, principalmente 
durante as décadas seguintes. Aquele “progresso” afirmado pelos discursos 
da construção do Grande Hotel não veio inicialmente pelo turismo, mas sim 
pela exploração das mineradoras. As análises sintéticas não permitem 
observar os momentos distintos do processo de desenvolvimento urbano. A 
indústria de alumínio precede o turismo industrial. Os hotéis e pousadas só 
podem ser entendidos como importantes definidores do desenvolvimento da 
cidade apenas a partir dos 70. (ANDRIOLO, 1999, p.194). 

As próprias recomendações internacionais relacionadas à preservação cultural 

começam a incentivar uma postura no direcionamento do turismo. Segundo Sant’anna 

(2005, p.52), a partir da década de 60, as normas de proteção de áreas urbanas começam 

a apontar em direção à adoção de medidas financeiras destinadas a conceder 

empréstimos em condições especiais ou subsídios diretos às atividades de conservação: 

“A partir desse momento, a política de preservação preconizada pelos organismos 

internacionais volta-se inteiramente para a transformação do objeto patrimonial numa 

mercadoria economicamente atraente e da conservação numa atividade auto-

sustentável”.  

Além de impulsionar o turismo por aspectos internos, Ouro Preto também sentiu 

os impactos de uma nova mentalidade voltada ao turismo fomentada pelo Estado, que 

culminou na criação da EMBRATUR - Empresa Brasileira de Turismo - em 1966. A 

instituição foi criada com a função de fomentar e financiar políticas direcionadas ao 

desenvolvimento do setor no País, em consonância com o PAEG - Plano de Ação 

Econômica do Governo (1964-1966). A ação influenciou no crescimento do turismo de 

massa47 no país a partir da década de 70, que também passava a ganhar espaço dentro da 

economia mundial, incentivando a criação de infraestrutura e equipamentos voltados à 

consolidação e ampliação do setor no país. 

Outra ação com reflexos no setor turístico no País foi a implantação do PCH - 

Programa de Reconstrução das cidades Históricas do Nordeste. O Programa foi criado 

em 1973 numa atuação conjunta entre MEC48, EMBRATUR, SUDENE49 e Ministério 

do Planejamento. Os objetivos do Programa eram a geração de renda para as cidades 

nordestinas através do incremento da atividade turística e a conservação do patrimônio 

                                                
47 O turismo de massa é um fenômeno relacionado à consolidação do capitalismo no pós-guerra, 

instituindo-se como um segmento destinado ao lazer das classes médias a partir da organização de 
estruturas que canalizam “deslocamentos de grande número de pessoas para os mesmos lugares nas 
mesmas épocas do ano”, com baixo custo de viabilização por parte do público “consumidor” 
(RUSCHMANN, 1997, p.23).  

48 Ministério da Educação. 
49 Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 
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histórico. O Programa se expandiu e acabou por se consolidar como uma grande ação 

regional no sentido de incrementar o setor turístico nacional a partir da atuação em 

direção à preservação do patrimônio histórico de diversas cidades brasileiras. 

Na década de 70, Ouro Preto já era reconhecida no território brasileiro como uma 

cidade histórica e turística, pelo aumento do número de hotéis, pousadas e museus50 na 

cidade - e o início de uma organização mais sistemática no setor - por seu ambiente 

cultural fermentado não só por sua história e cenário, mas pelo número de artistas de 

fora que frequentavam a cidade e a faziam de objeto artístico. Outra questão que 

reforçou a atratividade turística na cidade, ao contribuir para a construção de sua 

imagem peculiar, foram as diversas lendas que Ouro Preto guardava. As histórias de 

fantasmas e assombrações sempre fermentaram o imaginário da cidade, mas a partir de 

agora passavam a fazer parte das narrativas divulgadas na imprensa brasileira, inseridas 

em histórias recontadas, declaradamente a fim de incentivar o turismo na cidade até 

mesmo por esse viés. Figuras como Augusto de Lima e Carlos Drummond de Andrade 

se destacam nessa situação, escrevendo para os jornais “Estado de Minas” e “Estado de 

São Paulo” histórias que incluem o “elemento fantasmagórico” ouropretano em suas 

ficções. 

Ainda não se reparou, entre nós, na contribuição que bons e qualificados 
fantasmas podem trazer ao incremento da indústria do turismo. Entretanto, o 
Brasil é um dos maiores celeiros de assombrações do mundo. O progresso 
não as matou, e pelo contrário, muitas vezes lhe acrescentam um colorido 
novo. Na Europa, todo o povo tem fortuna de contar com fantasmas 
autênticos, tradicionalmente radicados a uma casa ou um sítio, sabe como 
atrair a atenção dos forasteiros para essa preciosidade. Há mesmo quem com 
esse objetivo, simule a existência de espectros, mas está claro que uma 
organização turística respeitável não pode lançar mão de métodos 
fraudulentos. (ANDRADE, Carlos Drummond apud ANDRIOLLO, 1999, 
p.185). 

As histórias passam a ser recontadas pela própria população e pelos guias de 

viagem, dando corpo a mais uma forma de representação da cidade. Outros aspectos de 

Ouro Preto passaram a ser ressaltados, como suas comuns brumas durante o inverno, 

um nevoeiro que multiplica a sensação de estar num lugar único, compondo a paisagem 

                                                
50 O principal museu da cidade, o Museu da Inconfidência - antiga Casa de Câmara e Cadeia - foi criado 

ainda em 1938, quando o prédio foi doado à União para abrigar o museu, passando posteriormente a ser 
responsabilidade do IPHAN. Seu funcionamento se iniciou na década de 40, após algumas reformas e 
seu acervo conta com objetos que ajudam a recriar o imaginário do quadro da história brasileira 
principalmente no período colonial e os fatos relativos à Inconfidência Mineira. Contudo, somente a 
partir das décadas de 50 e 60 é que o número de visitantes se torna expressivo dentro do quadro do 
turismo na cidade, chegando a ter na década de 60, mais de 70.000 visitantes anuais.  
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da cidade entre montanhas, igrejas, chafarizes, monumentos e a arquitetura civil. Julho 

passou a ser a alta temporada, de temperaturas baixas, chegando a 06 ºC no inverno.  

As igrejas passaram a ser mais visitadas, criando até mesmo atritos com o corpo 

eclesiástico da região, já que o aumento do número de visitantes fomentava também o 

aumento do contrabando de imagens sacras, e a utilização das igrejas para mera 

contemplação turística - gerando um comportamento nem sempre adequado ao espaço 

considerado sagrado pelos cristãos, ao mesmo tempo em que a comunidade local 

utilizava tais espaços em seu cotidiano, como parte de suas obrigações católicas. Outro 

fator de conflito foi a questão da cobrança ou não de taxas aos turistas para visitação às 

igrejas, assunto que não foi bem resolvido na época, perdurando até durante a década de 

80. Diante de tais situações, os párocos ouropretanos chegaram a fechar as igrejas à 

visitação turística, algo insustentável que obviamente não resolveu a situação. 

Essa atitude demonstra consciência plena, nos anos 60, dos clérigos sobre a 
função dos templos junto ao crescente turismo. Como resultado da pressão 
estabelecida, encontra-se um acordo firmado com a prefeitura para o 
treinamento de acompanhantes habilitados ao trabalho com os turistas. 
(ANDRIOLO, 1999, p.179). 

Ouro Preto passa a contar também com um novo incentivo rumo ao crescimento 

do turismo - a partir de 1967, começa a acontecer anualmente o Festival de Inverno, 

evento que mexeu profundamente com a cidade. O evento era uma iniciativa da UFMG 

- Universidade Federal de Minas Gerias - e ocorria anualmente durante o mês de 

julho51. Contava com manifestações e atividades culturais e artísticas de alta qualidade, 

atraindo um público de intelectuais e artistas de todo o país e até mesmo do exterior. 

Durante o Festival de Inverno, acontecia significativa movimentação na rua, as pessoas 

vinham não só pelo próprio festival, mas pela própria cidade de Ouro Preto, já com 

grande divulgação no ramo do turismo por suas propriedades históricas e artísticas. A 

cidade se tornava palco das mais diversas manifestações de arte, num momento em que 

começava a ditadura no Brasil52. 

 

                                                
51 O evento já contou também com a colaboração da universidade UNI-BH (Centro Universitário de Belo 

Horizonte) e atualmente é realizado apenas pela coordenação da UFOP. 
52 O aspecto de contestação política e as divergências provocadas na cidade acerca do funcionamento do 

Festival acabaram por torná-lo itinerante, passando a ocorrer em outras cidades de Minas a partir da 
década de 80. O Festival só voltou a ocorrer em Ouro Preto na década de 90, e hoje é um evento 
tradicional na cidade, realizado pela Universidade Federal de Ouro Preto, 
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Figura 1. 9 As igrejas de Ouro Preto emergindo entre as montanhas da cidade. 
Fonte: Foto de Cristiano Maciel, set. 2008. 

 

Figura 1. 10 Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário. 
Fonte: Foto da autora, out. 2008. 

Figura 1. 11 Igreja de Nossa Senhora do Carmo. 
Fonte: Foto da autora, out. 2008. 

 

Na década de 80, ao receber o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, Ouro 

Preto aumenta sua participação dentro dos roteiros turísticos internacionais53. A 

                                                
53 Infelizmente, não existem dados quantitativos sobre o crescimento do turismo após a década de 80 em 

Ouro Preto, algo que por si só poderia ser tema de outra pesquisa. Os dados existentes se referem 
apenas ao número de pousadas e hotéis existentes na cidade, carecendo de uma pesquisa que aborde as 
diversas formas de atuação do turismo na cidade. 
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demanda turística cresce na cidade, e consequentemente a demanda por hotéis, 

restaurantes e serviços destinados ao setor. Muitos dos novos hotéis que então passavam 

a surgir na cidade começaram a adaptar-se ao casario colonial, ao invés de construir 

edificações de tipologias diferentes das existentes. O turismo na cidade adquire maior 

expressão, com o aumento do incentivo público à atividade, maior divulgação e 

aumento das facilidades em sua viabilização. Além disso, algumas outras mudanças de 

caráter qualitativo se fazem sentir no local, como um refinamento dos estabelecimentos 

comerciais - principalmente restaurantes e pousadas - a fim de atender a um público 

internacional e com maiores padrões de exigência.  

A partir da década de 90, a atividade do turismo, já como fenômeno de massa, 

liga-se intimamente não só à cultura, mas ao entretenimento, ganhando novas formas de 

constituição. Aumenta também a oferta de infraestrutura turística na cidade54 e, segundo 

Cifelli (2005), atualmente podem-se identificar formas diferentes de turismo em Ouro 

Preto, de acordo com o interesse dos grupos que chegam à cidade: o turismo das 

agências de viagens, o turismo relacionado às festividades e eventos da cidade, e o 

turismo “estudantil”, além de outros tipos de turismo, como o relacionado ao marketing 

promovido pela mídia e programas específicos, como o Projeto pela marca “Estrada 

Real”.55 

O turismo das agências de viagens, em geral, é o que inclui Ouro Preto entre as 

cidades históricas de Minas Gerais, com roteiros específicos. O tipo de visitante que 

alimenta esse tipo de turismo geralmente vem de Belo Horizonte - que possui o 

aeroporto internacional mais próximo, passa o dia na cidade e retorna em seguida à 

capital, que possui melhor infraestrutura hoteleira e de restaurantes, efetuando, 

consequentemente, poucos gastos em Ouro Preto. Há também pacotes que incluem 

hotéis de Ouro Preto, com restaurantes e lojas já especificadas no pacote agenciado, 

constituindo redes que monopolizam esse turismo mais caro e elitista. 

                                                
54 Segundo informações da Secretaria de Turismo de Ouro Preto, atualmente a cidade conta com 56 

estabelecimentos como meios de hospedagem, entre pousadas e hotéis. 
55 Desde 1999, o antigo caminho em direção às minas dos setecentos é alvo da promoção estratégica do 

turismo, organizado e reestruturado para atrair turistas através do Projeto Estrada Real (ER), que 
incentiva o turismo relacionado não só a cultura, mas ao chamado “ecoturismo” e “turismo de 
aventura”, já que o caminho é longo e nem tão simples de percorrê-lo em sua totalidade. O projeto 
conta com a parceria entre Governo do Estado, instituições e setor privado. A gestão do Programa 
Estrada Real é feita através do Instituto Estrada Real (IER), entidade criada pela FIEMG, constitui-se 
numa sociedade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade “liderar, organizar e gerenciar o 
produto turístico ‘Estrada Real’ e suas variantes, bem como o processo de desenvolvimento estratégico” 
(MARTINS, G., 2004, p.7). 
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Gráfico 1. 1 Número de locais de hospedagens inaugurados ao longo do século XX. 
Fonte: ANDRIOLO, 1999, p.251. 

 

O turismo estudantil envolve grupos de estudantes do ensino fundamental, médio 

e superior, com curta duração de meio período a um dia e, ocasionalmente, dois dias, a 

fim de ter aulas in loco sobre a História do Brasil, de Minas Gerais, do Barroco e das 

próprias questões patrimoniais. Quase todos os dias, é possível ver grupos de estudantes 

na cidade, acompanhados dos seus respectivos professores. Apesar de frequente, esse 

tipo de turismo não movimenta de forma significativa a economia local, levando em 

consideração a não-permanência dos visitantes na cidade, voltando no mesmo dia em 

que chegam, não chegando a consumir expressivamente.  Desta forma, a maioria dos 

roteiros envolve a visitação a três ou quatro pontos turísticos da cidade, uma refeição e 

um período livre para compras na área de maior concentração de estabelecimentos 

comerciais, localizados nas adjacências da Praça Tiradentes. 

As excursões escolares, que visam ao aprimoramento educacional do 
estudante, muitas vezes se enquadram no mesmo esquema, desvirtuando-se, 
em parte, dos objetivos e metas propostas, já que o estímulo ao lazer e ao 
consumo propiciados pela própria estrutura e programação dos pacotes e 
roteiros é, muitas vezes, maior do que a própria proposta pela busca e 
aprimoramento do saber e do aprendizado tidos como um dos objetivos 
primordiais deste tipo de viagem. (CIFELLE, 2005, p.102). 

O turismo de eventos e festas pode ser identificado quando acontecem os 

principais eventos da cidade, como Carnaval, Festival de Inverno e outras festas. 

Durante essas festividades, Ouro Preto é visitada por milhares de pessoas, congregando, 

principalmente, um público jovem composto por muitos estudantes.  
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Segundo dados do Diagnóstico SEBRAE, o número de estabelecimentos 

comerciais e de serviços da cidade cresceu 32% de 1970 a 1985. Não é possível 

distinguir qual parcela desse crescimento tem relação com o setor de turismo, mas pode-

se deduzir que boa parte desses estabelecimentos cresceu em função da atividade na 

cidade. Cruz e Borges, citados por Castro (2004), afirmam que o número de meios de 

hospedagem na cidade subiu de 44, em 1999, para 80, em 2003. Ou seja, o turismo na 

cidade vem crescendo cada vez mais, numa velocidade mais acelerada após a década de 

80, quando a cidade passa a ser Patrimônio Cultural da Humanidade.  

Em 1995, foi feito um diagnóstico sobre a situação econômica de Ouro Preto pelo 

SEBRAE-MG56, que contou com entrevistas feitas com moradores e turistas e com a 

avaliação dos setores primário, secundário e terciário da cidade, para propor uma série 

de medidas para a sua dinamização econômica57. Nesta análise, o SEBRAE constatou 

que a atividade turística na cidade era sazonal e não possuía mão-de-obra especializada 

o suficiente. Para contornar essa situação, e já adiantando um projeto que existia numa 

parceria entre Prefeitura Municipal e UFOP, sugere que a cidade invista no turismo de 

eventos, como congressos, simpósios e seminários. Este tipo de turismo incentiva a 

ocupação dos hotéis e pousadas em baixas temporadas, quando a infraestrutura 

destinada ao turismo fica subutilizada. 

Desta forma, o turismo de eventos teve crescimento significativo na cidade, a 

partir da construção, em 2001, do Centro de Artes e Convenções da UFOP. O local era 

o antigo Parque Metalúrgico58, que foi revitalizado para se tornar sede de eventos e 

convenções na cidade. O local conta com 11 mil m2 de espaço planejado para receber 

feiras, congressos, seminários, manifestações artísticas e outros eventos. Estima-se que 

o investimento nesse empreendimento girou em torno de 9 milhões de reais59. 

                                                
56 SEBRAE-MG, 1995. 
57 Esse diagnóstico é uma das únicas pesquisas existentes sobre o turismo em Ouro Preto que contem 

dados confiáveis sobre o setor. A Prefeitura não dispõe de nenhum número relativo aos turistas na 
cidade, e o único estabelecimento que faz algum diagnóstico constante sobre o tema é o Museu da 
Inconfidência, o que prejudica uma análise mais aprofundada da questão do turismo contemporâneo em 
Ouro Preto. 

58 Parque Metalúrgico da cidade, desativado desde 1964 e incorporado ao patrimônio da universidade em 
1969. São 11 mil m2 de espaço planejado e equipado para receber feiras, congressos, seminários, 
manifestações artísticas e outros eventos de porte nacional e internacional. Para a concretização das 
obras foram orçados cerca de R$ 9 milhões. Em 1997, o projeto de implantação do Parque Metalúrgico 
Centro de Artes e Convenções foi aprovado pelo Ministério da Cultura, passando a receber os 
benefícios da Lei de Incentivo à Cultura. 

59 Cf. CASTRO, 2004. 
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Segundo Boava, Gomes e Cruz (2003), o impacto da criação desse espaço frente 

ao turismo de eventos já é perceptível na cidade, e seu projeto foi também um 

incentivador da criação do curso de turismo na UFOP em 2000. De fato, todos os 

últimos eventos ocorridos na cidade - muitos ligados a discussões em torno da questão 

do próprio turismo e patrimônio local e nacional, além dos Festivais de Inverno, têm 

como base seu funcionamento no Centro de Convenções da UFOP, que se tornou 

referência na cidade e atraiu a criação de novos eventos na cidade-patrimônio - atrativos 

múltiplos que se superpõem em Ouro Preto a partir de então. O Centro de Convenções 

da UFOP atualmente conta com uma média de 80 a 120 eventos anuais,60 o que alterou 

significativamente o setor do turismo em Ouro Preto, mantendo a cidade cheia durante 

todo o ano. 

 

Figura 1. 12 Centro de Convenções da UFOP, antigo Parque Metalúrgico. 
Fonte: PARQUE METALÚRGICO, [200-]. 

 

A atividade turística nas últimas décadas ganhou novas dimensões, já que, na 

sociedade contemporânea e com a massificação da cultura, a contemplação de bens 

culturais passa a ser, na verdade, o consumo cultural, das obras e do espaço, criando 

uma alienação do turista-consumidor em relação ao verdadeiro significado simbólico da 

cultura. Com o crescimento do turismo de massa, os significados passam a ser 

esvaziados, com a reelaboração de seus conteúdos para atender à demanda 

                                                
60 Cf. JAQUES, 2006. 
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consumidora, ávida por informações superficiais, fáceis e rápidas de serem assimiladas 

pela sociedade de massa. Como afirma Cifelle (2005, p.100):  

O desenvolvimento do turismo de massa fez com que prática semelhante 
fosse adotada nas formas de recepção e fruição do público consumidor com 
as obras de arte transformadas em atrativos turísticos, tais como os bens 
patrimoniais. Ao privilegiar a quantidade em detrimento da qualidade da 
apreciação, parcelas cada vez mais reduzidas de tempo são destinadas à 
fruição das obras, as quais são observadas por um número cada vez maior de 
expectadores atentos às informações simplificadas e superficiais transmitidas 
pelos guias, folders ou panfletos. De acordo com a lógica de organização do 
turismo de massa, o grau de independência e individualidade do visitante 
torna-se pouco relevante, já que todas as atividades são condicionadas à 
satisfação dos grupos, que chegam em levas sucessivas às localidades 
visitadas, principalmente, nos períodos de alta temporada, levando à 
massificação dos serviços e à adaptação dos estabelecimentos comerciais e 
dos atrativos ao atendimento do grande público. 

Assim, até mesmo as práticas religiosas se tornam alvo do turismo 

contemporâneo, também por uma recente valorização do patrimônio imaterial por 

órgãos de preservação nacionais e internacionais, como o IPHAN e a UNESCO, o que 

acaba por refletir no setor. Em Ouro Preto, é evidente essa situação nos rituais da 

Semana Santa, que faz parte do calendário da cidade desde o século XVIII, mas passou 

a ocorrer com frequência anual a partir da década de 60. Durante essa época, os 

moradores enfeitam as janelas com colchas de renda e as ruas com serragem colorida, 

formando tapetes com motivos religiosos por toda a cidade onde passa a tradicional 

Procissão da Ressurreição no Domingo de Páscoa. Segundo o Jornal O Estado de 

Minas, a procissão costuma contar com 3 mil pessoas. Antes formada apenas por 

moradores locais, a procissão agora conta com turistas tanto com intuito religioso, como 

com aqueles que espetacularizam tal ritual. Neste caso, o ritual é divulgado através da 

mídia, provocando a descaracterização do espaço da vida cotidiana, “espetaculariza 

cultura, hábitos e costumes locais, transformando o cidadão local num personagem 

folclórico, e, de outro lado, segrega o turista, num oásis asséptico e seguro” (CARLOS, 

2001, p.07). Podemos perceber isso ao ler a reportagem do Estado de Minas sobre a 

Semana Santa em Ouro Preto em 2006, ao propor a visitação dos turistas, relegando o 

ritual da cidade a mais uma atração turística da cidade:  

Para os nem tão religiosos, as comemorações podem apenas ser um pretexto 
para percorrer a cidade e suas 11 igrejas, cada uma mais bela que a outra, 
observar o casario colonial, perder-se nas ruas de pedras de pé-de-moleque e 
depois experimentar, em um dos muitos restaurantes, a mais genuína comida 
mineira. Durante as andanças e como o tempo é de contrição, não deixe de 
perceber as capelas de um compartimento só, representando os Passos do 
Senhor, que é onde param as procissões. Os chafarizes, a despeito do 
vandalismo que de vez em quando atinge um deles, são uma espécie de 
símbolo da cidade. Deleite-se em ateliês que ficam abertos à visitação, visite 
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as feiras de artesanato no adro das igrejas. Com certeza, depois de perceber 
procissões e história, o espírito da cidade vai te pegar pelo coração. 
(DURÃES, 28 mar. 2006, p.05) 

Além da Semana Santa, Ouro Preto também conta com diversos eventos que já 

fazem parte do calendário da cidade. Um deles é o já mencionado Festival de Inverno, 

que ocorre anualmente durante o mês de julho. Ouro Preto recentemente também vem 

sendo palco do Festival de Jazz durante o mês de setembro - que acontece desde 2002 - 

e do Festival de Cinema durante o mês de junho - que acontece desde 2006. Todos esses 

eventos movimentam a cidade e contam com um público voltado para o meio cultural, 

contando com oficinas temáticas e movimentando a cidade. Mas nenhum desses se 

compara ao evento de maior atratividade para a cidade: o Carnaval, que, por ter muitas 

implicações sociais, econômicas e espaciais, será abordado com mais detalhes no último 

capítulo. 

Figura 1. 13 Tapetes na cidade e movimentação 
turística na Semana Santa ouropretana. 
Fonte: Foto de Eliseu Damasceno, 2009. 

Figura 1. 14 Tapetes na cidade e movimentação 
turística na Semana Santa ouropretana. 
Fonte: Foto de Eliseu Damasceno, 2009. 
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Figura 1. 15 Movimentação no adro da Igreja de Nª Sª do Rosário durante a Semana Santa 
ouropretana. 
Fonte: Foto de Eliseu Damasceno, 2009. 
 

 

Figura 1. 16 Tapetes na cidade e movimentação turística na Semana Santa ouropretana. 
Fonte: Foto de Eliseu Damasceno, 2009. 

 



73 
A partir do breve panorama feito a respeito do turismo em Ouro Preto desde seus 

primórdios, percebe-se a importância da patrimonialização da cidade sob o ponto de 

vista do desenvolvimento da economia local a partir desenvolvimento do setor turístico 

na cidade. Ouro Preto hoje é dependente da atividade turística e conta com incentivos e 

incrementos ao setor através da diversificação do público e da instituição de eventos 

durante todo o ano na cidade. A patrimonialização de Ouro Preto, aliada ao turismo, 

vem gerando alguns conflitos em relação ao uso do solo, principalmente nas últimas 

décadas. Os lugares de visitação turística continuam bem delimitados - espaços de sua 

formação inicial, como o “caminho tronco” e suas adjacências. Já na década de 70, o 

diagnóstico da Fundação João Pinheiro menciona a situação:  

A função turística, que vem sofrendo grande incremento nos últimos anos, 
aparece como um dos principais elementos geradores de transformações 
funcionais em Ouro Preto. A revitalização de áreas periféricas imediatas, o 
aparecimento de serviços e equipamentos de alto nível de atendimento, e a 
expansão do centro comercial principal ao longo do "caminho tronco", 
atestam a importância desta função para a estrutura urbana local. [...] a 
estrutura urbana de Ouro Preto, apesar de conservar a linearidade dos 
primeiros anos, vem se diversificando e surgem novos fluxos a partir da 
distribuição variada das atividades principais. Por outro lado, a expansão 
comercial altamente centralizada, aliada a uma expansão habitacional 
periférica e marginal (da do o seu caráter ilegal, face ao tombamento da 
cidade), caracterizam os processos diversos de geração: um reforço da função 
turística e de centro terciário na área central (FUNDAÇÃO JOÃO 
PINHEIRO, 1975, não paginado). 

Neste contexto, o turismo muitas vezes se torna um problema à cidade, já que o 

mesmo espaço de consumo turístico é o espaço da vida cotidiana ouropretana. As lojas, 

os restaurantes, os bares e cafés, destinados principalmente aos turistas,  dividem 

espaços com bancos, escolas e todo o setor de serviços e lazer da cidade. O centro de 

Ouro Preto pulsa como antes, mas agora divide espaço com a atividade turística. Isso 

causou nos últimos anos uma lenta modificação do uso do solo principalmente nos 

lugares mais visitados, e antigas residências se tornaram lojas e restaurantes destinados 

ao público visitante, modificando o espaço ouropretano. 

Até pouco mais de uma década, as principais ruas do centro histórico contavam 

apenas com serviços comuns, do cotidiano de uma cidade que não chega a ter 70.000 

habitantes. Atualmente, as principais ruas de Ouro Preto, principalmente as ruas 

próximas à Praça Tiradentes, possuem pousadas e lojas requintadas, com restaurantes de 

cozinha internacional. Apesar disso, estas mesmas ruas continuam tendo o uso intenso 

dos moradores locais, já que, apesar da introdução de novos tipos de serviço - e não de 

novas funções, visto que a atividade turística na cidade já possuía grande vulto na 
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década de 70 -, o centro da cidade destinado ao consumo turístico ainda é o mesmo 

centro onde se encontram os principais serviços da cidade, o comércio destinado 

também ao público local e os centros de poder, como instituições ligadas ao poder 

municipal. 

O crescimento acelerado sem um planejamento adequado causou também o 

aparecimento de alguns problemas, como a superlotação em dias de determinados 

eventos - principalmente o Carnaval. Em decorrência da patrimonialização da cidade, o 

poder do turismo é responsável por grandes mudanças em sua economia e em seu 

espaço urbano durante todo o século XX, revelando-se um fator essencial no 

entendimento de sua dinâmica urbana. O turismo em Ouro Preto traz à tona um caráter 

ambíguo, já que muitas vezes os benefícios trazidos pela atividade são atravessados pelo 

ônus ao patrimônio e à comunidade.  
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2 OURO PRETO, “CIDADE UNIVERSITÁRIA” 

 

 

2.1 UNIVERSIDADE: INFLUÊNCIA NA CONSOLIDAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

DESDE A IDADE MÉDIA 

 

 

As principais instituições educacionais de ensino superior no mundo ocidental 

tomam corpo na Idade Média. Nesse período de grandes mudanças, quando se 

desenvolve o comércio em muitas cidades, surgem também algumas profissões que 

exigiam um tempo maior de dedicação aos estudos, como a medicina, a diplomacia 

entre outras. Apesar de ainda existirem escolas religiosas, como as escolas monásticas 

ou episcopais,61 é nesse momento que surge o que posteriormente daria origem às 

universidades: o studium generale
62

 (ensinos maiores ou gerais). 

Os dois principais centros de ensino que se consolidaram desta forma foram em 

Bolonha e Paris, e logo se espalha este modelo pela Europa. Nesses locais, os estudantes 

começam a se agrupar em corporações chamadas universitas, e posteriormente se 

consolidam como Universidades, formando intelectualmente pessoas que passaram a 

ocupar cargos importantes nas igrejas e nos reinos. A universidade passou a ser 

reconhecida como uma das grandes forças da época, ao lado do Estado e da Igreja. 

Havia um slogan que representava bem a questão dos poderes da Idade Média, “regnun, 

sacerdotim e studium” - ou seja, os pilares do poder passavam pela realeza - o poder 

público, o clero e o saber - representada a partir de agora pelo ensino superior e as 

universidades. 

                                                
61 Segundo Loureiro (1975) as escolas episcopais foram fundadas por bispos por volta do séc. III com o 

objetivo de formar pessoas capazes de refutar a filosofia pagã. - leigos instruídos ou mesmo o clero 
secular. Já as escolas monásticas se localizavam em mosteiros e igrejas, e se destinavam à formação de 
monges e surgiram pouco antes do séc.V, e teve grande reconhecimento principalmente através dos 
mosteiros beneditinos que se espalharam por toda a Europa. 

62 O studium generale era um centro de ensino aberto a alunos de lugares diversos, onde professores de 
outras instituições também poderiam lecionar. É preciso ressaltar que antes desse período, cada 
professor ou “mestre” se restringia a lecionar somente na instituição de ensino onde fez seus estudos. 
Assim, as escolas de diversos países europeus começaram a ser denominadas de studium generale, 
atraindo alunos de toda a parte da Europa e professores de diversas partes que adquiriam o direito de 
lecionar em qualquer studium através de um exame específico submetido à bula papal. 
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Com o passar do tempo, foram surgindo outras universidades, como Oxford e as 

do norte da Itália, mas conservando o mecanismo de funcionamento das Universidades 

de Paris e Bolonha. Em algumas delas, o poder pertencia aos magistrados municipais, 

como em Bolonha e outras universidades da Itália. Até o século XV, ainda existiam 

aquelas que possuíam jurisdição episcopal, como Oxford, Montpellier e Paris, mas a 

partir do século XVI se consolida o modelo das universidades fundadas pelo Estado e 

dela dependiam. 

Assim, a universidade é uma criação ocidental com berço de origens francesas, 

italianas e inglesas, que disseminaram um sistema de ensino copiado por todos os 

continentes a partir do séc. XVI. Instituição que perdura até os dias de hoje - com todas 

as suas modificações ao longo do tempo - como legitimação do conhecimento e do 

saber acadêmico em toda parte do mundo. Como pilares do impulsionamento e de 

consolidação das universidades, são apontados alguns fatores principais: o progresso 

urbano apresentava novas necessidades, novos empregos eram oferecidos com certa 

demanda de pessoas que possuíam estudos. Outro fator considerado é o fato da 

proliferação de traduções de filósofos da Antiguidade e consequente releitura de suas 

obras, o que incentivava cada vez mais o desenvolvimento dos estudos acadêmicos. 

Contudo, Verger e Charle (1996) afirmam que o grande fator foi a tomada de 

consciência mais aguda das necessidades profissionais da época. 

A universidade se consolidou como uma instituição que recrutava estudantes de 

diversos lugares da Europa e de todas as classes da sociedade feudal. Os estudantes 

vinham de toda parte, com situações econômicas diversas, muitos contavam com ajudas 

para se manterem nas cidades onde iam estudar. Como afirma Minogue (1981, p.20): 

Eles provieram de todos os níveis da sociedade feudal, de maneira que 
estudantes com seus próprios servos conflitavam com seus colegas 
empobrecidos, que viviam apenas de tripas e de salsichas do tipo mais barato. 
A doação de esmolas era um dever medieval; e os professores pobres eram 
qualificados como beneficiários delas. As universidades em breve 
estabeleceram “cestas dos pobres”, que serviam como provisão para o 
professor sem recursos próprios. Essa diversidade de origem social foi 
combinada com uma igual variedade de países de origem [...]. 

No período de consolidação do ensino superior, tanto as salas de aulas - que ainda 

não eram muitas - quanto os alojamentos dos estudantes eram, muitas vezes, bastante 

precários. No início das universidades, não existiam prédios específicos para esse fim, e 

casas medievais eram utilizadas para tal. Muitas vezes os debates solenes e os exames 

eram feitos em conventos ou igrejas. Como vinham estudantes de todas as partes, 
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começaram a se alojar agrupados de acordo com sua origem geográfica, em certo 

sentido criando um mundo à parte do forte regionalismo das cidades feudais. Os 

moradores das cidades começaram a alugar alojamentos para estudantes com preços 

baixos, já que os grupos de estudantes, nesse momento, eram compostos 

predominantemente por pequenos burgueses - não faziam parte da nobreza nem eram 

ricos, mas possuíam poder de compra. Mas Bolonha e Paris contavam com o auxílio aos 

estudantes em alimentos e alojamento em casas alugadas somente para esse fim.  

De uma forma geral, apesar de existirem estudantes pobres e nobres, era 

predominante a presença de estudantes que vinham das classes médias urbanas - de 

família de comerciantes, artesãos, etc. Até então, o ocidente só havia conhecido três 

modos de ascensão ao poder: por herança, através do nascimento; pela riqueza 

construída através do trabalho; e por sorteio, algo que raramente acontecia. Assim, para 

esse grupo social o diploma significava alguma ascensão e uma forma de obtenção de 

rendimentos, além de galgarem posições consideradas mais prestigiosas, em cargos 

superiores ou até mesmo no alto clero. 

Nesse momento, os estudantes eram isentos de impostos nas cidades onde 

passavam a morar, o que gerou algumas censuras pela população local. A sensação de 

prestígio da população universitária foi conquistada com muita lentidão no período 

medieval. 

As corporações de estudantes passaram a se chamar “nações” - de ingleses, de 

alemães, provençais, lombardos, toscanos, etc. Segundo Verger e Charle (1996), as 

nações também eram úteis no sentido de organizar e proteger os estudantes contra as 

cobranças da população local, de regrar seus conflitos internos, assinar contratos com os 

professores e determinar os ensinamentos que tivessem necessidade. Pouco a pouco, as 

nações se tornaram “universidades”.  

A experiência histórica da universidade medieval demonstrou a necessidade 
de coesão e autonomia, em defesa da liberdade acadêmica, contra a ameaça 
de pressões externas, e conduziu ao desenvolvimento da teoria e prática da 
comunidade e imunidade que [...] são posições básicas ainda sustentadas e 
consideradas por muitos como a salvaguarda essencial de qualquer 
Universidade (LOUREIRO, 1975, p.408).  

Assim, as universidades da Idade Média passaram contar com um prestígio que 

passava pela admiração dos homens medievais pelo saber, “um intelectual, este homem 

somente aparece com as cidades” (LE GOFF, 1989 p.21). A população lhes fazia 

doações “com a mesma generosidade aberta com que faziam as doações para as imensas 
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catedrais góticas da Europa” (MINOGUE, 1981, p.18). A instituição se apresentava 

também como um desenvolvimento do ensino além dos limites impostos pelo mundo 

eclesiástico, abrindo-se novos horizontes no pensamento e desenvolvimento das 

ciências. “Seria, então, para beneficiar-se de uma plena liberdade de ensino que os 

indivíduos das escolas teriam conquistado a autonomia que caracteriza a universidade” 

(VERGER; CHARLE, 1996, p.20).  

Ao mesmo tempo, a universidade enquanto instituição urbana gerava conflitos 

com a população local, já que os estudantes continuavam, muitas vezes, a ser encarados 

com hostilidade por ela. Num período onde era comum a presença de imigrantes nas 

cidades, segundo Le Goff (1998. p.66), talvez seja o grupo de estudantes os mais 

malquistos tipos de imigrantes na cidade, “faz-se a eles a mesma censura que hoje se faz 

àqueles das periferias: perturbam a vida dos bons burgueses, dos bons cidadãos [...] sim, 

e fazem badernas, têm costumes que perturbam a paz das famílias”. 

Tal situação cria um clima de ambivalência da relação da cidade com a 

universidade e seus estudantes, já que de um lado desfrutam do lucro e do prestígio por 

possuírem tal instituição; e de outro amargam o fato de abrigarem estudantes 

“baderneiros” que perturbam a ordem local, já que é um público composto em sua 

totalidade de jovens.  

Os jovens da Idade Média - talvez isso não tenha mudado muito - são 
agitadores. Eles tornam mais difíceis o consenso e o bom governo, que se 
buscava tão febrilmente tanto ontem como hoje. A inovação intelectual e 
social frequentemente andava de mãos dadas com a agitação, como em todos 
os setores do viveiro urbano. (Ibid., p.67). 
 

Em Oxford, em Paris e em Bolonha, as populações detestavam os estudantes 
por causa de sua turbulência, tanto quanto admiravam as universidades pelos 
benefícios econômicos que proporcionavam, e pelo reino misterioso no qual 
supostamente viviam. (MINOGUE, op.cit., p.18.)  

As universidades angariavam cada vez mais estudantes, e já no séc. XV 

apresentavam aspectos mais elaborados tanto na questão do ensino quanto de suas 

instalações. Já não eram as mesmas instituições modestas do séc. XIII, e já contavam 

com contingentes consideráveis: por volta do ano de 1400, a Universidade de Paris 

tinha quatro mil alunos, Bolonha, 3 mil e Oxford, 2 mil. A Alemanha desponta também 

como grande atrativo para os estudantes e, nessa época, já havia formado 

aproximadamente 250 mil alunos.63 

                                                
63 Cf. VERGER; CHARLE, 1996. 
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As cidades também cresciam e, no séc. XV, as universidades já possuíam seus 

próprios prédios destinados ao ensino. Em Oxford, foram construídas salas góticas, e a 

Faculdade de Medicina de Paris adquiriu um palácio para sua instalação. Nesse 

momento, já se previam a construção de prédios próprios das universidades nas cidades. 

É nesse movimento de mudanças do cenário histórico europeu que surgem as 

Universidades, que ajudam a fermentar e ao mesmo tempo são frutos da atmosfera 

urbana que se criava. As cidades se desenvolviam, a divisão do trabalho, as novas 

instituições fomentavam novos espaços culturais, novas profissões, novos conflitos e 

novas dinâmicas no espaço urbano. “Sua relação [da nova paisagem intelectual] com a 

cidade é o traço definitivamente decisivo no modelo intelectual medieval. A evolução 

da escola se inscreve na revolução urbana dos séc. X a XIII” (LE GOFF, 1989, p.08). 

Nos países britânicos, era comum serem encontrados os halls ou casas alugadas 

por grupos de estudantes de outras cidades. Mas nesse momento também surgem os 

colleges - estabelecimentos permanentes destinados a estudantes pobres, lugares tanto 

de estudo quanto de moradia64. Os Colleges se tornaram grandes construções, com 

planta quadrangular e pátio central articulando todo edifício. Muitos dos Colleges 

foram implantados em edifícios medievais, continuando a repetir a tipologia dos 

monastérios. Esse modelo de ensino, que funcionava como um internato, partia do 

pressuposto de que essa seria a melhor maneira de se formar integralmente o cidadão: 

morando na escola, longe da família, da sociedade e da cidade, garantindo a 

aprendizagem do conhecimento. Assim, esses locais possuíam grandes alas de 

dormitórios e espaços exclusivamente destinados aos serviços ligados às atividades 

internas de moradia. 

De uma forma geral, é preciso ressaltar que essas construções fazem parte da 

legitimação dessas instituições no espaço urbano. Como nos lembra Mumford (1961, 

p.12): “a cidade é o ponto de máxima concentração do vigor e da cultura de uma 

comunidade; tem a forma e o símbolo de um conjunto integrado de relações sociais: é a 

sede do templo, do mercado, da Corte de Justiça, das academias de ensino”. 

Com o desenvolvimento dessas instituições de ensino superior, as demandas 

mudam e, no final do período medieval, os espaços destinados a tal fim já não eram 

apenas salas ou casas modestas onde o mestre instruía seus alunos. A universidade 

                                                
64 Neste modelo, destacam-se o Merton College de Oxford e o New College de Oxford. Cf. PINTO, G.; 

BUFFA, 2006. 
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tomou grandes proporções e fez parte do processo de urbanização das cidades 

europeias, além de começar a inaugurar novas tipologias de prédios urbanos. As 

universidades e as demais instituições de ensino superior se entrelaçavam com a cidade 

e começavam a fazer parte de seu tecido urbano. 

Os primeiros, sobretudo na Inglaterra, foram implantados nos limites das 
cidades, mas, ainda, faziam parte dela. Novos cursos eram localizados 
próximos aos já existentes e, com o tempo, esse conjunto mesclado de 
edifícios urbanos e escolares acabou transformando-se em universidades 
(collegiate university) que congregavam escolas próximas. [...] A cidade se 
mesclava aos edifícios escolares e, posteriormente, esse conjunto acabou por 
tornar-se espaço pertencente a uma universidade e, apesar de apartado da 
cidade, aparece na malha urbana como continuidade dela. (PINTO, G.; 
BUFFA, 2006, p.09). 

No período moderno, as universidades começaram a se firmar em outros locais 

além da Europa, inclusive na América Latina, com a criação das universidades do 

México (1551), de Lima (1551) e de São Domingos (1538), ao espelho das antigas e da 

já consolidada Universidade de Salamanca65. As universidades se multiplicavam à 

medida que se fortaleciam os Estados Nacionais. As tipologias das construções das 

instituições se tornavam cada vez mais complexas e elaboradas, aparentando a força do 

poder do Estado que se responsabilizava cada vez mais pela criação das universidades e 

a construção de seus prédios que se tornavam cada vez mais suntuosos. 

Uma universidade se definia sempre por seu caráter de instituição oficial, 
fundada ou reconhecida por uma autoridade religiosa ou política, mas a lista 
dessas autoridades foi-se alongando - ao papa e ao imperador acrescentavam-
se cada vez mais os reis, os príncipes, as cidades, as comunidades religiosas, 
cujas decisões tinham apenas alcance nacional e até mesmo local (VERGER; 
CHARLE, 1996, p.44). 

Nesse período, as nações perdem sua importância enquanto corporação; em 

muitos locais, chegam a desaparecer, mas continuam a existir ainda enquanto 

alojamentos separados por estudantes segundo sua origem geográfica, na maioria das 

vezes dentro de um mesmo país. Nesse momento, com o fortalecimento dos Estados 

Absolutistas e a ampliação do número de universidades, em muitos países não era 

preciso mais atravessar suas fronteiras para concluir os estudos. Depois da Guerra dos 

Trinta anos e do aprofundamento das diferenças religiosas entre países, alguns Estados 

estabeleceram decretos proibindo seus súditos a estudarem em outros países. Os 

decretos não eram cumpridos em sua integridade, já que ainda existia algum movimento 

                                                
65 Segundo CUNHA (1980), já no século XVI a Espanha possuía oito universidades - em Valença, Lérida, 

Barcelona, Santiago de Compostela, Valadolid, Alcalá e Salamanca, essa última contando com 6 mil 
alunos. 
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migratório universitário, mas não se comparava mais à situação de mobilidade entre 

países que ocorria na Europa da Idade Média. 

Muda também o caráter dessa mobilidade ainda existente: ao invés de ir em 

direção a um único país para conclusão de seus estudos, os estudantes da Idade 

Moderna começam a fazer tours “mais ou menos complexo em cujo decorrer o jovem 

estudante visitava sucessivamente várias universidades e colava seus graus no caminho 

da volta” (VERGER; CHARLE, 1996, p.49). 

Os estudantes da Idade Moderna conservavam os mesmos limites de faixa etária 

da Idade Média - introdução aos estudos superiores por volta de 17, 18 anos. Só no 

século XIX as mulheres começam a estudar nas universidades. A mudança de cenário 

do período engloba também certa “aristocratização” dos estudos, quando os nobres 

começam cada vez mais a frequentar as universidades. Se antes a ascensão social e a 

busca pelo entendimento da cultura erudita atraíam estudantes considerados pobres ou 

com poucas condições, nesse momento os nobres começavam a engrossar o corpo do 

quadro estudantil. A nobreza então passa a criar suas próprias instituições de ensino 

privadas, onde ensinavam, além das disciplinas comuns nas universidades, disciplinas 

indispensáveis aos “gentis-homens”, como dança, equitação, línguas estrangeiras. 

Além disso, os filósofos do movimento enciclopedista66 não defendiam a 

educação para todos. A partir de seu ponto de vista, era necessário preparar uma elite 

dirigente formando uma classe média executante, o que significava que estudantes 

pobres nem sempre eram capazes ou aptos para tal. Como afirma Voltaire, “Parece-me 

essencial que os pobres sejam ignorantes. Não é preciso instruir o artesão, mas sim o 

burguês. Se o povo se mete a raciocinar, tudo estará perdido” (VOLTAIRE apud 

LOUREIRO, 1975, p.402). 

Já no séc. XIX, as ideias se abrem novamente para a inclusão e a garantia do 

direito que todo cidadão poderia estudar. O ideal do sufrágio universal, tão proclamado 

no fim do séc. XIX , e a aclamação à liberdade de pensamento acabavam por influenciar 

o reconhecimento de que todas as classes tinham direito à educação. Com esse 

reconhecimento, surgiram na Inglaterra as “Universidades Civis” e “Universidades 

Abertas” ao lado das Universidades privadas, nas quais aumentava cada vez mais o 
                                                
66 O movimento enciclopedista fez parte do iluminismo, e consistia na defesa da ideia de criar grandes 

compêndios com informações diversas, como pensamentos, descobertas cientificas, instruções técnicas 
variadas, ou seja, a enciclopédia - que deveria ser escrita por várias pessoas. Enquanto instrumento, as 
enciclopédias foram utilizadas para divulgação do próprio iluminismo. 
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número de estudantes nobres e com melhores condições financeiras. As ideias liberais 

floresceram por toda Europa e América. No séc. XIX, as ideias relativas à universidade 

também foram marcadas pelo pensamento que a ampliação do conhecimento se daria 

através da investigação - em todos os campos de estudos. A demanda pelos estudos 

cresceu ao mesmo tempo em que a demanda por técnicos e especialistas de que a nova 

conjuntura de progresso tecnológico carecia. 

Nos Estados Unidos, foram criados Colleges e Universities, sempre com uma 

concepção da formação de unidades educacionais fechadas nelas mesmas, com a 

construção de espaços acadêmicos, mas também de dormitórios, refeitórios, espaços 

recreativos e demais espaços necessários à vida estudantil. Foi criado um espaço inédito 

que congregava edifícios para funções diversas: o campus universitário. Não foram 

criadas universidades no padrão europeu, com edifícios que se integravam às cidades, 

mas os campi se situavam nos limites das cidades ou mesmo no campo, rejeitando a 

tradição europeia de edifícios enclausurados. Neste processo, o college tornou-se, mais 

ainda, uma “espécie de cidade em miniatura, e seu desenho tornou-se um experimento 

de urbanismo” (PINTO, G.; BUFFA, 2006, p.10). 

Implantados alinhadamente em grandes eixos e em espaços abertos com muito 

verde, os edifícios do campus universitário americano traduziam não só uma nova 

relação do espaço educacional com a cidade, mas inovações também na área 

pedagógica. A vida do aluno estaria totalmente voltada para o ensino, sem turbulências 

citadinas que desviassem sua atenção do mundo acadêmico. Com ideal de ser uma 

pequena cidade, o campus era uma grande área projetada, fechada e com regras, 

costumes e leis determinadas especificamente pelas instituições, e deveria oferecer 

todos os equipamentos, serviços e facilidades que uma cidade poderia oferecer67. 

Esse modelo de campus foi fartamente copiado não só nos EUA como em vários 

outros países. “A ideia de campus estava estabelecida e passava a representar o local, 

por excelência, do trabalho acadêmico e universitário. [...] Território independente, 

calmo, agradável, e completamente equipado para cumprir seus objetivos” (Ibid.; 2006, 

p.13). A criação de campi universitários no modelo americano estabelece novas formas 

de relação entre campus, cidade e estudantes, mediados por fatores como o local que a 

                                                
67 Devido às restrições do universo da pesquisa realizada, recorre-se aqui à opção de não fazer um estudo 

aprofundado sobre a questão espacial e a relação dos campi universitários - nos moldes americanos - 
com as cidades onde se inserem, já que se trata de um assunto vasto e ainda pouco explorado em termos 
de produção acadêmica. 
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universidade se localiza em relação ao centro das cidades, e uma certa independência de 

alguns serviços que passam a ser oferecidos dentro do próprio campus, como 

alimentação, alojamento e até mesmo atividades de lazer destinadas aos estudantes.  

No Brasil, já existiam jovens que iam estudar na Europa desde o século XVIII, 

principalmente com destino a Paris e Coimbra. Filhos de famílias abastadas ou mesmo 

com menos condições iam rumo à terra lusitana para concluir seus estudos, já que a 

Coroa Portuguesa também concedia bolsas a alguns brasileiros para esse fim.68 Desde o 

século XVI, já existiam instituições de ensino superior no país, com cursos que se 

restringiam às artes e à teologia. Contudo, somente no século XIX, começam a ser 

consolidadas as principais instituições de ensino superior, logo após a transferência da 

Corte portuguesa para o Brasil. Já em 1808, foram criadas as Escolas Médicas da Bahia 

e no Rio de Janeiro, a Escola de Economia Política e de Comércio. A essas se seguiram 

a Escola de Medicina do Rio de Janeiro (1809), a Escola Politécnica do Rio de Janeiro 

(1810) - que deu origem à Escola Nacional de Engenharia, entre outros cursos 

relacionados às aplicações práticas das ciências. Outras instituições foram criadas Brasil 

afora e, já em 1839, é criada a Escola de Farmácia de Ouro Preto e, em 1875, a Escola 

de Minas, também na antiga capital mineira. Todas essas instituições tiveram forte 

influência do modelo francês de ensino, além da influência da Universidade de Coimbra 

em Portugal. 

Desde o século XVI, foi cogitada a possibilidade da criação de uma universidade 

no Brasil por iniciativa dos jesuítas, mas a ideia não se concretizou. Já no século XVIII, 

os inconfidentes mineiros aspiram à criação de uma universidade nos moldes da 

Universidade de Coimbra, em São João Del Rei, mas a ideia foi sufocada com o 

fracasso do movimento.69 Com a vinda de Dom João para o Brasil, a ideia voltou à tona, 

ocorrendo até mesmo a aprovação do projeto de lei da criação de uma universidade pela 

câmara, que não vingou devido à dissolução da Constituinte. Durante todo o séc. XIX, 

sucederam várias iniciativas para a criação da universidade brasileira, mas somente em 

1920 é criada, através do Decreto 14.343, de 7 de setembro daquele ano, a Universidade 

                                                
68 Cf. CUNHA, 1980, p.12. 
69 Cf. LOUREIRO, 1975, p. 431. 
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do Rio de Janeiro70, unindo a Escola Politécnica, a Faculdade de Medicina e a 

Faculdade de Direito, preexistentes na antiga capital do Brasil71.  

A exemplo do Rio de Janeiro, foram criadas outras diversas universidades no 

Brasil durante todo o séc.XIX muitas através do processo de união de faculdades 

distintas ou cursos profissionalizantes já existentes, com a inclusão de novos cursos para 

dar corpo às instituições universitárias. Em 1927 e 1934 são criadas, respectivamente, as 

universidades de Minas Gerais e de São Paulo, também através da união de cursos 

preexistentes. Passou a ocorrer também a “federalização” de faculdades estaduais e 

particulares.  

Na década de 50 o ensino superior brasileiro passou por uma reforma que, 

segundo Loureiro (1975), coincidia com a mentalidade desenvolvimentista do país 

naquele momento. Além disso, o movimento estudantil começou a tomar cada vez mais 

força, “Dos seminários e de suas propostas, fica evidente a posição dos estudantes, 

através da UNE, de combater o caráter arcaico e elitista das instituições universitárias”. 

(FÁVERO, 2006, p.29). Em 1968, o governo brasileiro criou um grupo de trabalho para 

estudar a reforma da Universidade brasileira, culminando na Reforma Universitária 

expressa na Lei nº539/1969.  

Até a última guerra, numa sociedade eminentemente agrária que, em muitos 
de seus aspectos se poderia chamar de pré-tecnológica, as faculdades 
profissionais de que se dispunha eram suficientes para formar os quadros 
superiores e as elites dirigentes do país. O ensino superior era privilégio de 
alguns poucos. No fim da última guerra a matrícula das faculdades de todo o 
Brasil era bem menor do que a de alguns estados atualmente. Mas, no ano de 
1946, já se inicia a expansão, com a criação de várias universidades federais, 
O movimento continua e no início da década de 60, já é expressivo o número 
de novas Universidades. (LOUREIRO, op.cit., p.438). 

A reforma instituía o sistema departamental - abandonando o sistema de 

cátedras72 - o vestibular unificado para todos os cursos de uma mesma instituição que 

assegurou modelo único para as universidades públicas e privadas, o ciclo básico, o 

                                                
70 A mesma instituição passou a se chamar Universidade do Brasil em 1937 e, a partir de 1965, passou a 

ser a Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
71 Há uma discussão sobre qual é, na realidade, a primeira universidade brasileira, já que a união de 

algumas instituições de ensino superior já poderiam ser consideradas como tal. Desta forma, se tal 
hipótese for confirmada, as universidades brasileiras teriam origem ainda no século XIX. Sobre o tema, 
conferir o trabalho do atual reitor da Universidade Federal da Bahia, Naomar de Almeida Filho (In: 
SANTOS, Boaventura; ALMEIDA FILHO, 2008). 

72 Segundo Wanderley (1999), o sistema de cátedras era a repartição administrativa do ensino cujo 
representante - o docente - era o catedrático. Seus principais atributos eram a vitaliciedade, 
determinando um poder nas mãos dos catedráticos em relação aos demais docentes. O título de 
catedrático era concedido através de exame específico de tílulos e provas. O catedrático também 
concentrava poderes administrativos dentro de uma instituição. 
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sistema de créditos, a matrícula por disciplina, a participação de representações 

estudantis em órgãos colegiados e a universidade como ambiente prioritário para o 

desenvolvimento do ensino superior, “embora permita a existência dos estabelecimentos 

isolados” (FRAUCHES, 2004, p.04). Assim, a partir da década de 60, o Brasil assiste 

não só à multiplicação do número de suas universidades, como a uma modernização do 

sistema de seu ensino superior, antes intrinsecamente ligado aos modelos arcaicos de 

funcionamento do ensino. 

Após o período de consolidação das universidades brasileiras nas décadas de 60 e 

70, o Brasil passou por uma estagnação no número de matrículas do seu ensino superior 

na década de 80. Já na década de 90, o setor sofreu uma série de mudanças, incentivadas 

não só pelos novos rumos mercadológicos que o campo educacional começava a tomar, 

como também pelas políticas de educação adotadas no governo de Fernando Henrique 

Cardoso de 1995 a 2001. Durante os dois mandatos deste governo, o trabalho do então 

ministro da educação Paulo Renato Souza possibilitou a aprovação de diversas medidas 

que alteraram significativamente o sistema de ensino superior do país. A principal delas 

foi a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB - em 

1996. A nova lei, com ampla repercussão na mídia e na sociedade como um todo, 

defendia, dentre outras inúmeras medidas, a autonomia administrativa universitária, 

provocando um aumento de cursos de graduação nas universidades brasileiras, 

principalmente através do grande aumento de instituições privadas de ensino superior.73 

Os dados relativos às ações de privatização do ensino superior durante o governo 

FHC74 demonstram um crescimento quantitativo repentino a partir da década de 90, 

principalmente se comparados às décadas de 60 e 70, quando o Brasil contava com 

valor aproximado de uma centena de instituições de ensino superior - a maioria delas de 

pequeno porte, abrigando no total cerca de 100 mil estudantes. Contudo, segundo 

Almeida Filho: “tal expansão em número de vagas não se associou a melhor qualidade 

de ensino [...] os pontos programáticos propostos pelo Ministério da Educação do 

governo FHC em nada avançaram no sentido de uma reestruturação do ensino superior 

no Brasil” (ALMEIDA FILHO in: SANTOS, Boaventura; ALMEIDA FILHO, 2008, 

p.140-142). Além disso, o governo FHC é lembrado como um período estagnado em 

                                                
73 O número de instituições de ensino superior privadas superou o número de universidades públicas, 

colocando o país na posição de um dos mais privatizados sistemas de educação no mundo. Cf. 
SANTOS, Bruno, 2008, não paginado. 

74Presidente Fernando Henrique Cardoso, gestão 1995-2002. 
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termos de investimentos na educação superior pública, principalmente em relação ao 

apoio técnico, estrutura física e quadro pessoal dessas instituições. 

A partir de 2000, os números do ensino superior crescem cada vez mais, 

ocorrendo também aumento do número de instituições privadas, de instituições 

localizadas no interior e o ingresso na pós-graduação. Com o Governo Lula,75 algumas 

mudanças foram introduzidas no quadro da educação superior no país. O PDE - Plano 

de Desenvolvimento da Educação, lançado em 2007, aliado ao PAC - Programa de 

Aceleração do Crescimento, comporta uma série de medidas que objetivam duplicar a 

oferta de vagas no ensino público superior no país. Surge em cena então o REUNI - 

Programa de Apoio Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, através do 

Decreto nº 6.096 de 2007, com a meta de “alcançar, gradualmente, ao final de cinco 

anos, a contar do início de cada plano: taxa de conclusão média de noventa por cento 

nos cursos de graduação presenciais; relação de dezoito alunos de graduação por 

professor em cursos presenciais” (BRASIL, 2007, p.02).  

O Programa deve contar com a adesão voluntária de cada instituição, possui 

ambicioso projeto de investimento - aplicação de sete bilhões de reais em cinco anos e 

gerou grande interesse das administrações universitárias. O não-cumprimento da meta 

penaliza a instituição no sentido de ser prejudicada na distribuição de recursos 

destinados às universidades públicas no país: 

a adesão das universidades ao REUNI é facultativa; não obstante, o 
orçamento de operação das instituições que não participarem do Programa 
será mantido. Ainda assim, é importante observar que os resultados do 
Programa redefinirão a conformação do Sistema Federal de Educação 
Superior. Concluído o prazo do Programa, a matriz ANDIFES para 
distribuição de recursos no Sistema será recalculada com base nos novos 
patamares das universidades. Os elementos determinantes da distribuição de 
recursos são: tamanho da Universidade, número de alunos, relação 
aluno/professor, existência de cursos noturnos; todos, fatores que serão 
modificados pelo REUNI. Ocorrendo expressiva adesão das IFES ao 
Programa, aquelas que não participarem passarão a ter menor participação 
relativa na matriz que assumirá, a partir daí, caráter definitivo. (ALMEIDA 
FILHO in: SANTOS, Boaventura; ALMEIDA FILHO, 2008, p.188-189). 

O REUNI é polêmico e muito criticado principalmente por preconizar uma 

expansão de acesso ao ensino sem um aparato estrutural e econômico que dê respaldo a 

essas mudanças sem prejudicar a qualidade do ensino.76 Não está no âmbito dessa 

                                                
75 Presidente Luis Inácio Lula da Silva, gestão 2003 - atual. 
76 O Programa sofreu oposição por parte do movimento estudantil. 



87 
pesquisa avaliar o projeto REUNI em sua estruturação, mas considerar que sua 

implantação já causou um aumento de cursos de graduação considerável no país. 

Evolução do número de IES no Brasil  
universidades e unidades isoladas 

1980 882 

1990 918 

2000 1180 

2007 2281 

Quadro 2. 1 Evolução do número de Instituições de Ensino Superior no Brasil. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir das sinopses estatísticas do Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (1999, 2001). 
 

As mudanças nos modelos de educação no país, e principalmente a longa 

trajetória de expansão do ensino superior brasileiro trouxeram também consequências 

para o espaço urbano e para a relação entre cidade e universidade. O Brasil foi marcado 

pela criação de instituições isoladas em prédios espalhados pelas cidades - como ocorria 

no espaço europeu, já que até a II Guerra predominavam os paradigmas e os modelos 

educacionais do velho continente. 

Entretanto, posteriormente, consolida-se o modelo americano de estruturação 

universitária, inclusive em questões espaciais, com a importação da ideia de campus 

universitário - que no país também passou a ser designado como “cidade universitária”.  

[...] a designação campus ou cidade universitária acabaram por definir o 
mesmo espaço, com os mesmos objetivos. Cidade Universitária era, talvez, a 
aspiração inicial dos primeiros campi instalados no Brasil: uma pequena 
cidade, apartada daquela que poderíamos chamar de regulares. Esse núcleo 
teria a capacidade de oferecer ensino, mas também de abrigar centros de 
pesquisa, acolher alunos e professores, oferecer, enfim, todos os serviços que 
qualquer cidade oferece. (PINTO, G.; BUFFA, 2006, p. 14). 

Diversas instituições brasileiras adotaram a organização espacial do campus 

universitário, mas diferentemente do que ocorre nos EUA, os campi brasileiros ou suas 

“cidades universitárias” não são auto-suficientes em sua plenitude, sempre careceram de 

alojamentos e serviços em geral destinados às necessidades da vida estudantil. Contudo, 

em geral as cidades universitárias brasileiras proliferaram, disseminando tanto essa 

designação quanto o nome de campus universitário, criando inclusive as prefeituras das 

cidades universitárias, responsáveis por gerenciar questões administrativas de seus 

espaços internos. 

Em algumas cidades, a criação de um novo campus a partir da expansão da 

universidade não significou a mudança do local de origem da alguns antigos institutos, 
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que permaneceram em seu local de origem. Logo, em algumas, existe um campus - ou 

vários campi - e demais institutos espalhados pela cidade, misturados ao tecido urbano, 

principalmente na área central. Em outras, o campus abriga todas as faculdades da 

instituição.  

Essa questão tem muitas consequências para o espaço urbano, principalmente se 

for considerada também relação dos estudantes com a cidade, a localização dos 

refeitórios e alojamentos estudantis. O desenvolvimento de um campus universitário 

isola, de alguma forma, o espaço da cidade do espaço acadêmico, que tem regras e 

códigos diferentes. De forma diferente, a mistura de instituições ao tecido urbano 

constitui uma hibridização entre o espaço da cidade e o espaço acadêmico, e propicia 

uma vivência e experiência urbana mais intensas por parte dos estudantes universitários, 

que ali vivenciam o espaço de estudos, a boemia e o cotidiano urbano. É preciso 

ressaltar que essa vivência da cidade depende da localização do campus universitário e 

de seus alojamentos em relação à cidade que se situa, já que o espaço acadêmico e de 

moradia estudantil pode estar próximo ou distante da área central das cidades. Em 

algumas universidades, os alojamentos próprios estão localizados dentro do campus, em 

outras, esses se entranham no tecido urbano, em locais inclusive de forte especulação 

imobiliária.  

Mas no contexto brasileiro, em que as universidades não suprem a demanda de 

moradia estudantil, é crescente a forma de moradia “particular”, em que diversos 

estudantes migrantes de outras cidades se juntam para alugar um imóvel e ratear seus 

custos entre si. O fato também gera grandes consequências no espaço urbano, 

incentivando, por exemplo, a especulação imobiliária em áreas próximas às instituições 

de ensino superior ou ao campus universitário, já que a valorização desses imóveis 

pelos estudantes se deve a fatores como a proximidade da instituição, o preço do 

aluguel, a facilidade de locomoção e as condições de habitabilidade - esse último muitas 

vezes relegado à uma menor importância em relação ao preço do imóvel.  

O acelerado crescimento quantitativo do ensino superior, principalmente a partir 

de programas recentes, como o REUNI não tem ainda um panorama preciso sobre seu 

impacto no espaço urbano brasileiro; contudo, ressaltam-se aqui as consequências que o 

Programa pode gerar em relação à dinâmica urbana de diversas cidades brasileiras que 

abrigam instituições públicas de ensino superior, com o acelerado aumento do fluxo 
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migratório de estudantes para as cidades, impactando esses centros, de forma mais 

visível principalmente nas pequenas e médias cidades brasileiras. 

 

2.2 O SURGIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO E SUAS 

MODIFICAÇÕES AO LONGO DO TEMPO 

 

 

Ouro Preto foi um dos mais notáveis centros intellectuaes do Brasil e pode se 
dizer, sem exaggeração, da America do Sul, quando na última metade do séc. 
XVIII e no XIX, reunião-se aqui, em grande numero, scientistas e litteratos 
de escola (LIMA, C., 1911, p.109). 

A cidade de Ouro Preto, desde o tempo em que ainda era Vila Rica, logo se tornou 

um dos primeiros centros urbanos do país.  No século XVIII, os inconfidentes já tinham 

ideia de implantar o ensino superior no Brasil, ideia suprimida junto com o movimento. 

No entanto, a vida cultural e artística da cidade continuava movimentada, existiam 

mesmo bibliotecas particulares “avançadas”. Contudo, o que ocorria nas Minas Gerais 

em relação ao ensino era a migração de estudantes rumo à Europa, principalmente em 

direção à Universidade de Coimbra, a única da metrópole existente no séc. XVIII. 

Segundo Boschi (1991, p.104), por volta de 1750, Minas lidera a lista dos locais de 

proveniência da Universidade de Coimbra. Retornando a Vila Rica, muitos dos 

estudantes que estudaram em universidades europeias fomentam uma discussão acerca 

da implantação de universidade no Brasil e Minas tinha um clima que propiciava tal 

ideia: 

Com uma economia nitidamente diversificada, não caudatária da mineração, 
com um perfil de urbanização que não possui similitude na colônia, com uma 
divisão social do trabalho cada vez mais delineada, Minas tinha as condições 
- e, por isso a necessidade - de sediar escolas superiores condizentes com seu 
estágio civilizatório, forma adequada para permitir compartilhar mudanças 
pedagógicas e científicas que se processavam na metrópole e em outras 
partes da Europa Ocidental. 

Mas somente no séc. XIX, quando a cidade ainda era capital da província de 

Minas Gerais, surgem em Ouro Preto as Escolas de Farmácia e de Minas, as primeiras 

escolas brasileiras em suas respectivas áreas de conhecimento. Foi criado também o 

Liceu Mineiro em 1854 e o Ginásio Mineiro, a Escola Normal em 1873 e a Escola de 

Livre Direito em 1892. Com a mudança da capital para Belo Horizonte, o Liceu Mineiro 

e a Escola de Direito foram transferidos para lá. Hoje, as instituições de ensino superior 
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que permaneceram na cidade - as Escolas de Minas e de Farmácia - são centenárias, 

fazem parte da história da cidade e deram origem à Universidade Federal de Ouro Preto. 

A presença do ensino superior em Ouro Preto desde o séc. XVII perpetuou seus 

ares culturais e de intelectualidade. Segundo Sardi, não se pode desvincular a questão da 

cidade enquanto patrimônio nacional e a construção dessa imagem a partir de vários 

intelectuais que passaram e, ou estudaram em suas instituições: 

Em 1933, Getúlio Vargas, que fora estudante em Ouro Preto nos últimos anos 
do Século XIX, declarou-a primeira Cidade Monumento Nacional. 
[...] não se pode considerar a trajetória do ensino superior em Ouro Preto de 
uma forma desvinculada da condição de inserção em cidade ‘Patrimônio 
Cultural Nacional’ (a partir de 1933), e, ‘Patrimônio Cultural da 
Humanidade’, por declaração da UNESCO (a partir de 1980). Este status que 
lhe foi conferido é econômica e culturalmente importante para Ouro Preto na 
medida em que contribui para atrair turistas, fazer pulular eventos culturais, 
ser visitada por intelectuais renomados, afluir excursões de alunos do Brasil e 
exterior, chamar atenção de autoridades que a convertem em cenário de 
espetáculos políticos, etc... Esta atmosfera cosmopolita, aliada à presença de 
milhares de estudantes, ligados a UFOP, gera um ritmo frenético ao cotidiano 
e cria uma efervescência cultural mais ou menos permanente. (SARDI, 2000, 
não paginado). 

Ou seja, as instituições contribuíram não só para a formação de profissionais 

especializados, mas para o próprio reconhecimento da cidade enquanto patrimônio, 

atraindo também pessoas que movimentavam o turismo da cidade relacionado aos 

eventos das instituições e dos estudantes. Além disso, as instituições contribuíram para 

a consolidação de Ouro Preto como cidade polo em termos de estrutura educadora:  

Elas realizaram, em certa época, trabalho expressivo em matéria de educação, 
valendo pelo que foi feito no preparo de pessoal e pelo acento de 
originalidade dado à vida da área. Daí o seu relevo, justificativo de atenções. 
Mais que simples escolas, são unidades formadoras de determinada marca 
regional. (IGLÉSIAS, 2002, p.15). 

A criação da Escola de Farmácia em Ouro Preto data de 4 de abril de 1839, 

através da Lei nº 140, decretada pela assembleia cujo presidente era Bernardo Jacyntho 

da Veiga. A instituição foi, então, a primeira do país e de toda América Latina naquela 

área de conhecimento.77 

A Escola iniciou seus trabalhos no prédio da Inspetoria da Instrução Pública, 

situado na Rua São José até 1872, quando houve uma reforma em sua estrutura 

curricular, com a criação de mais disciplinas, as “cadeiras”. A partir de então, a Escola 

passou a funcionar na Rua Mercês, local que mais tarde abrigou a Escola de Minas. 

Nesse momento, ingressavam cerca de 30 alunos por ano no curso, vindos de diversos 

                                                
77 Cf. GOMES, A., 1939. 
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locais do país. Segundo Alberto Gomes (1939, p.18), em meados de 1890, alunos de 17 

estados frequentavam a Escola: “Era frequentada por uma mocidade vibrante e patriota 

e de nível intellectual elevado, publicando os alumnos uma revista mensal - ‘Ensaios’ - 

com farta colaboração litteraria e scientifica [...]”. 

A instituição funcionou em diversos locais da cidade, sempre em casarões ou 

sobrados no centro de Ouro Preto, até que no início do século XX mudou-se para o 

endereço onde permanece até os dias atuais, com muitas modificações feitas sua 

estrutura interna e nas fachadas, principalmente no final da década de 50, quando foi 

completado o pavimento superior do prédio. 

 

Figura 2. 1 Atual Escola de Farmácia da UFOP. 
Fonte: Foto da autora, mar. 2009. 

 

Ao contrário da Escola de Minas, não existem muitas referências históricas sobre 

a criação e os acontecimentos relacionados à Escola de Farmácia em Ouro Preto. 

Segundo informações da própria Escola, muitos documentos se perderam quando 

ocorreu a transferência da capital para Belo Horizonte, ou têm destinação controversa e, 

assim, não existem estudos aprofundados sobre os acontecimentos extracurriculares da 

Instituição. Até a década de 50, a Escola era estadual, mas logo foi federalizada e já na 
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década de 60 se juntou à Escola de Minas para a criação da Universidade Federal de 

Ouro Preto.  

A Escola de Minas de Ouro Preto teve sua origem em 1876, após diversas 

tentativas da concretização da criação da escola que formaria engenheiros em Minas 

Gerais. Desde o início do séc. XIX, já havia intenções da criação da instituição. Mais do 

que a apresentação de uma demanda por engenheiros de Minas no interior do Brasil, 

naquele momento, a criação da Escola de Minas mostra-se como o estabelecimento de 

uma ideologia, segundo Carvalho um ato de vontade - mais política do que econômica - 

levado a cabo com rigor pelo próprio Imperador Dom Pedro II. “Dificilmente se poderia 

dizer que havia demanda por geólogos e engenheiros de minas na economia exportadora 

escravocata de 1876” (CARVALHO, J., 2002, p.22). 

O regente do Brasil cultuava a produção intelectual estrangeira e, em viagem à 

Europa, em 1871, entra em contato com membros da Academia de Ciências de Paris e 

especialmente com o recém-nomeado diretor da Escola de Minas em Paris - Auguste 

Daubreé. Dom Pedro II estava interessado na exploração das riquezas minerais do 

Brasil, e Daubreé sugere a elaboração da carta geológica do país e o ensino da geologia 

por professores estrangeiros ou brasileiros treinados no exterior. O imperador então 

convida o diretor para vir ao Brasil e chefiar a Escola de Minas que seria criada. 

Daubreé não aceita, mas em 1873 indica um substituto, que posteriormente seria de 

fundamental importância para a história do ensino dos estudos mineiros: o francês 

Claude Henri Gorceix.78 

Gorceix chega ao Brasil em 1874, com a primeira tarefa de escolher o local mais 

apropriado para a fundação da nova escola. Após viagens a várias localidades 

brasileiras, como o sul do país e demais cidades mineiras, o professor justifica, dentre 

outros fatores, o predominante para a opção pela fundação da Escola em Ouro Preto: 

Em muito pequena extensão de terreno pode-se acompanhar a série quase 
completa das rochas metamórficas que constituem grande parte do território 
brasileiro e todos os arredores da cidade se prestam a excursões 
mineralógicas proveitosas e interessantes.  

                                                
78 Claude Henri Gorceix nasceu em 1842 em St, Dennis des Murs. Frequentou o Liceu de Limoges 

através de uma bolsa consentida pelo governo francês, e a partir daí sua carreira acadêmica se mostrou 
repleta de destaques e premiações. Conclui em 1866 o curso de Ciências Físicas e Matemáticas da 
Escola Normal Superior de Paris, e se torna professor do Liceu de Angoulême. Foi nomeado em 1869 
Professor do curso de ciências da Escola Francesa de Atenas. Realizou diversas pesquisas nas Ilhas 
turcas do Mar Egeu como Delegado da Academia de Ciências e em 1874 vem ao Brasil a convite do 
Imperador para responsabilizar-se pela criação da Escola de Minas. 
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A esse respeito considero a cidade de Ouro Preto como apresentando 
notáveis vantagens sobre as outras e se achando em uma situação 
relativamente favorável ao estabelecimento da Escola de Minas (GORCEIX 
apud A ESCOLA DE MINAS, 1976, p.12.) 

Aos 12 de outubro de 1876, foi então inaugurada a Escola de Minas de Ouro 

Preto, criada pelo Decreto n. 6.026, de 6 de novembro de 1875. Começou a funcionar 

numa antiga casa da Rua das Mercês, hoje Rua Padre Rolim, n. 167. Com a 

transferência da capital para Belo Horizonte, em 1897, a Escola foi então transferida 

para o Palácio dos Governadores, na atual Praça Tiradentes.  

 

Figura 2. 2 Antiga Escola de Minas; atual Educandário Santo Antônio na Rua Padre Rolim. 
Fonte: Foto da autora, mar. 2009. 

 

O governo mineiro concedia bolsas a alguns alunos para que pudessem ingressar 

na Escola, que foi organizada nos moldes da Escola de Minas de Saint-Étienne, criada 

em 1817 na França. Os métodos de ingresso na Escola, tanto quanto as aprovações no 

decorrer do curso, eram extremamente rígidos, o que consolidou a fama da instituição, 

contando com ingresso de apenas dez alunos por ano. Os primeiros anos da Escola 

foram marcados pelas provas de resistência em relação à sua própria sobrevivência. Em 

alguns momentos, houve propostas para seu fechamento já que era no mínimo 

complicado manter à risca as características de seu projeto inicial: altíssimos salários 
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pagos aos professores estrangeiros - valores incomparáveis ao que era pago ao 

professorado do ensino superior brasileiro, o alto custo para manter a Escola e mesmo a 

dificuldade de encontrar alunos para seu corpo discente, já que os exames de admissão 

eram  rigorosíssimos, principalmente se nos lembrarmos do panorama educacional 

superior do séc. XIX - muito mais excludente e deficiente em questão qualitativa e 

quantitativa. O número de alunos admitidos sempre era inferior aos dez que o concurso 

poderia permitir. Tais dificuldades precisavam ser contornadas, o que levou à adaptação 

do curso ao longo dos anos. 

 

Figura 2. 3 Antigo Palácio dos Governadores e Escola de Minas, na Praça Tiradentes. 
Fonte: Foto da autora, mar. 2009. 

 

Já em 1891, os alunos da Escola de Minas poderiam obter diploma, além de 

Engenheiro de Minas, de Engenheiro Civil e Agrimensor. A demanda para engenheiros 

de Minas não se comparava à demanda recém-criada no país por engenheiros civis e 

agrimensores, já que nesse momento se expandiam as estradas de ferro brasileiras. O 

curso passou então a tentar preencher outras lacunas no panorama profissional do país. 

Em 1913, também passou a ser concedido o título de engenheiros mecânicos.  
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Mas já em 1891, por problemas políticos, Gorceix, que ficou na direção da Escola 

durante quase vinte anos, gerenciando o ensino com grande rigor acadêmico, renunciou 

ao cargo de diretor e retornou à França. Contudo, sua figura continua reconhecida como 

personalidade fundamental não só para a criação da Escola de Minas, quanto para sua 

manutenção enquanto umas das mais reconhecidas no país nessa área. A Escola de 

Minas formou muitos estudantes que se tornaram, posteriormente, pessoas de grande 

influência na história do país, tanto na questão política quanto econômica.  

Em consonância com a expansão e reestruturação do ensino superior no país, em 

21 de agosto 1969, é criada a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, através do 

Decreto-Lei n. 778. Incorporando as antigas Escolas de Farmácia e de Minas, a UFOP 

se entrega ao modelo de ensino preconizado pela Reforma Universitária da década de 

60, transformando os antigos estabelecimentos de ensino ouropretanos em uma 

instituição universitária departamentalizada. 

Ainda na década de 60, foi encomendado ao arquiteto carioca Sérgio Bernardes o 

projeto da Escola de Minas, que seria transferida para o Morro do Cruzeiro, ligação do 

centro da cidade à região industrial de Saramenha. Até então, no exato local onde 

deveria ser implantada a Escola se encontrava a área do 10º Batalhão de Caçadores do 

Exército Brasileiro, sendo grande parte da área do Morro do Cruzeiro pertencente ao 

Ministério do Exército. Com a desativação das instalações do exército em 1964, o local 

passou a ser ocupado pela ETFOP - Escola Técnica Federal de Ouro Preto.79 É para este 

local que apontou o adensamento da cidade a partir da metade do século, com o 

crescimento das indústrias e instalação da Escola Técnica e posteriormente da UFOP na 

região. 

A partir do projeto elaborado por Sérgio Bernardes foram iniciadas construções, 

que incluíam um arruamento junto às áreas próximas. Contudo, das edificações 

previstas no projeto, na década de 70, só haviam sido edificados o Instituto de 

Mineração e Geologia e o Instituto Costa Sena, pertencente à Fundação Gorceix,80 além 

                                                
79 A ETFOP foi criada em 1944, com o curso técnico de Metalurgia, anexa à Escola de Minas, 

funcionando junto à Escola no antigo Palácio dos Governadores até a mudança para o Morro do 
Cruzeiro em 1964. Em 2002 a instituição se tornou Centro Federal de Educação Tecnológica - CEFET, 
e em 2008 se tornou Instituto Federal de Educação, passando a ter cursos de graduação, mestrado e 
doutorado, contribuindo também com o aumento da migração de estudantes para a cidade de Ouro 
Preto. 

80 A Fundação Gorceix foi criada em 1960 por um grupo de ex-alunos da Escola de Minas. É uma 
instituição filantrópica que funciona a partir de doações de pessoas físicas e jurídicas, com objetivo de 
dar assistência aos alunos, nos aspectos educacionais e também na alimentação, moradia e saúde, na 
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do prédio do Centro de Convergência, naquele momento ainda inacabado, um local 

multiuso que teria nove andares. 

 

Figura 2. 4 Mapa esquemático da ocupação urbana de Ouro Preto. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Figura 2. 5 Centro de Convergência. 
Fonte: Foto de Antônio Lopes de Laia, Assessoria de Comunicação da UFOP, 21 abr. 2008. 

 
                                                                                                                                          

maioria das vezes, através de auxílios e bolsas. Além disso, a Fundação destina-se a atividades de 
pesquisa com pó objetivo de dar suporte ao desenvolvimento tecnológico. 



97 

 

Figura 2. 6 DEGEO/DEMIN; uma das primeiras construções no campus Morro do Cruzeiro. 
Fonte: Foto de Antônio Lopes de Laia, Assessoria de Comunicação Social da UFOP, 21 abr. 2008.  

 

Em 1974, a UFOP encomendou à Fundação João Pinheiro81 um plano de 

estruturação para implantação do campus no Morro do Cruzeiro,82 tendo em vista que o 

Conselho da Universidade ordenou a paralisação das obras do projeto de Sérgio 

Bernardes em 1973. Como consta no diagnóstico da situação da UFOP no plano 

elaborado, o projeto feito na década de 60 se destinava apenas às necessidades dos 

cursos da Escola de Minas, e já na década de 70, com a criação da UFOP, a demanda 

mudava: 

Esta resolução foi das mais acertadas [...] o projeto elaborado por Sérgio W. 
Bernardes Associados, que atendia às necessidades originais de sua 
contratação, a partir da Reforma Universitária e da criação da UFOP, passou 
a não mais atender. [...] Como decorrência, a inadequação daquele projeto, 
diz respeito não só ao aspecto funcional das edificações projetadas, como 
também à amplitude de abrangência hoje requerida. (FUNDAÇÃO JOÃO 
PINHEIRO (Org.), 1976, p.108).  

O plano propôs que a obra do Centro de Convergência fosse paralisada no terceiro 

pavimento, para servir de outra função que não seja a de sala de aula - como alojamento, 

por exemplo - e sugere ainda a elaboração de um projeto de paisagismo para a área do 

campus, “cuja função é encobrir o Centro de Convergência quando visto de Ouro Preto” 

(Ibid., p.113).  

                                                
81 A Fundação João Pinheiro foi criada em 1969, é uma instituição pública estadual vinculada à Secretaria 

de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, realiza pesquisas, consultorias, desenvolvimento 
de recursos humanos e ações de apoio técnico ao Sistema Estadual de Planejamento nas áreas de 
administração pública e privada, avaliação de políticas públicas, economia, demografia, estudos 
históricos, culturais, municipais e político-sociais.  

82 Cf. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (Org.), 1976, 2v. 
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Figura 2. 7 Zoneamento proposto para o terreno do campus da UFOP no Morro do Cruzeiro. 
Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (Org.), 1976, p.116. 

 

 

Figura 2. 8 Sistema Viário proposto para o terreno do campus da UFOP no Morro do Cruzeiro. 
Fonte: FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (Org.), 1976, p.117. 
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É importante ressaltar que a região da Bauxita não faz parte do limite de 

tombamento da cidade, mas, como já mencionado, esse limite só foi definido no final da 

década de 80. Contudo, o Diagnóstico da Fundação João Pinheiro demonstra a 

atmosfera que perpassava o ideário de preservação da cidade, em que toda edificação 

que não fosse parecida, de alguma maneira, com as estruturas arquitetônicas já 

existentes deveria ser escondido da vista do espectador. No caso do Centro de 

Convergência, a edificação nem mesmo poderia ser observada a partir do centro 

histórico da cidade. 

A área total do terreno destinado à construção do novo campus da UFOP era de 

50 ha, sendo que 40% desse total se constituía de área non aedificandi, segundo o Plano 

Físico de Ouro Preto, também elaborado pela Fundação João Pinheiro na década de 

70.83 Excetuando algumas áreas inadequadas para ocupação, o plano para a construção 

do novo campus conclui que a área a ser aproveitada para o campus é de 23,5 ha. O 

plano possui propostas diversas, não só para parte física, mas como um todo, para a 

estrutura administrativa da UFOP, para os currículos, para organizar a nova 

universidade. 

Em 1979, foi incorporado a UFOP o ICHS, Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais, localizado em Mariana, a 12 km de Ouro Preto, num edifício antes pertencente 

à Universidade Católica de Minas Gerais. Lá passaram a funcionar os cursos de Letras e 

Historia. Assim, a UFOP passou a ter dois campi, um em Ouro Preto, um em Mariana. 

Já em 1981, foi criado também o Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB, 

abrigando os departamentos de Ciências Biológicas, Física, Matemática e Química,84 e 

o IAC - Instituto de Artes e Cultura. 

Durante a década de 80, perdurou a ideia de efetivar o uso do campus 

universitário da UFOP, que até era pouco utilizado. A ideia era de aproveitar o espaço 

do campus para construir restaurante, salas de aula, o setor administrativo e alojamentos 

estudantis. Contudo, esse processo de mudança da estrutura de Institutos isolados para a 

real efetivação de um campus foi lenta e só se consolidou realmente a partir da década 

de 90. O próprio quadro docente, discente e administrativo da UFOP sofreu algumas 

mudanças nesse período: 

                                                
83 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1975. 
84 O ICEB não tinha cursos de graduação específicos, mas disicplinas do núcleo básico de vários cursos 

da UFOP. 
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Nesse processo de mudanças, houve a incorporação de um público mais 
diferenciado socialmente, o aumento significativo do ingresso de estudantes 
do gênero feminino, a entrada de alunos já integrados no mercado de trabalho 
e o acentuado processo de interiorização e regionalização do ensino. 
(MARTINS, C., 2000, p.42). 

Grandes mudanças ocorrem também na UFOP durante a década de 90. Até então, 

a Universidade contava com oito cursos de graduação, sendo dois ministrados na cidade 

de Mariana.85 Na década de 90, foram acrescentados onze novos cursos86 em Ouro Preto 

acarretando repentino aumento do número de alunos na cidade, em torno de 360 

estudantes a mais a cada ano.  

 

Figura 2. 9 ICEB- Instituto de Ciências Exatas e Biológicas. 
Fonte: Foto de Antônio Lopes de Laia, Assessoria de Comunicação Social da UFOP, 21 abr. 2008 

 

                                                
85 Engenharia de Minas, Engenharia Civil, Engenharia Geológica, Engenharia Metalúrgica, Nutrição - 

que passaram a ser ministrados no novo campus, além de Letras e História em Mariana. 
86 Ciências da Computação em 92, Direito e Filosofia (licenciatura e Bacharelado) em 94, Engenharia de 

Produção e Música (licenciatura) em 97 e Artes Cênicas(licenciatura), Ciências Biológicas 
(Licenciatura e Bacharelado), Matemática (Licenciatura e Bacharelado) e Química e Artes Cênicas 
(Bacharelado) em 99.  
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Figura 2. 10 Vista do campus Morro do Cruzeiro. 
Fonte: Assessoria de Comunicação Social da UFOP, 1982. 

 

 

Figura 2. 11 Implantação dos edifícios no Campus Morro do Cruzeiro. 
Fonte: Prefeitura do Campus Universitário da UFOP, [200-]. 
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Figura 2. 12 Mapa esquemático da ocupação do Morro do Cruzeiro. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Em termos espaciais, a UFOP finalmente consolidou na década de 90 o real uso e 

funcionamento do campus da instituição com área em torno de 63 hectares, onde passou 

a oferecer seus novos cursos. Além disso, também transfere a centenária Escola de 

Minas para o campus do Morro do Cruzeiro em 1996,87 que deixou de funcionar no 

antigo Palácio dos Governadores, na Praça Tiradentes.88 Nesse momento, é possível 

perceber então o início de mudanças espaciais no espaço ouropretano por parte das 

pessoas ligadas ao meio acadêmico da UFOP. 

Nesse momento, o volume de estudantes que passava a aumentar na cidade 

continuava ainda a morar no centro histórico - local que começa também a ensaiar uma 

especulação imobiliária - que já existia em função do turismo na cidade - agora também 

incentivada pela demanda por moradia para estudantes. Iniciou-se também um aumento 

da movimentação urbana em termos de tráfego, em função do deslocamento de 

estudantes no espaço entre o centro histórico e o bairro Bauxita, provocado pela 

consolidação do campus nesse bairro. Até a consolidação do campus no bairro Bauxita, 

                                                
87 O projeto da Escola de Minas no Morro do Cruzeiro foi elaborado em 1995/1996 pelos arquitetos 

Eliana Oliveira, Fernando Ramos, Marcus Vinicius Meyer e Marco Aurélio da Silva. Foi rapidamente 
construído em estrutura metálica. 

88 O Palácio dos Governadores tornou-se Museu de Ciência e Técnica, pertencente à UFOP. 
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era predominantemente no centro histórico que moravam os estudantes, o que 

possibilitava que esses fossem caminhando para seus respectivos locais de aula. A partir 

da implantação do campus nesse bairro, aumenta então a demanda por transporte 

público, já que até então os cursos da instituição na cidade aconteciam no centro 

histórico, local onde moravam todos os estudantes da UFOP. O bairro Bauxita se 

distancia em torno de 1 km do centro histórico da cidade, mas caminhar até lá se torna 

inviável de forma frequente em função da topografia extremamente acidentada da 

cidade e das subidas íngremes tanto em direção ao centro histórico como ao bairro 

Bauxita. 

 

Figura 2. 13 Escola de Minas no Campus Morro do Cruzeiro 
Fonte: Foto de Antônio Lopes de Laia, Assessoria de comunicação Social da UFOP, 21 abr. 2008. 
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Figura 2. 14 Vista do Campus Morro do Cruzeiro. 
Fonte: Foto de Antônio Lopes de Laia, Assessoria de Comunicação da UFOP, 21 abr. 2008. 

 

 

Figura 2. 15 Vista do Campus Morro do Cruzeiro. 
Fonte: Foto de Antônio Lopes de Laia, Assessoria de Comunicação da UFOP, 21 abr. 2008. 

 

Já nos anos 2000, a UFOP aderiu ao REUNI, especificamente no ano de 2007. No 

“Projeto REUNI da UFOP”,89 - documento que constitui as diretrizes da implantação do 

programa na universidade - consta o aumento do oferecimento de vagas na instituição, 

através tanto da ampliação de vagas nos cursos já existentes, como da criação de cursos 

novos - alguns noturnos. A partir de 2000, foram criados quatorze novos cursos na 

                                                
89 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, 2008. 
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Instituição,90 aumentando em 571 vagas anuais a mais para os cursos de graduação, 

sendo 401 somente em Ouro Preto.91 Desta forma, já no ano de 2008, ingressam nos 

cursos de graduação da UFOP somente em Ouro Preto 1.111 estudantes anualmente. “O 

Plano de Expansão da UFOP prevê uma significativa ampliação da oferta de vagas 

anuais, de modo a atingir, em 2010, um total de 2.652 vagas, o que corresponde a um 

acréscimo de 134,6%” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, 2008, p.06).  

Números de alunos que ingressam anualmente  
na UFOP na cidade de Ouro Preto 
década de 90  345 
Até 99  710 
Até 2008  1111 

Quadro 2. 2 Evolução do número de alunos da UFOP em Ouro Preto 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados fornecidos pela UFOP. 

 

Somando o número de estudantes ao corpo técnico e docente vinculados à 

instituição, tem-se uma ideia do número de pessoas ligadas diretamente à instituição.  

Segundo Vieira (2006, p.43), em 1974, a UFOP empregava 441 pessoas, sendo 170 do 

corpo docente e 271 da área técnico-administrativo, somando 1529 pessoas ligadas à 

UFOP, e em 2007 a UFOP já apresenta um corpo docente de 335 professores e 641 

funcionários - 976 pessoas empregadas, além de 8.289 alunos na graduação, sendo 

3.617 a distância e 469 alunos na pós-graduação. Ou seja, atualmente a UFOP possui 

aproximadamente quase 7.000 pessoas ligadas à instituição somente em Ouro Preto - 

número correspondente a mais de 10% da população local. E a previsão é de que esse 

número aumente cada vez mais.  

Nos gráficos a seguir, pode-se perceber a evolução do número de estudantes da 

UFOP, e como o crescimento acelerou nos últimos anos em função da expansão da 

educação superior na cidade.  

                                                
90 Engenharia Ambiental e Turismo em 2000, Engenharia de Produção (na cidade de João Monlevade) em 

2002, Física (Bacharelado) em 2003, Engenharia de Controle e Automação em 2004, Sistemas de 
Informação (na cidade de João Minlevade) em 2005, Medicina em 2007, Arquitetura e Urbanismo, 
Educação Física, Estatística, Museologia, Pedagogia, Comunicação Social e Administração em 2008 - 
sendo os três últimos na cidade de Mariana.  

91 Nem todas as vagas estão em Ouro Preto - a UFOP já mantinha desde a década de 80 os cursos de 
Letras e História nos campus da cidade vizinha de Mariana, e com a adesão ao REUNI também 
aumentou o número de cursos naquela cidade, totalizando atualmente 300 vagas para os cursos de 
graduação em Mariana. Também em João Monlevade, cidade a 100 km de Belo Horizonte, a UFOP 
oferece 60 vagas para os cursos de Engenharia de Produção e Sistemas de Informação desde 2002. A 
partir de 2003, a UFOP inaugura também o CEAD - Centro de Educação Aberta e a Distância, 
inaugurando cursos através dessa nova modalidade de ensino. 
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Gráfico 2. 1 Evolução da população ouropretana, a partir da década de 70. 
Fonte: Elaboração da autora a partir de dados do IBGE. 

 

 
Gráfico 2. 2 Evolução do número de alunos da UFOP. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados fornecidos pela UFOP. 

 

Apesar dessa expansão da UFOP ser muito aclamada por um lado, já que amplia 

as vagas nos cursos de graduação por meio de uma instituição pública federal - algo que 

movimenta a economia, política e cultura local - por outro suscitou preocupações da 

sociedade ouropretana, no sentido de questionar qual estrutura a cidade possui para 

abarcar o grande número de estudantes que para lá aflui de modo repentino92. Neste 

sentido, pode-se perceber que o súbito aumento de cursos provocado pelo REUNI na 

UFOP já trouxe grandes consequências para o espaço urbano ouropretano. Com a 

efetivação do uso do campus universitário no Bairro Bauxita, e o aumento da demanda 

por moradia, aliada ao adensamento e à especulação imobilária no centro histórico, 

                                                
92 Para discutir o assunto, foi realizada uma Audiência Pública na Câmara Municipal de Ouro Preto em 17 

de dezembro de 2007, da qual participaram o reitor da UFOP João Luiz Martins, os vereadores e 
diversos representantes das entidades civis da cidade. Nesse momento ficam claras as posições dos 
moradores de Ouro Preto: mesmo considerando benéfico o aumento de cursos na UFOP, temem o 
impacto que tal aumento pode causar na infraestrutura da cidade-patrimônio.  
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muitos estudantes passaram a morar naquele bairro, que até então havia ocupações para 

suprir principalmente a demanda de moradia dos trabalhadores ligados a ALCAN.93  

O crescimento do bairro Bauxita incentiva também o aumento do fluxo de 

veículos para aquela região, e os antigos moradores do bairro, percebendo a demanda de 

moradia estudantil, passaram também a construir casas com a finalidade de alugar para 

estudantes, iniciando um processo de valorização fundiária também ali nas imediações 

do campus da UFOP - que passou a ter preços de aluguéis equivalentes a uma região de 

classe média de grandes cidades brasileiras. Aos poucos, vão se formando novas 

repúblicas ao redor do campus, configurando o bairro da Bauxita com perfil de moradia 

universitária, consolidando uma nova centralidade na cidade a partir de sua função 

universitária, numa área que não faz parte do limite de tombamento do IPHAN. Desta 

forma, o bairro cresce e se adensa com uma estética bem diferente das casas do centro 

histórico, mostrando a nova realidade construída da cidade. 

A universidade mostrou sua força de modificação do espaço, ao reforçar uma 

nova centralidade na cidade em direção ao sul, criada pelas atividades industriais na 

década de 40, mas consolidada pela criação do novo campus no local. Atualmente, o 

bairro Bauxita oferece ao estudante que lá escolhe morar produtos, serviços, atividades 

de lazer (como as festas nas repúblicas), tornando quase independente do centro 

histórico. Assim, a UFOP está sendo responsável pelo atual adensamento e expansão do 

bairro, reafirmando o antigo vetor de crescimento morfológico local. 

A UFOP continua crescendo, e a expansão da universidade vem criando uma 

demanda em moradia na cidade nunca vista antes. O transporte público, o comércio e os 

serviços em geral têm tentado corresponder ao contingente de estudantes que chega à 

cidade a cada ano, mas esse crescimento está se configurando, nos últimos anos, como 

prejudicial à cidade, tanto do ponto de vista de sua regulação urbana quanto da 

preservação de seu acervo cultural.  

Ao contrário do que ocorreu na década de 70, quando houve a elaboração de um 

diagnóstico detalhista sobre a situação da UFOP e da cidade,94 propondo medidas de 

planejamento urbano em consonância com o crescimento da Instituição na época, não 

foi feita nenhuma pesquisa do tipo para a implantação do REUNI em Ouro Preto. A 
                                                
93 É preciso relembrar que com o declínio das atividades da ALCAN, sua força enquanto dinamizadora do 

espaço urbano ouropretano perde peso e nesse viés dá lugar ao papel da UFOP enquanto fator de 
consolidação e ocupação do Bairro Bauxita a partir da década de 90. 

94 Elaboração proposta pela própria Instituição. 
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UFOP não se manifestou oficialmente sobre a questão dos problemas urbanos que o 

grande afluxo de estudantes pode causar à cidade. Ressalta-se aqui que, no plano do 

discurso, a reitoria da UFOP afirma possuir tal preocupação,95 mas nenhuma medida 

efetiva foi tomada antes da ocorrência da efetiva expansão da Instituição, agora já 

consolidada. Qualquer medida de mitigação de problemas urbanos decorrentes da 

implantação do REUNI pela UFOP em termos espaciais na cidade de Ouro Preto virá a 

reboque de uma situação agora já efetivada. 

Há que se refletir as consequências da expansão do ensino superior sem um 

planejamento adequado para as cidades, principalmente numa cidade-patrimônio, já que 

os benefícios trazidos pela função universitária - como a vitalidade urbana - podem se 

traduzir em prejuízos na própria preservação de seu acervo cultural.  

Diante da situação colocada, em março de 2009, a Prefeitura de Ouro Preto lançou 

Lei Complementar ao Plano Diretor do Município,96 criando algumas diretrizes para 

uma ocupação distinta na área onde se encontram as instituições de ensino superior na 

cidade, que passa a ser delimitada como de ZDE - Zona de Desenvolvimento 

Educacional. A Lei Complementar estabelece normas para construções dentro da Zona 

delimitada, que abrange, em geral, os campi do IFET e da UFOP. A Lei dá respaldo a 

uma análise que pode ser feita sobre as construções internas a esses campi, 

principalmente em relação aos impactos urbanos causados por cada edifício que ali se 

encontra, já que exige dados bem detalhados das novas construções em relação ao 

espaço urbano, como largura das caixas viárias; número de vagas de estacionamentos; 

indicação de áreas non aedificandi; indicação de áreas de preservação permanente e 

área vegetada; plano de paisagismo para toda a extensão dos campi; definição de áreas 

verdes; estudo e proposta de solução de problemas internos de infraestrutura de 

drenagem urbana, abastecimento de água e coleta de esgoto; proposta de adequação das 

edificações, mobiliário urbano, equipamentos e vias de circulação a portadores de 

necessidades especiais e mobilidade reduzida; plano de gestão de resíduos sólidos; 

proposta de minimização dos impactos do tráfego de veículos gerado no local e entorno 

imediato; plano de adoção de medidas mitigadoras para atividades geradora de ruídos e 
                                                
95 Segundo depoimento do reitor da UFOP - João Luis Martins - na Audiência Pública realizada sobre o 

REUNI em dezembro de 2007, houve uma aproximação da UFOP com a Prefeitura antes da 
implantação do programa na cidade, conversas no sentido de pensar sobre o planejamento da cidade em 
função do REUNI. Contudo, se tal aproximação foi realmente efetivada, ainda não se traduziu em 
medidas práticas para equacionar os problemas urbanos  advindos do impacto da situação criada pela 
Instituição.  

96 OURO PRETO, 2009. 
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material particulado em suspensão; criação de sistema de controle de incêndios e 

queimadas; plano de habitação estudantil; e previsão de áreas de expansão futura. 

Além disso, possibilita avaliar os impactos visuais das edificações em relação ao 

centro histórico, ao poder analisar seu potencial de interferência na paisagem urbana 

tombada a partir dos seguintes fatores: impacto visual das edificações ali presentes, a 

partir da observação de alguns pontos da cidade, como adros das principais Igrejas e 

Praça Tiradentes, além da avaliação de outros aspectos, como altura máxima da 

edificação, tipo de revestimento, adequação de cores e cobertura, definição de cores dos 

acabamentos das edificações e proposta de redução do impacto visual da fiação elétrica. 

A lei também define índices urbanísticos para a ZDE - taxa de ocupação máxima 

de 50% (cinquenta por cento); coeficiente de aproveitamento de 0,8; e taxa de 

permeabilidade mínima de 30% (trinta por cento). Além disso, as instituições de ensino 

terão um prazo para apresentar os seus planos diretores, com a finalidade de integrar tais 

planos às medidas de planejamento urbano da cidade. Contudo, a lei restringe sua área 

de atuação às áreas das edificações de cada instituição, deixando de lado o planejamento 

específico da região do Morro do Cruzeiro e Bairro Bauxita, que continua se adensando 

cada dia mais. 
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Figura 2. 16 Delimitação da área que abrange a ZDE - Zona de Desenvolvimento Educacional de 
Ouro Preto. 
Fonte: OURO PRETO, 2009. 
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2.3 AS REPÚBLICAS ESTUDANTIS OUROPRETANAS 

 

 

As Repúblicas Estudantis de Ouro Preto hoje fazem parte da história e do 

cotidiano da cidade. Constituem-se basicamente de casas onde moram vários estudantes, 

que dividem suas despesas.  Não existem registros oficiais sobre a criação das primeiras 

Repúblicas de Ouro Preto, mas há indícios de que seu sistema, inclusive seu nome, foi 

fortemente influenciado pelas Repúblicas de Coimbra, em Portugal, onde diversos 

brasileiros iam fazer seus estudos - situação que perdurou durante vários séculos, já que 

no Brasil, como já citado, as instituições de ensino superior só começam a ganhar 

relevante consistência durante o séc. XIX. 

A Universidade de Coimbra surgiu ainda na Idade Média,97 e, segundo Ribeiro 

(2008), desde que a Universidade surgiu, houve a preocupação de D. Dinis em 

possibilitar o alojamento na cidade para estudantes de fora, e chega a construir casas 

para serem arrendadas pelos estudantes para servir de moradia coletiva. Logo então, 

foram formadas as “Nações”, unindo no mesmo alojamento estudantes originários de 

um mesmo país ou região, a fim de dividir os custos. Ficava estabelecido também, 

através de diplomas régios, o acesso privilegiado dos estudantes até mesmo na aquisição 

de alimentos na cidade.  

Já no séc. XVI, a Universidade de Coimbra se instalou de vez na cidade, e seu 

espaço urbano começava a ser influenciado pelas demandas universitárias.98 Segundo 

Carina Gomes (2007, p.06), “Coimbra viveu nesse momento um forte crescimento 

                                                
97 Em Portugal na Idade Média era freqüente a migração de alunos para estudar em locais que possuíam o 

studium generale, como Salamanca e outras cidades mais distantes. Diante dessa situação e da 
fermentação do ensino superior na Europa, não tardou para a terra lusitana criar sua própria 
universidade. Foi então criada uma universidade em Lisboa nos fins do séc. XIII, que em 1308 foi 
transferida para Coimbra. Em 1338 a instituição voltou a funcionar em Lisboa, em 1354 em Coimbra, 
em 1375 em Lisboa novamente, até que em 1537 foi transferida definitivamente para Coimbra, 
instituindo-se como Universidade de Coimbra. 

98 A instalação definitiva da universidade na cidade portuguesa, assim como em outros centros urbanos, 
mexeu com a dinâmica do espaço urbano coimbrã. O alojamento dos estudantes reforçou a divisão 
entre cidade alta e cidade baixa, já que já no século XIV D. Diniz ordenou que apenas pessoas do meio 
acadêmico poderiam se alojar na cidade Alta. É preciso ressaltar que a cidade Alta era habitada pela 
nobreza portuguesa além do clero e “algum povo”, enquanto a cidade baixa abrigava 
predominantemente oficinas e mestres. Assim, intensifica-se então a dualidade do espaço, com a “Alta” 
habitada por universitários e docentes e a “Baixa” pelo povo ligado ao comércio e aos serviços. 
“Coimbra viveu, então, um forte crescimento demográfico, provocado não só pelo acréscimo da 
população universitária, mas motivado também pelo desenvolvimento dos novos serviços essenciais 
para a estadia de estudantes e docentes” (GOMES, C., 2007, p.06). 
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demográfico, provocado não só pelo acréscimo da população universitária, mas 

motivado também pelos novos serviços essenciais para a estadia de estudantes e 

docentes”. D. João III mandou construir doze casas para se tornarem moradias dos 

estudantes: 

ora, a arquitetura de tais casas, com onze divisões, (incluindo uma sala 
comum), distribuídas por dois pisos, possuindo um pequeno quintal com 
cisterna, em anexo, evidencia a preocupação em providenciar moradas do 
tipo comunitário, onde seria possível alojar de oito a dez estudantes 
(RIBEIRO, 2008, p.01). 

Segundo Estanque (2005, não paginado), as repúblicas de Coimbra tiveram um 

importante papel cultural em Portugal: 

As Repúblicas de Coimbra surgem já no século XIX, sem dúvida associadas 
aos movimentos político-ideológicos de matriz repúblicana. Animadas pelo 
espírito de fraternidade, protecção mútua, convívio e boémia, as Repúblicas 
tiveram um papel decisivo na modelação da cultura universitária e na própria 
gestão da Universidade. Muitas gerações da elite intelectual portuguesa 
foram, directa ou indirectamente, tocadas pelo seu modo de vida. 

Não existem dados concretos sobre quando e como surgiu o nome “República” 

em substituição às antigas “Nações” para se referir à moradia coletiva dos estudantes 

universitários, mas em geral os autores que se referem a tal fato99 o relacionam à criação 

da forma de governo Repúblicano, emergente no século XIX, um sistema que elege seu 

Presidente através do voto - deixando de lado a hereditariedade monárquica. Dividindo 

as despesas e comungando a vida particular, cotidiana, é compreensível que esse nome 

tenha sido adotado referindo-se ao modo como os estudantes viviam. “República vem 

do latim res publica, literalmente o bem público, chamando, portanto, a etimologia da 

palavra a atenção para a coisa pública, a coisa comum” (LAFER, 1989, p.215). Segundo 

Lamy (1990, p.483), os “repúblicos” de Coimbra adotaram tal nome em plena 

Monarquia, demonstrando sua contestação política ao adotar para seus alojamentos um 

nome que ainda não havia sido adotado enquanto sistema administrativo em Portugal. 

Assim, sua origem em Portugal “deve situar-se à época seguinte à Revolução Vintista 

(1820) e à vitória dos Liberais (1834)”.  

A administração desse tipo de moradia em Coimbra também é peculiar: através de 

revezamento mensal, um morador - o chamado “presidente da República” - durante o 

mês escolhido, ficava responsável pelas compras, contas e demais questões relativas à 

gestão da República. Contavam, em geral, com uma criada para fazer os serviços 

domésticos. As casas ocupadas eram aquelas já construídas para esse fim, mas muitos 

                                                
99 Cf. RIBEIRO, 2008 e LAMY, 1990. 
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estudantes também se reuniam para alugar casas e transformá-las em República. Assim, 

começava a funcionar uma forma de moradia onde imperava o autofinanciamento e a 

autogestão. 

Para distinguir umas repúblicas das outras, os estudantes passaram a batizá-las 

com nomes próprios, específicos, muitas vezes pitorescos e referentes a fatos ocorridos 

entre os moradores. Inicialmente, as Repúblicas começaram a ser “batizadas” com os 

nomes da região de origem dos seus moradores,100 mas, a partir do século XX e das 

décadas de 40/50, as repúblicas passaram a adotar nomes mais “excêntricos”. Em 

Portugal, cada república também era chamada de “Real-República”. Segundo Lamy 

(1990, p.483), 

o intencional paradoxo [do nome] - quer significar que no seu seio, magro, 
mas generoso, se abrigam todas as ideologias, por opostas que sejam, 
religiosas e políticas, da arte, das letras, menos no que toca ao desporto, 
porque nesse sector a ideologia é unívoca: pela Associação Acadêmica. 

Em meados de 1950, as Repúblicas Coimbrãs já eram consideradas parte da 

tradição da cidade, e pelo Código da Praxe Acadêmica de Coimbra (1957), as 

Repúblicas somente seriam reconhecidas como tal se fossem oficializadas, ou seja, 

reconhecidas oficialmente.101A Praxe acadêmica coimbrã é considerada oficialmente 

pela Universidade de Coimbra, e se constitui de uma série de conduta e procedimentos 

que se tornaram tradição, principalmente para os repúblicos. As praxes preconizam uma 

relação entre calouros e veteranos e estão ligadas, principalmente, aos atos de recepção 

dos calouros, como aqui, os chamados “trotes”. 

No Brasil, somente em Ouro Preto as repúblicas estudantis têm uma estrutura de 

funcionamento semelhante à forma como ocorre em Coimbra.102 Contudo, não foram 

encontrados registros da existência de Repúblicas em Ouro Preto até o início do século 

                                                
100 Desta forma podem ser citados alguns nomes de República Coimbrâs que exemplificam o fato: 

República Açoreana (dos Açoreanos), da Beira (da Beira Baixa), Flaviense (do Funchal), Estrela do 
Norte (transmontanos) dentre outras. Dentre os nomes mais excêntricos podem ser citadas as 
Repúblicas Ay-ó-Linda, Bamus-ó-Bira, Boa-Bay-Ela, Bota-a-Baixo, dos Grilos, dos Inkas, dos 
Kágados1000-y-Onáruis, Ninho dos Matulões, Palácio da Loucura, Pagode Chinês, Pim-Pim-
Nelas,Rápo-Táxo, Rás´Te-Parta, dentre outras (LAMY, 1990, p.486) 

101A República oficializada tinha de ser reconhecidamente administrada exclusivamente pelos 
“repúblicos”, tinha que ter cozinha própria, nome e emblema aprovado pelo Conselho das Repúblicas, 
com uma placa com o nome e emblema da República pintados de preto e colocados na fachada do 
edifício onde se localizasse, e deveria ser inaugurada com a presença de todos os repúblicos e um 
representante de todas as outras repúblicas oficializadas então existentes, além da existência de seu 
presidente. 

102 As semelhanças entre as repúblicas estudantis coimbrãs e ouropretanas se revelam nos trotes, festas 
tradicionais, hierarquia interna de funcionamento e a tradição do ex-aluno, além de outros aspectos 
como a moradia estudantil em casas consideradas patrimônio culturais. 
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XX. Antes disso, os estudantes se alojavam em pensões, mas o grande número de casas 

vazias e o baixo aluguel cobrado na cidade incentivaram a criação das repúblicas como 

forma de moradia estudantil. Ouro Preto no início do séc. XX se encontrava num estado 

quase que de abandono, já que em 1897 deixou de ser capital do Estado de Minas, 

desocupando sua função administrativa e levando muitas pessoas a se mudarem para 

Belo Horizonte - a nova capital do estado. Muitos imóveis se desocuparam e, segundo 

Otávio Machado (2007, p.07), muitas dessas casas foram cedidas ou ocupadas pelos 

estudantes, que as mantinham.  

As famílias a liberavam porque era melhor deixá-las nas mãos dos estudantes 
que a cuidariam do que deixar desabá-las ou ser ocupadas por estranhos. A 
desvalorização dos imóveis era às vezes tão gritante que achavam melhor 
deixar de quitar os impostos, pois não compensava. 

A cidade estava vazia e, com seu declínio econômico e esvaziamento de sua 

função administrativa, sua vitalidade começava a ser concebida com os estudantes 

ligados à Escola de Minas e de Farmácia. 

Assim, os estudantes passaram a morar em casas seculares da área central de Ouro 

Preto, dividindo as despesas, pagando os aluguéis e iniciando um processo que tomou 

grandes proporções ao longo do tempo. Segundo Repolês (2007, não paginado): 

Atribuiem-se duas possíveis explicações para a utilização do termo 
‘República’ no contexto das casas que abrigam os estudantes da Universidade 
de Ouro Preto, ambas relacionadas a esse significado político. Por um lado, 
tal termo alude à autonomia administrativa de que as Repúblicas gozam em 
relação à Universidade e reconhecida pela própria direção dessa. Por outro, 
remonta-se a um fato histórico. Quando do fim da Monarquia no Brasil e 
implantação da forma repúblicana, em 1889, os estudantes fizeram uma 
manifestação por ocasião da visita à então capital de Minas Gerais, do 
gabinete parlamentar imperial, encabeçado pelo Ministro Ouro Preto. Para 
demonstrar sua rejeição à Monarquia, os estudantes afixaram cartazes com a 
palavra ‘República’ nas fachadas das moradias estudantis  

Aqui, como em Coimbra, quando ocupadas, as repúblicas passavam a ter um 

nome próprio, nomes que remetem a fatos inusitados ocorridos, gerados pelas 

brincadeiras estudantis, ou apenas se referindo à origem geográfica dos estudantes, 

como “República Consulado da Paraíba”, República Serigy (oriundos do Sergipe), 

República dos Cearenses, e assim por diante.  

[...] com minha experiência ‘Repúblicana’ adquirida nos saudosos quatro 
anos na ‘Consulado’, cheguei a conclusão de que a vida estudantil ficou 
restrita às ‘Pensões’, e por consequência com ausência da prática do ‘nobre 
esporte’, a ‘Caça às Penosas’, na parte coletiva, e aos violões, na social. [...] 
Quanto às Repúblicas, a data de seu nascimento é, sem sombra de dúvidas e 
por óbvios motivos, posterior a 15 de novembro de 1889, data da 
Proclamação da ‘Nossa Venerável’ (DAMASIO, 1997, p.29). 
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Apesar da semelhança com o sistema de Repúblicas estudantis de Coimbra, sobre 

a qual existe vasta bibliografia a respeito,103 quase inexistem trabalhos acadêmicos 

sobre as Repúblicas ouropretanas, assunto ainda pouco explorado e valorizado.104 

Segundo depoimento do ex-reitor da UFOP e ex-morador da república Baviera, 

professor Fernando Borges Campos,105 até a década de 30, prevaleciam as Pensões, ou 

seja, pessoas da cidade que alugavam quartos em suas casas para que os estudantes 

morassem. Já na década de 30, haveria em torno de seis repúblicas em Ouro Preto. 

Assim, foram surgindo as Repúblicas estudantis ouropretanas, a partir da 

ocupação de casas centenárias por estudantes das Escolas de Minas e de Farmácia, que 

dividiam as despesas e tinham sistema de funcionamento semelhante ao de Coimbra. “O 

que caracteriza a vida em república é a sua divisão das tarefas e a responsabilidade de 

cada morador, que adquire perante os demais membros” (MACHADO, O. (Org.), 2007, 

p.05). As repúblicas ouropretanas se tornaram parte da história da cidade, com sua 

peculiar administração - a cada mês, havia um presidente responsável pela gestão das 

questões internas, revezando o posto entre os internos da casa. Contavam, em geral, 

com uma cozinheira - também chamada de “comadre”- que se tornava parte da 

república, através da relação amigável que se fortalecia ao longo dos anos. Havia 

estatutos internos, placas e gritos de guerra que caracterizavam cada República, muitas 

delas criadas antes dos anos 40.106 

O espírito fraternal das Repúblicas de Ouro Preto era mantido por aquelas 
reuniões em torno da mesa. As Repúblicas eram verdadeiras escolas da vida 
que moldavam o caráter dos estudantes forjando-o para a vida profissional. 
Ali se aprendia a conviver e tolerar, suplantar as divergências, respeitar a 
opinião alheia, respeitar a vizinhança, aprimorar o espírito de solidariedade. 
Todos partilhavam das dificuldades e alegrias de seus colegas. Seguiam-se 
regras próprias de cada república, em geral semelhantes (DEQUECH, 1984, 
p.256). 

As Repúblicas ficaram institucionalizadas como espaços democráticos, onde 

estudantes que, muitas vezes em dificuldades financeiras, eram ajudados pelos colegas 

através da possibilidade de dividir a moradia sem pagar nada. É como conta Dequech 

                                                
103 As repúblicas de Coimbra são vastamente estudadas e valorizadas como patrimônio local. Existem 

muitos autores que abordam o tema, os aqui citados são os de Fortuna (2006), Estanque (2005), Lamy 
(1990) e Ribeiro (2008). 

104 Sobre as Repúblicas e vida estudantil em Ouro Preto, podemos citar os trabalhos de Machado (2007) e 
Sardi (2000). 

105 Cf. CAMPOS, 2008. Entrevista concedida à Liliane Sayegh. 
106 Não há dados precisos sobre a fundação de todas as Repúblicas do início do século XX, contudo 

algumas delas são citadas pelos cronistas como consolidadas já nas décadas de 20 e 30, como as 
Repúblicas “Vaticano”, “Consulado da Paraíba”, “Castelo dos Nobres”, “Verdes Mares”, “Serigi”, 
dentre outras. 
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(op.cit., p.213), sobre um morador que veio estudar em Ouro Preto: “Pobre, mantinha-se 

pelas facilidades do ambiente. O sujeito pode passar meses nessa situação, pois pouso e 

comida não se questionam em Repúblicas. Morava ora aqui, ora ali e assim passou por 

Quitandinha, Esparta, Verdes Mares”. Os estudantes moradores de repúblicas se 

encontravam num ambiente onde proliferavam os ideais políticos dos jovens, onde 

conviviam o estudo e o lazer no cotidiano da vida que gerava em torno dos 

compromissos acadêmicos, e tudo isso acontecia numa cidade onde a vida era pacata, 

agitada pelos novos hábitos criados pelos estudantes das Escolas de Minas e de 

Farmácia. 

Com a grande afluência de jovens para estudar em Ouro Preto, surgiram 
dezenas de novas Repúblicas, entre elas a Pilar 27 e Bastilha, que abrigavam 
gaúchos; Bandeirantes no Largo da Alegria; dos Boticarios, na Rua das 
Escadinhas. Assim, pela primeira vez, neste país, uma pequena comunidade 
passou a mesclar costumes e tradições tão diversos, como os dos mineiros, 
gaúchos, baianos, paulistas, cearenses. Nas ruas, nos bares, nas Repúblicas, 
entremeando à política, ouvia-se falar das leis de Newton, Água-régia, Força 
motriz, Direito romano, Orogênese, Cícero, Phaelicineas. E, desta 
diversificação, criou-se nova mentalidade, novos ideais, novo avanço nos 
movimentos estudantis que já se caracterizavam como força ponderável. A 
par disso, o aspecto provinciano da cidade, o seu notável passado, a boemia, 
a descoberta da liberdade por uma juventude pouco vigiada, o espírito 
acolhedor do ouropretano com sua compreensão e bondade, as contas 
penduradas, e, acima de tudo, a presença constante dos professores, seja nas 
escolas, fora delas, e até em casa, a incutir o culto ao dever e à 
responsabilidade. Tudo isso fez com que o estudante de passasse a dominar 
junto com os políticos. (DEQUECH, 1984, p.69). 

Já na década de 40, havia reivindicação estudantil às administrações das Escolas 

de Minas e de Farmácia pela moradia, já que as iniciativas para a consolidação das 

repúblicas ouropretanas era de caráter particular. Segundo Campos (2008), as condições 

das Pensões eram muito ruins: 

Porque a Sociedade recebia um monte de demanda de quem era estudante 
falando da precariedade dos locais onde eles moravam, os tais quartos 
alugados. As pensões eram insalubres, complicadas, não era a questão do 
valor não, era questão das condições, que eram muito. 

Surge então a Casa do Estudante de Ouro Preto (CEOP) em 1946, criada a partir 

da Associação de ex-alunos da Escola de Minas, entidade sem fins lucrativos com o 

objetivo de adquirir casas para se tornarem Repúblicas “visando especialmente 

promover todas as formas de proteção e beneficência aos estudantes de Ouro Preto”.107 

Desta Associação, faziam parte ex-alunos das Escolas de Minas e de Farmácia.108  

                                                
107 Domingos Fleury da Rocha, Ata da Fundação da Casa do Estudante. In: MACHADO, O. (Org.), 2007, 

p.12.  
108 Segundo Dequech (1984, p.254): 
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Em 1953, surge uma outra entidade, a Casa do Estudante da Escola de Minas 

(CEEM), composta somente por ex-alunos da Escola de Minas. Esta entidade teve 

maiores esforços em direção à angariação de fundos para a construção de novas 

repúblicas estudantis: em 1963, inicia uma campanha através do pedido de doação de 

verbas por empresas109 e embaixadas de diversos países no Brasil110 para a construção 

de novas repúblicas destinadas aos alunos da Escola de Minas. A contrapartida seria o 

batismo da república com o nome do país que doasse as verbas, e as justificativas - bem 

elaboradas por carta assinada pelo presidente da Comissão Executiva da CEEM - 

perpassavam questões como a demanda por moradia estudantil na cidade, a importância 

da Escola de Minas - formando diversos engenheiros que passaram a dirigir as grandes 

indústrias de base e grandes empresas do país, a importância da educação superior no 

Brasil e até mesmo a importância histórica de Ouro Preto. Contudo, o que conseguiu foi 

uma proposta de doação de livros pela embaixada francesa e o empréstimo de verbas 

pela Fundação Gorceix, além de uma ajuda de custo do MEC - que seria utilizada para 

manutenção de algumas repúblicas em estado precário. Entretanto, há casos isolados, 

como a construção das repúblicas Formigueiro e Arca de Noé. Essas repúblicas foram 

construídas a partir da doação de verbas feita pelas Indústrias Votorantim, fruto da 

eficácia dos pedidos da CEEM.  

                                                                                                                                          
Registramos as seguintes repúblicas existentes em 1952: Albatroz, Arca de 
Noé, Castelo dos Nobres, Casuarinas, Canaan, Consulado, Coréia, Covil dos 
inocentes, Formigueiro, Gafieira, Verdes Mares, Hospício, Mansão dos 
Nobres, Pif-Paf, Pureza, Quitandinha, Reino de Baco, Saara, Serigi, 
Sinagoga, Sparta, Tabu e Vaticano. Muitas pertencentes à Casa do Estudante 
e outras eram alugadas. De qualquer modo, não havia verba para reformas e o 
baixo aluguel não estimulava o proprietário a arcar com as despesas de 
manutenção. O ambiente em geral cheirava a mofo. O porão da casa, como 
de resto, das casas de Ouro Preto, exalava o cheiro típico da candeia 
(vanilosmopsis erithropappa), lenha usada para abastecer o fogão.  

109 A entidade pediu ajuda para a CIA de Ferro e Liga da Bahia - FERBASA - em 1963,que negou o 
pedido por falta de verbas. 

110 Em 1963 foram enviados pedidos às Embaixadas da Índia, Finlândia, México, Canadá, Japão, Chile, 
Itália, Holanda, Grécia, Peru, Argentina, Áustria, Espanha, França, Líbano, China, Portugal, Bélgica 
Reino Unido e Estados Unidos. 
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Figura 2. 17 Construção das Repúblicas Formigueiro e Arca de Noé, com folheto com os seguintes 
dizeres: 

A S. A. Indústrias Votorantim - fabricação de alumínio, gusa, aço, cimento, 
refratários, tecidos, etc., conjugando esforços com a Fundação ‘Casa do 
Estudante da Escola de Minas’ na solução do problema da moradia 
universitária, está construindo o conjunto residencial da foto, que abrigará as 
‘repúblicas’ Formigueiro e Arca de Noé, já tradicionais na vida estudantil de 
Ouro Preto. É um gesto louvável que muito honra aquele importante grupo 
industrial brasileiro.  

Fonte: MACHADO, O. (Org.), 2007. 

 

No final da década de 60, começam a proliferar as repúblicas de caráter particular 

em Ouro Preto, reflexo do aumento de vagas na instituição. As repúblicas particulares 

também têm seus nomes e tradições próprias, a grande diferença entre essas e as 

repúblicas federais é o pagamento do aluguel, rateado pelos moradores.  

Com a criação da Universidade em 1969, os imóveis pertencentes a CEOP e a 

CEEM foram doados111 ao patrimônio da UFOP, tornando-se pertencentes à União.112 

Mas a simples transferência de titularidade da propriedade dessas repúblicas não 

resolvia a defasagem da moradia estudantil, mas servia apenas para “federalizá-las.113 

                                                
111 Segundo depoimento do professor e ex-reitor Fernando Borges, as repúblicas foram doadas porque 

muitas se encontravam em estado de deterioração, sendo que uma delas a parede chegou a ruir, e como 
o patrimônio pertencia a Associações sem fins lucrativos, a UFOP não podia interferir na questão,  não 
poderia ajudar na reforma das casas, já que não pertenciam a ela. As Associações nesse momento 
estavam inativas, não tinham diretoria e nada faziam para reverter a situação. Assim, surgiu a iniciativa 
de doação desse patrimônio para que se tornasse responsabilidade da UFOP. 

112 Esse processo também ficou conhecido como “federalização” das repúblicas. 
113 Em 1975 a CEOP transfere a titularidade da propriedade de sete repúblicas à UFOP, são elas: 

Sinagoga, Tabu, Quitandinha, Consulado, Canãa, Pif-Paf, Verdes Mares. 
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Segundo Otávio Machado, nas décadas de 60 e 70, houve também uma compra 

sistemática de casas para se tornarem repúblicas pelas Escolas de Minas e de Farmácia 

“motivada tanto pela reivindicação estudantil como pelo encontro de preços razoáveis 

de imóveis na cidade de Ouro Preto, além das verbas disponíveis para investimentos” 

(MACHADO, O. (Org.), 2004, p.14). Contudo, a demanda por moradia aumentava, mas 

já não havia repúblicas da UFOP o suficiente para abrigar toda a demanda. Havia, 

então, as chamadas repúblicas Federais - aquelas pertencentes ao patrimônio da UFOP, 

e as repúblicas particulares, que se constituem de repúblicas em casas alugadas pelos 

estudantes. Os estudantes começavam a intensificar o movimento pela federalização de 

mais repúblicas, ocorrendo até mesmo greves e um acampamento na Praça Tiradentes114 

para que as reivindicações estudantis, principalmente pela moradia, fossem atendidas. 

Em 1976, a Fundação João Pinheiro também avaliou a questão das repúblicas em 

seu diagnóstico para implantação do campus da UFOP no Morro do Cruzeiro. O 

diagnóstico analisou a questão sob três perspectivas: sob o ponto de vista urbano, ponto 

de vista estudantil e ponto de vista da UFOP. Sob o primeiro aspecto, a Fundação 

concluiu que havia grande interesse por parte do município em manter as repúblicas da 

forma como se apresentavam, tendo em vista a “substancial vitalização imprimida ao 

cotidiano urbano”115 obtida através do intercâmbio cultural no convívio diário entre os 

estudantes vindos de várias partes do país e a população local. Ainda sob este viés, o 

diagnóstico aponta as repúblicas como um grande potencial para incremento às 

atividades recreativas e culturais da cidade, ajudando a consolidar atividades já 

existentes e a criação de novas. Além disso, as repúblicas são vistas como uma 

interferência positiva na paisagem urbana da cidade, já que possibilitam a conservação 

das casas ocupadas. “As próprias placas de identificação afixadas nas paredes exteriores 

das repúblicas constituem interesse turístico, tendo já se constituído no folclore local 

pelo pitoresco e espirituosidade que as constituem” (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 

(Org.), 1976, p.109). Ainda de acordo com o diagnóstico, do ponto de vista urbano, a 

forma de habitação estudantil através das repúblicas deveria continuar e ser 

incrementada. 

Sob o ponto de vista do estudante, o diagnóstico verifica um resultado positivo, ao 

possibilitar uma atmosfera acentuadamente cultural, além do convívio próximo com 

                                                
114 Segundo Otávio Machado (2004) e informações do professor Fernando Borges Campos (2008). 
115 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (Org.), 1976, p.109. 
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outros estudantes, incentivando uma boa formação acadêmica. Por fim, sob o ponto de 

vista da UFOP, o diagnóstico conclui que seria mais “operativo” transferir a habitação 

estudantil para o interior do campus da UFOP, já que seria mais fácil a gestão desse 

sistema, e menos dispendioso à instituição. A gestão de diversas casas dispersas na 

cidade se mostrava inviável caso esse sistema viesse a crescer desta forma, com a 

construção do novo campus num local afastado das antigas repúblicas. Contudo, 

também era conveniente à universidade manter esse sistema, que já era tradicional na 

cidade o esforço em mantê-lo. Através da gestão e manutenção pela UFOP, era 

considerado no diagnóstico como “compensador”, devido a um investimento em um 

“sistema consagrado”, que reforça a atração e permanência de estudantes de fora na 

cidade. Sugere-se então que a UFOP expanda o sistema de repúblicas estudantis, 

considerando também a possibilidade do esgotamento do sistema causar maiores taxas 

de desistências nos cursos de graduação. 

Em 1977, é criado o CAE, Centro de Assistência Estudantil da UFOP, com 

objetivo de montar critérios e tentar administrar a questão da assistência estudantil em 

geral, como alimentação e moradia. O CAE chegou a interferir na escolha de estudantes 

para morar em repúblicas e no alojamento que foi posteriormente construído no campus. 

Essa intervenção se tornou necessária a partir do momento em que começou a ocorrer 

dificuldade de se encontrar moradia por parte dos estudantes. A situação culminou em 

uma greve estudantil, além da invasão do prédio do Centro de Convergência, que até 

então não havia sido utilizado. 

A UFOP manteve o sistema de Repúblicas já existente, e com a construção do 

novo campus no Morro do Cruzeiro, também construiu, em 1982, dez casas próximas 

ao campus para se tornarem repúblicas.116  

                                                
116 As casas possuem em torno de 200 m² e possuem dez quartos, com número variável de moradores, de 

10 a 18 estudantes por casa. 
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Figura 2. 18 Construção das Repúblicas do Campus Morro do Cruzeiro, início da década de 80. 
Fonte: República Senzala, on line: 
 
 

 

Figura 2. 19 Vista do campus Morro do Cruzeiro, com as Repúblicas do Campus na parte inferior. 
Fonte: Antônio Lopes de Laia, Assessoria de Comunicação Social da UFOP, 21 abr. 2008. 

 

Entretanto, também foi inaugurada uma nova forma de alojamento estudantil pela 

instituição - o alojamento dentro do próprio campus, no prédio do Centro de 

Convergência, que já havia sido ocupado por estudantes em 1977, com a finalidade de 
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se tornar moradia. Este tipo de moradia é bem diferente das repúblicas, tanto as federais 

quanto as particulares. O critério de seleção dos alunos que moram no local é 

socioeconômico - diferentemente das repúblicas, que têm seus critérios próprios e 

perpassam questões que se relacionam à convivência interna e ao respeito às regras da 

casa, previamente determinadas pelos antigos moradores. Além disso, o alojamento tem 

capacidade para 64 moradores, alojados em quartos pequenos e individuais, em 

contraposição às repúblicas, que, em geral, têm quartos grandes que cabem mais de um 

estudante. 

Em 1986, o DCE cria a “Comissão de Moradia”, e são levadas adiante sucessivas 

invasões às casas do centro histórico, pertencentes ao patrimônio da UFOP, mas que se 

encontravam subutilizadas, a fim de reivindicar a transformação dessas casas em novas 

repúblicas, o que realmente se efetivou.117 

Com o passar dos anos, as repúblicas passaram a ser enxergadas pela 

administração da UFOP como estruturas quase autônomas, e respeitadas como tal. Essa 

questão começou a gerar algumas situações conflituosas em que a justiça, através de 

vários meios, questionou a ocupação de imóveis da União de forma não-onerosa, sem 

uso direto pela UFOP, mas por seus discentes. Em 1990, o TCU - Tribunal de Contas da 

União - pediu explicações sobre o fato, sobre o qual o ex-reitor Fernando Antônio 

Borges Campos respondeu, fazendo inclusive um histórico sobre as repúblicas, em 

anexo ao ofício de resposta da UFOP, enfatizando a diferença entre “alojamento” e 

“república”: 

A ‘república’ possui características peculiaríssimas, e como o próprio nome 
revela, tentando reproduzir no convívio diário entre eles, quinze ou vinte 
estudantes, por um período não menor do que quatro ou cinco anos, as regras 
sociais de formação de um cidadão. 
Existe em Ouro Preto um ‘alojamento’ situado no campus do Morro do 
Cruzeiro [...]. A administração da UFOP, em 75/76, cedeu o espaço a 
estudantes de graduação, alojamento implantado nos moldes convencionais. 
A prática demonstrou a inadequação sistemática, condenada por estudantes, 
professores, administração e cultura local. [...] 
Esse processo cultural, tradicional, gerou inevitavelmente, um forte 
sentimento de repúdio a qualquer iniciativa externa contra suas estruturas 
formais [das repúblicas]. 
A instituição escolar compreendia estas razões e mesmo durante os governos 
militares respeitou esta cultura local, que nunca admitiu sequer interveniência 
do DCE e/ou de Diretórios Setoriais (Diretório Acadêmico das Escolas da 
Universidade) [...]. 
O assunto ‘república estudantil’ em Ouro Preto integra há muito tempo os 
relatórios de auditoria sobre a UFOP, é raiz na história da Instituição, 

                                                
117 Segundo Otávio Luiz Machado (2007) esse foi o caso das repúblicas “Tanto Faz”, “Maria Bonita” e 

“Saudade da Mamãe”, sendo as duas primeiras femininas. 
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tornando-se necessário mostrar em linguagem não processual que ‘república 
estudantil’ em Ouro Preto não é somente residência de estudantes mas uma 
Instituição. (CAMPOS, 1990, grifo do autor). 

Em 1994, foi criado o NUDEME - Núcleo de Estudos e Debates sobre a Moradia 

Estudantil. A criação deste núcleo, que tinha por objetivo discutir as questões relativas 

às repúblicas e aos alojamentos, culminou na criação de um órgão interno a UFOP para 

tratar do assunto - a CAC - Coordenadoria de Assuntos Comunitários, coordenada, 

inclusive, por um ex-estudante da UFOP e ex-morador de república, Rafael Magdalena.  

As repúblicas estudantis ouropretanas se localizavam emaranhadas apenas no 

centro histórico da cidade, até a década de 80 - quando a própria UFOP construiu 

algumas casas para se tornarem repúblicas federais próximas ao seu campus. A partir da 

década de 90, com a consolidação do campus no Bairro Bauxita, as repúblicas também 

começaram a surgir naquele bairro, tornando o lugar com um perfil universitário. 

Contudo, apesar da consolidação das novas repúblicas próximas ao campus, as 

repúblicas do centro histórico continuam com seu caráter tradicional e festivo, e ainda 

são a grande referência quando se fala de república em Ouro Preto. A partir da tabela 

abaixo, é possível ter uma noção da quantidade e tamanhos das repúblicas federais em 

Ouro Preto: 

Tabela 2. 1 Aspectos quantitativos das repúblicas federais de Ouro Preto. 
Localização das 

Repúblicas 
Federais 

Quantidade  Área total 
construída (m²) 

Área média de cada 
república (m²) 

Número de 
moradores118 

Bairro Bauxita 17 3.644,50 214,4 273 

Centro Histórico 41 12.556,86 306,3 485 

Total 58 16201,36 - 758 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados fornecidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e 
Estudantis, nov. 2009.  

 

A UFOP também tem alojamentos localizados no Centro de Convergência. E 

existem também mais de 300 repúblicas particulares na cidade, localizadas 

principalmente no centro histórico e no bairro Bauxita, e a previsão é que esse número 

                                                
118 Aqui considerando o total de vagas disponíveis divulgado pela UFOP em novembro de 2009 - nem 

sempre as repúblicas federais estão com todas as vagas disponíveis preenchidas. O número de vagas é 
calculado a partir da análise do tamanho e da infraestrutura de casa, sendo esse número variável de 7 
(República Chega Mais) a 26 vagas (República Aquarius). 
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aumente cada dia mais. Pode-se perceber nos mapas seguintes a localização das 

repúblicas no tecido urbano de Ouro Preto.119  

Hoje, as repúblicas também podem ser consideradas como patrimônio cultural da 

cidade, não só em relação à estrutura física das repúblicas mais antigas, mas a partir da 

constatação das tradições ali criadas, peculiaridades da cidade de Ouro Preto, criada à 

semelhança do que ocorre na cidade de Coimbra, como aqui já citado. O laço criado 

entre os estudantes e as repúblicas foi fundamental para conservar as casas onde moram, 

aspecto que contribuiu também para a preservação do patrimônio cultural da cidade. 

Uma questão importante a se ressaltar é que as repúblicas do centro histórico estão 

localizadas em locais que, no momento, sofrem forte especulação imobiliária em 

detrimento do turismo. Contudo, a permanência das repúblicas enquanto moradias 

estudantis nesse espaço são fundamentais para garantir a vitalidade do centro urbano da 

cidade, já que a atividade turística é sazonal e muitas vezes excludente, induzindo a 

criação de espaços que se destinam à apenas uma pequena parcela da população que tem 

condições de usufruir de restaurantes requintados e serviços especializados em torno das 

atividades de lazer na cidade.  

                                                
119 O mapa elaborado pela Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento urbano da cidade só levou em 

consideração as maiores repúblicas, que têm placas com seu respectivo nome na fachada. Contudo, são 
também consideradas repúblicas as casas que servem de moradia para estudantes que dividem suas 
despesas, mas não têm o costume de levar adiante certas tradições, como ter um nome ou aplicar trotes 
nos calouros. Desta forma, existem mais repúblicas na cidade do que mostram os mapas aqui 
apresentados. 
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Figura 2. 20 Localização das repúblicas estudantis no centro histórico de Ouro Preto. 
Fonte: Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano de Ouro Preto, adaptado pela autora. 
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Figura 2. 21 Localização das repúblicas estudantis no Bairro Bauxita. 
Fonte: Secretaria de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano, adaptado pela autora. 
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3 COTIDIANO EM OURO PRETO - AMBIENTE UNIVERSITÁRIO, FESTAS E 

RELAÇÕES DE CONFLITO 

 

 

3.1 OS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E A RELAÇÃO COM A CIDADE DE OURO 

PRETO 

 

 

A partir da segunda metade do séc. 17, Villa Rica depois, desde 20 de Março 
de 1823, Imperial Cidade de Ouro Preto, foi notável centro intellectual do 
paiz e mesmo da America do Sul, para o qual convergiam poetas, pintores, 
scientistas, litteratos, romancistas, oradores, tribunos e compositores 
(RACHE, 1954, p.09). 

Jovens que saem da casa dos pais para estudar em Ouro Preto. Situação que se 

repete desde o séc. XIX, hoje já faz parte da vida ouropretana - receber novos 

estudantes a cada ano. Quando isso começou a acontecer, poucos eram os jovens que se 

deslocavam para a cidade, visto que juntas as Escolas de Farmácia e de Minas 

angariavam menos de 30 alunos por ano até o início do séc. XX. A criação da estrada de 

ferro em 1888, ligando Ouro Preto ao Rio de Janeiro, trouxe maiores facilidades para a 

migração desses jovens estudantes vindos de várias partes do país. Estudar em Ouro 

Preto, que já era considerada uma cidade “Monumento Nacional” em 1933, mas que 

passava por um momento de estagnação econômica, agravada pela transferência da 

capital de Minas Gerais para Belo Horizonte, significava vivenciar histórias peculiares, 

longe da família, abraçando um novo estilo de vida: o modo de vida estudantil. 

Os estudantes podem aqui ser entendidos jovens universitários de classes sociais 

diversas - mesmo predominando a classe média, mas sendo um grupo de privilegiados 

que podiam estudar num país onde o ensino superior era acessível a muito poucos. 

Esses jovens têm um estilo de vida semelhante, que possui comportamentos comuns, 

não só em função da sua faixa etária, mas como resposta ao sistema de poder que lhes é 

imposto quando adentram as instituições de ensino superior - o sistema acadêmico. 

Horários, obrigações, estudos, mas também o lazer, o convívio social, as festas... Tudo 

isso faz parte do mundo do jovem estudante, e é neste sentido que afirma Eliane Pires 

(2008, p.04): 
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[...] Essa experiência de vida possibilita a esses jovens práticas, relações, por 
meio dos quais criam espaços próprios, com uma autonomia relativa do 
mundo adulto, expressão de uma cultura que fornece elementos para se 
afirmarem com uma identidade própria: ser jovem. Eles recriam as 
possibilidades de entrada no mundo além da figura do espectador passivo, 
colocando-se também como protagonista. Nos seus espaços, querem ser 
reconhecidos, querem uma visibilidade, querem ser alguém. Querem ter 
também um lugar na cidade, usufruir dela, enfim, eles são sujeitos e, como 
sujeitos, querem ser jovens e cidadãos, com direito a viver plenamente a 
juventude. 
O sentido dessa tentativa não é tanto o de uma suspensão da vida social ou de 
irresponsabilidade, inconsequência, como geralmente é vista, mas de garantir 
espaços de fruição da vida, de não serem exigidos, de se permitirem uma 
relação mais liberal com o trabalho, de investirem o tempo na sociabilidade, 
no lazer e nas trocas afetivas possibilitadas. 

Movimentando a economia local e o próprio cotidiano citadino, os estudantes 

universitários de Ouro Preto têm um estilo de vida semelhante, marcado pelas normas e 

valores relacionados ao mundo acadêmico e tempos e formas de lazer peculiares desse 

modo de vida, mas também aos outros fatores de semelhança entre os indivíduos, como 

a faixa etária - jovens, em sua maioria de 18 a 24 anos. Essas semelhanças de conduta 

podem ser caracterizadas como um estilo de “vida universitária”, convergindo condutas 

dos jovens estudantes aqui referidos.120 

Originários de outras cidades, tanto de Minas Gerais quanto de outros estados, os 

estudantes universitários de Ouro Preto se mudam para a cidade apenas para cursar o 

estudo superior. Assim, esses estudantes permanecem na cidade durante um prazo 

médio de quatro a cinco anos, e dão sentido ao novo lugar habitado, construindo novos 

vínculos sociais em outra estrutura de poderes - que não a estrutura familiar tradicional 

que abandonam por determinado período. Ocorre uma dinâmica constante de renovação 

dos grupos de jovens universitários que moram na cidade, já que a cada ano vários 

estudantes se formam e vão embora e novos ingressam na instituição, passando a morar 

ali. Tal fato explica que os estudantes são um grupo que se renova a cada ano - já que a 

cada vestibular entram novos alunos e outros terminam seus estudos na graduação.  

Para então descrever o cenário que vivia Ouro Preto no final do século XVIII e 

início do XIX sob o viés desse mundo estudantil que se constituía, recorre-se aqui à 

literatura, em boa parte, às crônicas escritas por ex-alunos das Escolas de Farmácia e de 

Minas durante a época citada.121 Não existem documentos, ou mesmo trabalhos 

                                                
120 Não se atribui aqui a classificação de “vida universitária” somente aos estudantes de Ouro Preto, 

existem várias formas de vida universitária em várias cidades universitárias do Brasil e do mundo, mas 
aqui será ressaltado o estilo de vida universitário em Ouro Preto e suas peculiaridades. 

121 Os autores aqui referenciados são: Barbosa e Dornelas (1993), Cabral (1969), Caldeira (2000), 
Damasio (1997), Dequech (1984), Jerônimo (1967), Lessa (1981), Brito Machado (1933), Otávio Luiz 
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aprofundados, que falem de Ouro Preto sob esta perspectiva, apenas citações esparsas 

em diversas publicações, principalmente de ex-alunos das Escolas de Farmácia e de 

Minas, falando da criação dos estabelecimentos de ensino superior na cidade. 

O que hoje representa a atração de um contingente de milhares de estudantes de 

todo o país começou com poucos alunos, que estudavam intensamente a fim de concluir 

os anos de estudo na cidade, sem deixar de lado as artimanhas e travessuras típicas 

daqueles que possuem a jovialidade à flor da pele. Muitos motivos atraíam os 

estudantes para os estabelecimentos de ensino em Ouro Preto, bem colocados aqui por 

Raccioppi (1940, p.13), que veio do Rio Grande do Sul no início do século XIX para 

estudar na Escola de Minas: 

Cidade pequena, de vida tranquila. Ambiente acariciador. Famílias 
affectuosas, acolhendo estudantes. Vida barata, tão barata, depois da 
mudança da Capital, que uma casa se alugava por 20$000. Alguns prédios 
cahiram e outros eram dados para moradia, para se conservarem 
gratuitamente. Em “Repúblicas”, o estudante podia viver com apenas 
100$000 mensaes! Estudava-se de graça na Escola de Pharmácia e de Minas! 
Era assim explicável que de todos os ângulos do paiz meninos e moços, aos 
milhares, procurassem Ouro Preto para estudarem. 

Assim, os baixos custos de moradia e a fama das instituições ouropretanas eram 

grandes atrativos para o volume de jovens estudantes na cidade, que aumentava aos 

poucos. No século XVIII e início do XIX, o número de alunos era tão pequeno que nem 

chegava, muitas vezes, a completar todas as vagas disponíveis nas Escolas de Farmácia 

e de Minas. Segundo Damasio (1997), a Escola de Minas diplomou, entre 1876 e 1889, 

apenas 34 alunos. 

Mesmo em pequeno número, os estudantes sempre se faziam percebidos. São 

famosos os vários casos das aventuras dos alunos da Escola de Farmácia e de Minas, 

travando assim, relações diversas com os moradores da cidade, os “nativos” - assim 

chamados pelos estudantes “de fora”. Não raro, há depoimentos e casos sobre a boemia 

estudantil em Ouro Preto, autores que descrevem situações, ora tendendo para a 

reprovação dos atos dos estudantes, ora relevando as artimanhas estudantis, descontadas 

as devidas circunstâncias em que ocorrem. É neste sentido que afirma Brito Machado 

(1933, P.1945): “A mocidade era então a vibração de minha terra, que olhava seus 

moços com carinho maternal, perdoando-lhe, muitas vezes, mesmo as mais 

inconvenientes brincadeiras”. Em comum, os estudantes mantinham a vida com pouco 

                                                                                                                                          
Machado (2007), Magalhães (1989), Maiva (1987), Paiva (1987), Raccioppi (1940), Rache (1954), 
além de entrevistados pela autora. 
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dinheiro e muita liberdade. Longe dos pais, morando em estruturas diferentes da 

estrutura familiar, como pensões ou casas alugadas, sempre havia motivo para suas 

ações inusitadas, fato que se tornou comum no ambiente ouropretano. A liberdade e os 

ares de uma nova cidade reforçam novos padrões de comportamento desses jovens que 

saem de suas casas para estudar: 

[...] A cultura aparece como espaço de práticas, representações, símbolos e 
rituais no qual os jovens buscam demarcar uma identidade juvenil. Longe dos 
olhares dos pais, professores ou patrões, assumem um papel de protagonistas, 
atuando de alguma forma sobre o seu meio, construindo um determinado 
olhar sobre si mesmo e o mundo que os cerca. 
Todas as representações de poder do controle estão afastadas, menos 
vigilantes, estão dormindo. (PIRES, 2008, p.05). 

Clássicos eram também os roubos de galinhas pelos estudantes das Escolas de 

Minas e de Farmácia. Como nos conta Magalhães, “passar por Ouro Preto sem nunca 

ter tomado um porre ou roubado galinhas, decididamente não é estudar em Ouro Preto!” 

(MAGALHÃES, 1989, p.19). Em época em que era comum, principalmente nas cidades 

do interior brasileiro, criar porcos e galinhas no quintal, a constante falta de dinheiro dos 

estudantes e o espírito de aventura sempre movimentaram o “mercado clandestino” das 

galinhas na cidade. Diversos autores citam o fato, sempre encarado com bom humor 

pelos ouropretanos - após passar o susto e a raiva pelo fato ocorrido e ponderadas as 

situações em que ocorriam tais roubos. As serenatas estudantis também fizeram parte do 

cenário ouropretano. “Serenatas que marcaram época em Ouro Preto, tanto pelas 

músicas como pela qualidade das vozes [...]” (Ibid., p.29). Serenatas em que se 

juntavam jovens estudantes cantando para as mocinhas ouropretanas, que apareciam nas 

sacadas em noite de luar, ou grupos cantantes que se reuniam nos adros das antigas 

igrejas, animando as noites da cidade. 

Famosos também eram os casos de estudantes “assustando” a população 

ouropretana - a cidade de Ouro Preto sempre contou com muitas histórias de 

assombrações, principalmente incluindo personagens históricos, como os inconfidentes, 

ou relativas à escravidão. Conta-se que pessoas ouviam barulhos de correntes se 

arrastando pelo chão dos porões dos casarões, ou personagens andando pelas tortuosas 

ruas da cidade mal iluminada, situação que se apresentava como um “prato cheio” para 

as travessuras estudantis. Nem mesmo o tradicional evento da Semana Santa em Ouro 

Preto ficava impune de artimanhas. Os estudantes participavam das celebrações, 

procissões e missas, mesmo que de uma forma diferente, ou irreverente, pregando peças 

na população: 
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[...] os estudantes, então aproveitavam quando as moças estavam ajoelhadas, 
para pregar com tachinhas as suas saias no chão. [...] as Repúblicas dos 
estudantes, não possuindo colchas, costumam colocar cobertores, às vezes 
horríveis, do que os padres certamente não gostam, nem as famílias 
tradicionais [...] (MAGALHÃES, 1989, p 46). 

Já havia se tornado normal na cidade a boemia estudantil. Noites regadas a 

cervejas, vinhos baratos no “Café do Crispim”, bar do “Hotel Toffollo” e no “Bar do 

Brasil”, do Januário - em baixo do antigo Centro Acadêmico, próximo ao cinema, todos 

na Rua São José, a mais movimentada da cidade, onde havia o Fórum, o cinema e o 

comércio local. Tornaram-se frequentes também as festas no Centro Acadêmico da 

Escola de Minas- CAEM,122 onde não só estudantes de engenharia, mas até mesmo os 

moradores locais participavam dos eventos ali feitos - também na Rua São José. Já na 

década de 40, ficaram famosas as “domingueiras” do CAEM, matinês dançantes 

chamadas de “Good-Bye”, frequentadas tanto por estudantes quanto pelas moças da 

cidade e pelas turistas que começavam a visitar Ouro Preto. Essa interação com as 

moças da cidade não obstante se tornavam casamentos, cujos namoros começavam 

através dos encontros no CAEM, das serenatas e travessuras dos estudantes.  

Apesar das brincadeiras, às vezes até de mau gosto, os estudantes mantinham boa 

relação com a população local, participando de eventos nas casas das pessoas - era 

comum passar o domingo nas “casas de família”, a convite dessas, para desfrutar de 

almoços bem regados. Há relatos de almoços e conversas intermináveis - os famosos 

“bondes” - até mesmo com bispo e padres locais. O interesse dos estudantes pela 

política se revelava, muitas vezes, em manifestações, algumas coerentes, algumas com 

seu tom de exagero. 

Famosos também eram os “trotes” dos estudantes, rituais de passagem para os 

calouros que chegavam para estudar nas Escolas. Cortar cabelo, discursar em palcos 

improvisados e pregar peças nos novos alunos era costume já conhecido pelos 

ouropretanos, em meio à algazarra que se formava. 

E à medida que o interesse pelo turismo em Ouro Preto ia aumentando, mais 

pessoas visitavam a cidade, incluindo as famosas turistas de Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro, e demais lugares, que, se hospedando no Grande Hotel, interagiam com os 

estudantes. Tornou-se praxe conhecer as turistas e chamá-las para as festas que 

                                                
122 O CAEM - Centro Acadêmico da Escola de Minas - funcionava semelhante a um clube, com festas 

com a participação tanto de estudantes quanto de moradores da cidade. Era o local de encontro dos 
estudantes, e se localiza ainda hoje na Praça Tiradentes, ao próximo á antiga Escola de Minas. 
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aconteciam no CAEM. Os demais turistas também interagiam; há relatos de grandes 

bebedeiras com os estudantes no Bar do Januário ou do Hotel Toffolo, numa época em 

que Ouro Preto revivia momentos da visita de intelectuais e artistas visitando a cidade.  

Em suma, até metade do século XX, os estudantes que vinham morar em Ouro 

Preto, oriundos de todo o país, mantinham com a população uma boa relação de 

convivência, apesar da boemia, das confusões e situações por eles provocadas. 

Situações muitas vezes encaradas com bom humor, pois os hábitos dos estudantes não 

chegavam a ferir a liberdade dos ouropretanos. O cotidiano ouropretano era marcado 

pelas aventuras e pela boemia estudantil, que se revelavam na liberdade dos jovens que 

saem de casa, com pouco dinheiro e muita criatividade e, desta forma, interagem com a 

população local. As serenatas, os roubos de galinhas, as aventuras relacionada aos 

fantasmas criados no imaginário do próprio ambiente histórico ouropretano, as 

discussões acadêmicas e políticas, os trotes fomentavam a criação de uma atmosfera 

estudantil na cidade-patrimônio. A própria relação com os turistas e com o turismo 

demonstra de que forma estava arraigado à cidade o ambiente dos jovens estudantes. As 

festas no CAEM eram frequentadas tanto pelos estudantes quanto pelos moradores 

ouropretanos, mostrando a interação que havia entre estes e a população local - o lugar 

se tornou o grande ponto de encontro das pessoas da cidade, e se não representava um 

símbolo da cidade-patrimônio, se materializava como uma referência local de lazer e 

interação entre estudantes e moradores ouropretanos. 

Nessa época, o espaço urbano de Ouro Preto se reduzia aos bairros centrais, o hoje 

chamado “alto centro histórico”, além dos antigos bairros: Antônio Dias, Cabeças, Pilar, 

Lajes, Padre Faria. Eram nesses bairros que transitavam tanto a população ouropretana 

quanto os estudantes, já que as Escolas de Minas e de Farmácia se localizavam bem no 

centro da cidade, no Morro de Santa Quitéria - coroado pela Praça Tiradentes, um dos 

pontos mais elevados e importantes da cidade, local onde se localizam as funções 

administrativas da província desde os tempos em que a cidade ainda era chamada de 

“Vila Rica”.  



133 

 

Figura 3. 1 Mapa esquemático da área central de Ouro Preto e bairros antigos; locais muito 
utilizados pelos estudantes das Escolas de Farmácia e Minas no início do século XX. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de Mapa fornecido pela Secretaria Municipal de Patrimônio e 
Desenvolvimento Urbano de Ouro Preto, 2009. 
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Ao longo dos anos, a relação dos ouropretanos com os estudantes veio mudando, 

assim como mudaram as escalas dos acontecimentos. Com a criação da UFOP, cresce 

significativamente o número de alunos na Universidade, e consequentemente crescem 

também os impactos que tal fato provoca. Segundo depoimento de César Maia a Otávio 

Machado (2003a), após a Reforma Universitária, o subsídio às escolas era por número 

de inscritos. Assim, a Escola de Minas, que até meados de 1965 possuía turmas de doze, 

treze alunos, passou a ter duas turmas anuais de quarenta alunos, o que fez com que o 

afluxo de estudantes vindos de outras partes do país aumentasse cada vez mais123. Em 

consequência, aumentavam as festas, os protestos e todas as práticas estudantis 

começavam a ser mais visíveis e influentes no espaço ouropretano. 

O Centro Acadêmico e o Diretório Acadêmico passavam a ser mais atuantes, num 

momento em que fervilhavam os protestos políticos por todo o país. Ouro Preto e suas 

repúblicas foram berço de muitas ideias e ações de protesto político, de fermentação 

ideológica. O número de repúblicas aumenta significativamente, as quais se consolidam 

como uma espécie de corporação estudantil, com estudantes adeptos à esquerda ou à 

direita da política nacional. Os anos 60 foram marcados pela repressão política e 

também por protestos, rupturas e questionamentos, impulsionados pela juventude - 

principalmente ligada ao meio acadêmico em todo o mundo. No país, mudavam os 

hábitos sociais, o que era refletido nos comportamentos, nas artes, na moda, na política.  

Mudavam também os hábitos ouropretanos. A sociedade se modernizava, a 

televisão chegava, o famoso “footing”124 foi aos poucos abolido. Em Ouro Preto, os 

anos 60 foram marcados pela agitação estudantil e pelas mudanças que o próprio 

contexto da época aplicava nas cidades. Com o passar dos anos, a cidade de Ouro Preto 

aprendeu a conviver e passou também a depender da função estudantil da cidade.  

As repúblicas estudantis se consolidaram como um espaço democrático e de 

criação de laços afetivos entre os estudantes que convivem entre si, dando sentido 

àquele espaço e transformando-os em lugares, no sentido da construção da memória 

coletiva nesses locais. Segundo Pires (2008, p.04), o espaço doméstico da estrutura 

familiar tradicional é responsável pela sensação de segurança e aconchego, “é no espaço 

doméstico e na rede que se forma em seu entorno que podem ser alvos de atenção e 

                                                
123 Estima-se que a partir da década de 60 ingressavam anualmente cerca de 200 novos alunos na UFOP. 
124 O “footing” era um ato comum no ambiente ouropretano desde o início do século XX. Consistia em 

caminhadas, passeios na Rua São José - a mais movimentada da cidade - onde diariamente, entre 18 e 
20 horas as pessoas se viam e eram vistas. 
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aconchego, onde se estabelecem trocas afetivas, onde são valorizados, enfim, onde 

podem ser mais respeitados, o que confere sentido à sua existência”. Nas repúblicas 

estudantis, seus moradores passam a se relacionar entre si, criando afinidades e 

passando a conviver com os colegas, de forma que dão sentido ao lugar onde moram, 

respeitando-se mutuamente e criando um ambiente onde também existe a sensação do 

aconchego. O sentimento de pertencimento e a cultura materializada através das 

relações humanas são responsáveis por transformar espaços em lugares, quando ocorre 

o estabelecimento de ligações entre espaço e sociedade, quando se criam afetos e 

reconhecimentos. É sob essa perspectiva que Augé (1994, p.73) discrimina os lugares:  

Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um 
espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional 
nem como histórico definirá um não-lugar. A hipótese aqui defendida é de 
que a supermodernidade é produtora de não-lugares, isto é, de espaços que 
não são em si lugares antropológicos e que, contrariamente à modernidade 
baudelairiana, não integram os lugares antigos: estes, repertoriados, 
classificados e promovidos a ‘lugares de memória’, ocupam aí um lugar 
circunscrito e específico. 

Neste sentido, as repúblicas ouropretanas acabaram por se transformar em lugares 

que fazem parte do cotidiano do estudante. Desta forma, apropriaram-se do espaço da 

cidade e do espaço interno de suas casas, revelando práticas e modos de fazer próprios 

dos jovens universitários, criando interações entre si e com a população ouropretana a 

partir do lugar vivenciado. Os estudantes de Ouro Preto acabaram por criar suas 

próprias tradições, reconhecidas por toda a cidade. São trotes, apelidos, atitudes que 

algumas vezes são encarados como além dos limites aceitáveis de convivência com os 

moradores locais, mas que já fazem parte do ambiente ouropretano. 

Com todas as mudanças ocorridas na UFOP, como o aumento do número de 

estudantes e a iniciativa da construção de um campus universitário, há uma mudança 

também na relação dos estudantes com o antigo centro da cidade. Ao se referir aos 

espaços públicos das cidades, Frúgoli Jr. (1995, p.17) coloca questões que podem ser 

relacionadas aos acontecimentos no espaço urbano ouropretano: 

Antigos grupos de intelectuais “boêmios” viveram esse processo de 
socialização pelos bares e cafés noturnos, além de livrarias e cinemas [...]. 
Neste sentido, a experiência pública das ruas e seus derivativos - bares, cafés, 
livrarias, - seriam fundamentais como forjadoras de novos padrões culturais 
públicos de relações. Alterações na geografia urbana, especulação imobiliária 
e encarecimento dos aluguéis, entretanto, impossibilitariam a existência 
prolongada desse estilo de vida. Tal experiência não mais ocorre com os 
jovens intelectuais encerrados nos campi universitários e na vida desértica 
dos subúrbios, que compartilham formas mais restritas de socialização. 
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Entretanto, o deslocamento das atividades acadêmicas da UFOP para o campus no 

Morro do Cruzeiro não elimina o uso do centro histórico da cidade pelos estudantes, 

mas provoca o início de uma ocupação ao redor do campus universitário que aumenta a 

área de uso da cidade pelos estudantes universitários, reforçando o caráter de cidade 

universitária que se espalha por toda a cidade, especialmente no centro histórico e no 

Bairro Bauxita. 

 

Figura 3. 2 Estudantes reunidos na década de 80 nas repúblicas ouropretanas. 
Fonte: Acervo República Maternidade. 

 

 

Figura 3. 3 Estudantes reunidos na década de 80 nas repúblicas ouropretanas. 
Fonte: Acervo República Maternidade. 
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Figura 3. 4 Estudantes no centro histórico. 
Fonte: Foto da autora, nov. 2008. 

 
 

Figura 3. 5 Árvore com roupas dos calouros; 
trote dos estudantes. 
Fonte: Foto da autora, nov. 2008. 

 

 

Figura 3. 6 Estudantes no centro histórico com placas com nomes de suas repúblicas; parte do 
processo de “batalha”. 
Fonte: Foto da autora, nov. 2008. 

 

 

Figura 3. 7 Estudantes no centro histórico. 
Fonte: Foto da autora, nov. 2008. 
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Como citado anteriormente, o simples fato de uma cidade abrigar uma instituição 

de ensino superior, incentivando a migração de jovens para o local, já encerra alguns 

conflitos que aconteciam até mesmo na Idade Média, quando as universidades começam 

a fazer parte dos centros urbanos. Em Ouro Preto, a situação não foi diferente, a relação 

dos estudantes com os moradores locais revela a ambivalência do fato da proliferação 

de jovens no cotidiano de seu espaço urbano - se por um lado os estudantes 

movimentam a economia local, por outro perturbam a ordem citadina com sua boemia, 

suas atitudes irreverentes e suas festas. No final do século XIX e início do XX, os 

estudantes das Escolas de Farmácia e de Minas foram responsáveis por dinamizar o 

espaço ouropretano através de suas demandas e práticas sociais no espaço. A partir da 

criação da UFOP na década de 60, quando a cidade já tinha um caráter patrimonial, 

turístico e industrial, o paralelo aumento do número de estudantes na cidade e a 

transformação das instituições já existentes em uma universidade federal reforçaram 

também seu caráter de cidade universitária.  

A partir da década de 90, com um novo aumento do número de estudantes na 

UFOP, intensificado nos anos 2000, a partir da adesão da instituição ao REUNI, a 

cidade se vê novamente em meio às modificações em seu espaço. As atividades 

econômicas decorrentes dessa mudança são ligadas aos setores formais e informais da 

economia, destacando-se a proliferação - no centro histórico e no Bairro Bauxita - de 

empreendimentos voltados à demanda estudantil, como imóveis e restaurantes, e 

também de atividades de empresas de fotocópia, trailers de sanduíches, serviços de tele-

entrega de bebidas e lanches rápidos. Aumenta também a movimentação nos bares, 

restaurantes do tipo self-service, livrarias; em suma, intensifica a dinâmica da cidade a 

partir do uso pelos estudantes universitários e suas respectivas demandas de estudos, 

moradia e lazer. E é para atender a estas pessoas vindas de diversas partes do país que 

tem surgido na cidade uma variedade de novos serviços e intensificação daqueles já 

existentes - coabitando com serviços destinados aos moradores locais e ao turismo 

ouropretano. 

Esta série de atributos da cidade de Ouro Preto passou a conviver lado a lado, 

intensificando a criação de conflitos entre os diversos territórios ali criados - do 

patrimônio cultural, do turismo, da atividade industrial, da cidade universitária. Ao 

longo do tempo, esses atributos da cidade também se modificaram, a cidade de Ouro 

Preto também se modificou em função do próprio cotidiano da sociedade que hoje foi 
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consolidada. Neste sentido, também deve ser considerada a importância da produção e 

do consumo da sociedade capitalista como fatores intrínsecos ao cotidiano atual: o 

consumo é parte da sociedade contemporânea, através da qual se atravessam novas 

formas de mediações, a publicidade, novas ideologias, produção de mercadorias através 

de objetos que antes possuíam apenas valor de uso. É nessa cidade da mercadoria em 

que obras se tornam produtos,125 relacionados a outros significados, como o espaço, a 

estética, a cultura, o lazer. Obras se tornam produtos ao serem mercantilizadas, e são 

também simbolicamente consumidas num mercado competitivo, onde o que e como se 

consome são também formas simbólicas de distinção social entre classes e grupos 

diversos.126 

E é neste contexto contemporâneo que sobrevivem e são reproduzidas as relações 

sociais de Ouro Preto. As mudanças pelas quais passaram a sociedade ao longo de 

tempo, aliadas ao vertiginoso aumento do número de estudantes e de repúblicas na 

cidade, vêm causando a intensificação de conflitos que até metade do século XX eram 

considerados de menor importância ou sem grandes impactos. A valorização simbólica 

da cidade-patrimônio deu lugar ao turismo, e o aumento do número de estudantes na 

cidade aumentou também o uso da cidade pelos estudantes, com valores e interesses 

diversos da sociedade tradicional ouropretana, principalmente quando o assunto é 

“festa” - algo que faz parte do cotidiano do jovem universitário. “Introduz-se aqui o 

sentido de festa, quando, na cidade, os que têm o poder dormem e, sobre este 

adormecimento, se ergue o imaginário libertador e o começo da irrealidade que requer a 

festa” (PIRES, 2008, p.05). 

A festa é um acontecimento que favorece a criação de afetos, de fruição, de 

contemplação e de libertação, comportando uma desconfiguração das regras 

estabelecidas. “Toda festa ultrapassa o tempo cotidiano, ainda que seja para desenrolar-

se numa pura sucessão de instantes, de que o happening constitui o caso limite. Toda 

festa acontece de modo extra-cotidiano, mas precisa selecionar elementos característicos 

da vida cotidiana” (AMARAL, 1998, p.39). Elas possibilitam o afastamento das 

preocupações, reforçando as relações sociais daqueles que participam dela, desta forma 

elas também podem fazer parte da criação de centralidades efêmeras e representações na 

                                                
125 Como afirma Lefebvre (1991, 2001) há uma diferença entre obra - aquilo que tem valor de uso, se 

opondo ao produto - aquilo que tem valor de troca. 
126 Sobre o tema da distinção social, conferir Bourdieu (2007a). 
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cidade. Segundo Di Méo (apud BEZERRA, 2008, p.09), a festa tem também o caráter 

de definir territórios, pois permite: 

[...] perceber os signos espacializados pelos quais os grupos sociais se 
identificam a contextos geográficos específicos que fortificam sua 
singularidade. A festa possui, com efeito, a capacidade de produzir símbolos 
territoriais cujo uso social se prolonga bem além da sua duração. Esta 
simbólica festiva une e qualifica lugares [...].  

Quando se tratam de jovens universitários, principalmente daqueles que saem da 

estrutura familiar para morar em repúblicas, a festa se torna um evento essencial para 

fortalecer os relacionamentos, as amizades, e parte da fuga das normas, horários e 

deveres relativos à universidade. As festas servem para integrar os jovens estudantes 

entre si - tanto a através de sua fruição quanto da sua organização, além de efetivar 

durante seu acontecimento um espaço de liberdade, novas vivências e experiências. No 

caso das repúblicas, a promoção de festas no mesmo espaço onde os jovens convivem 

entre si no cotidiano cria lugares e territórios onde o ambiente universitário marca 

presença de outra forma, longe das normas e regaras da universidade, mas com a 

celebração entre os estudantes universitários. 

Contudo, há uma mudança no caráter das festas promovidas pelos estudantes em 

Ouro Preto, que refletem novas formas de relacionamento desses com a sociedade 

ouropretana. Diferentemente do início do século XX, o relacionamento entre estudantes 

e moradores locais atualmente está longe de situações como o roubo de galinhas. Agora 

os estudantes criam situações de conflito com a população local através das festas que 

realizam - e o decorrente barulho excessivo dos eventos - e a hospedagem nas 

repúblicas estudantis - que hoje se tornou prática comum entre os estudantes. Dentre as 

festas realizadas em Ouro Preto, a festa do carnaval se materializou como a que causa o 

maior conflito entre moradores e estudantes na cidade. Em suma, algumas das festas 

realizadas pelos estudantes passaram por um processo de mercantilização, se revelando 

em muitas vezes através da espetacularização - apesar de ainda subsistir no cotidiano 

dos estudantes algumas tradições criadas em Ouro Preto, que não são intermediadas 

pelo viés econômico, mas pela sociabilidade estudantil. 

As repúblicas estudantis criadas ainda no início do século XX convivem com a 

proliferação de novas repúblicas das décadas de 90 e 2000 - quando a UFOP cresce 

significativamente. A partir de então, as festas, a hospedagem nas repúblicas durante o 

Festival de Inverno, e a comemoração do carnaval ganham novas escalas, levando em 

consideração que até a década de 80 o numero total de estudantes universitários na 
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cidade girava em torno de 1.500 alunos, e atualmente beira a cifra de 7.000 estudantes - 

correspondente a mais de 10% do valor total da população local. Estudantes que 

habitam a cidade movimentam a economia e participam da criação de uma nova 

centralidade em função da UFOP, através da ocupação e consolidação do Bairro 

Bauxita - onde se localiza o novo campus da universidade.  

E são essas as situações a serem abordadas nesse capítulo: as novas relações entre 

moradores ouropretanos, estudantes universitários e as repúblicas estudantis, num 

contexto em que no atual cotidiano da cidade tudo é passível de ser mercantilizado. Os 

estudantes continuam a fazer pequenas festas no cotidiano das repúblicas, mas passam 

também a serem empreendedores de grandes festas na cidade, encerrando conflitos 

agora relacionados inclusive ao crescimento do turismo local. O espírito empreendedor 

dos estudantes foi capaz de movimentar a economia local e criar publicidade sobre as 

repúblicas estudantis. Usando a criatividade, os estudantes montaram esquemas de 

negócios, ora através de associações independentes, ora através das repúblicas onde 

moram, transformando obras em mercadorias.  

É preciso relembrar que grande parte das repúblicas está localizada no centro 

histórico de Ouro Preto, principalmente as mais antigas. Desta forma se localizam em 

locais estratégicos para o turismo, grandes casarões do século XIX que em alguns casos, 

mantêm sua conservação através do uso residencial pelos estudantes. O centro histórico 

de Ouro Preto é também onde se concentram famílias tradicionais da cidade e o 

comércio local, desta forma muitas vezes encerrando conflitos por causa do barulho da 

vizinhança - das festas das repúblicas, que acontecem frequentemente. Além disso, a 

função mercadológica que os estudantes e as repúblicas criaram na cidade acabaram por 

encerrar conflitos com o comércio local, que reclama da concorrência. Aliada à questão 

mercadológica estão em jogo o reconhecimento da tradição das repúblicas estudantis na 

cidade frente aos novos rumos que essa forma de moradia vem tomando. 

Todos esses fatores mexeram significativamente com a dinâmica urbana local, a 

começar pelo súbito aumento do número de estudantes na cidade nos últimos anos. A 

partir de então, a economia ganha impulso, ao mesmo tempo em que aumentam os 

problemas urbanos da cidade em relação à infraestrutura que possui para abrigar e 

manter os estudantes na cidade. Além disso, os estudantes passaram a ser 

empreendedores de grandes festas e a dar um novo impulso ao carnaval da cidade - 
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evento tradicional que agora é totalmente vinculado - e talvez até dependente - ao 

carnaval das repúblicas, questões a serem discutidas a seguir. 

 

3.2 A HOSPEDAGEM EM REPÚBLICAS ESTUDANTIS 

 

 

O aumento do número de repúblicas, do turismo e o Festival de Inverno em Ouro 

Preto fizeram intensificar uma prática que se tornou comum na cidade - a hospedagem 

nas repúblicas. O que antes acontecia era a hospedagem de estudantes que vinham de 

outras cidades ficarem provisoriamente em Ouro Preto, ou para prestar vestibular, ou 

para o curso preparatório para as Escolas superiores na cidade. A partir da criação do 

Festival de Inverno, muitas pessoas que vinham para o evento começaram a se hospedar 

em repúblicas, situação que começou a tomar força na década de 70. A criação do 

Festival de Inverno manteve profunda relação com os estudantes e as repúblicas, não 

obstante, a cidade se tornava lugar de protestos através da produção artística, ou mesmo 

pelo movimento estudantil, que se fortalecia na cidade. Como afirmam, 

respectivamente, Campos (2008) e Caiafa Junior em depoimento a Machado (2004): 

“Todo mundo que queria liberdade, falar mal do governo, não ser elogiado, queria ficar 

aqui durante o mês de julho, porque sabia que aqui podia tudo”; 

foi uma das fases modernas de grande enriquecimento cultural da cidade. A 
cidade que era fechada em si mesma teve que abrir para um novo tipo de 
gente que enxergava Ouro Preto ângulos que seus próprios habitantes não 
conseguiam ver. [...]. O Festival fez com que a Ouro Preto provinciana se 
abrisse para o mundo. 

Tanto professores quanto os participantes do evento costumavam se hospedar em 

repúblicas durante o festival, criando um ambiente fermentado pela discussão 

intelectual e produção artística. O evento incentivava também as festas nas repúblicas, 

que começaram se tornar maiores. “Da época dos Festivais de Inverno pra cá (1967 em 

diante), algumas repúblicas passaram a ter também suas ‘boites’, no subsolo das casas, 

com nomes curiosos” (DEQUECH, 1984, p.32). 

Com o passar do tempo, as repúblicas se tornaram locais de hospedagem também 

para visitantes da cidade durante qualquer época do ano - não só durante o festival - e 

ganharam fama por tal ato, que ganhou maiores proporções a partir da década de 90. As 
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repúblicas se tornaram também mais um atrativo turístico da cidade, por sua 

organização peculiar, pelo seu ambiente jovem e pelas grandes festas que começaram a 

ser promovidas dentro delas.  

A partir da década de 90, com o crescimento do turismo de eventos na cidade, as 

repúblicas também passaram a hospedar grupos inteiros de pessoas vindos de outras 

cidades ou mesmo de outros países. Convencionou-se uma forma de hospedagem muito 

mais barata do que hotéis e pousadas, e mesmo o meio considerado mais barato em 

questão de estadia - ao Albergues da Juventude127. As repúblicas são também mais 

atrativas no sentido de interação cultural que costuma haver em seu espaço interno. 

Contudo, a hospedagem inclui apenas colchões - muitas vezes em espaços apertados - 

em quartos dos próprios moradores, sem infraestrutura alguma para receber um hóspede 

de forma confortável. 

 

Figura 3. 8 Colchões de República Ninho do Amor 
Fonte: Foto da autora, set. 2009. 

 

Segundo um estudo feito em 2006 por uma estudante do curso de turismo da 

UFOP, Mariana Alves Jaques, atualmente a maior parte dos participantes de eventos 

científicos vindos de outras cidades costumam se hospedar em repúblicas, 

principalmente quando o evento é direcionado aos estudantes de graduação e pós-

graduação. O público que se hospeda nesses locais durante os eventos está, em geral, 

                                                
127 Os Albergues da Juventude ou “Hostels” - como são internacionalmente conhecidos - são hospedarias 

que possuem quartos coletivos com ou sem banheiros individuais, com espaços comuns como salas, 
cozinhas e lavanderias à disposição dos hóspedes. Caracterizam-se por seu preço baixo e por seu 
público composto em sua maioria por estudantes e jovens solteiros. Existem unidades por todo o 
mundo e por todo o Brasil. 
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numa faixa etária de 18 a 30 anos e pagam de R$10,00 a R$15,00 pela diária individual 

- preço inferior até mesmo à diária de Albergues da Juventude, que ficam em torno de 

R$25,00 a R$35,00128 por pessoa. Já o público que se hospeda em pousadas e hotéis é 

composto de profissionais com maior poder aquisitivo, e costumam pagar diárias com 

valor que variam entre R$50,00 e R$500,00. 

É importante ressaltar que esse público jovem que se hospeda em repúblicas é 

atraído não só pelo preço da diária, mas também pelo ambiente sociável que este lugar 

possui. Esse tipo de prática estimula o intercâmbio cultural entre moradores 

repúblicanos e visitantes, que passam a ter grande estima pelas repúblicas onde se 

hospedam ao compreender um pouco da importância e a história desse tipo de moradia, 

muitas vezes retornando ao local durante festas e outros eventos. Já o público que se 

hospeda em hotel é um público mais exigente em termos de conforto e comodidade, 

algo que não é o carro-chefe da hospedagem em repúblicas. Por se tratar de um grupo 

com faixa etária maior, é compreensível que o interesse pelas festas promovidas pelas 

repúblicas não seja algo tão atrativo para o público que se hospeda em hotéis. Desta 

forma, considerando que os eventos científicos costumam contar com número razoável 

de estudantes, e que esses priorizam a economia de recursos, nesse caso, as repúblicas 

se tornaram grandes concorrentes como meio de hospedagem em relação aos hotéis e 

pousadas da cidade. Os preços de hospedagem das repúblicas são muito inferiores aos 

demais meios de hospedagem, já que também não existe nenhum serviço incluso como 

ocorre nos hotéis, nem o pagamento de impostos relacionados ao serviço. 

Contudo, a hospedagem em repúblicas não é um procedimento legal, já que não 

existem alvarás que autorizem a atividade de hospedagem nesses locais onde a função 

deveria ser somente a residencial. Em Ouro Preto, a concessão de Licença ou Alvará 

para funcionamento de estabelecimentos com alguma atividade comercial é 

regulamentada através do Código de Posturas do Município de 1980. Segundo a lei, a 

concessão de Alvará de funcionamento das atividades comerciais na cidade depende de 

duas exigências principais: “I - atendimento às prescrições da Lei de Ocupação e uso do 

Solo e Código de obras do Município; II - atendimento às exigências legais de habitação 

e as condições de funcionamento” (OURO PRETO, 1980, Art.154). 

Desta forma, para funcionar como meio de hospedagem para terceiros, algo 

caracterizado como atividade comercial através da prestação de serviços, além de 
                                                
128 Preço do Brumas Hostel de Ouro Preto, consultado em setembro de 2009. 
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atender aos requisitos de funcionamento da municipalidade, esses locais deveriam 

atender alguns requisitos preconizados pelas normas de hospedagem brasileiras, no 

momento normatizada pelo Regulamento Geral dos Meios de Hospedagem,129 da 

EMBRATUR. O regulamento possui uma série de regras a serem seguidas em relação 

às posturas a serem adotadas, aspectos construtivos, equipamentos e instalações e aos 

serviços e à gestão, e estabelece que um meio de hospedagem precisa, além de ser 

licenciado para tal fim, adotar contrato com os hóspedes para tal finalidade. 

Para entender melhor os problemas decorrentes dessa prática é preciso novamente 

ressaltar a diferença entre repúblicas federais e particulares. As repúblicas federais são 

pertencentes ao patrimônio da UFOP, e consequentemente são da União. Já as 

repúblicas particulares são casas de terceiros, alugadas por estudantes, de caráter 

privado. Assim, nem as repúblicas federais nem as particulares têm permissão, por se 

tratarem de imóveis para uso residencial, de fazerem uso comercial de sua residência, 

utilizando-a com outras finalidades que não seja a de moradia sem a licença para tal 

finalidade. Desta forma, a atividade que ocorre na informalidade se torna um problema 

duplo em relação às repúblicas federais - o primeiro e já citado é o uso do imóvel para 

atividades comerciais não autorizadas pela municipalidade. O segundo é a utilização de 

imóveis públicos da União por terceiros - os estudantes - com finalidade comercial. 

A UFOP nunca teve controle sobre as repúblicas até a partir do ano 2000, quando 

começaram a ser discutidas na comunidade acadêmica, reitoria, administração e corpo 

discente sobre os critérios de acesso à moradia nas repúblicas. Antes, todas as decisões 

internas relativas às repúblicas eram administradas pelos próprios repúblicanos, 

respaldados muitas vezes por Associação de ex-alunos específicas de cada república. 

Em maio de 2006, foi criada a Associação dos Moradores das Repúblicas Federais de 

Ouro Preto, com a finalidade de integrar o sistema das repúblicas federais, tanto no 

sentido de aproximação das próprias repúblicas como dessas à comunidade ouropretana, 

e como forma de criação de uma representatividade junto à reitoria.  

Em agosto de 2006, também foi aprovado o Estatuto das Residências Estudantis 

de Ouro Preto, documento criado em conjunto entre reitoria e representantes das 

moradias estudantis, que passa a responsabilizar os próprios moradores pelos atos ali 

praticados. Cada Residência Estudantil passa então a ter seu próprio Regimento Interno 

subordinado a esse Estatuto, que também preconiza que os moradores devem “zelar pela 
                                                
129 BRASIL, 2002. 



146 
boa convivência com os vizinhos e com a comunidade do bairro em que está inserida a 

Residência Estudantil” (CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE OURO PRETO, 2006, p.04). 

Como a questão da hospedagem em repúblicas começa a vir à tona nesse 

momento, através do Estatuto passa a ser proibida a “locação ou empréstimo do espaço 

da Residência a terceiros, sem o devido consentimento da Universidade Federal de Ouro 

Preto”130, permitindo visitas de familiares e convidados, e a adoção de critérios próprios 

de auto-gestão. Além disso, a partir de 2006 a UFOP também adotou um contrato como 

Instrumento de Cessão Onerosa de Imóvel Público, pelo qual o cessionário - no caso 

cada morador da república, individualmente - se responsabiliza pelo cumprimento das 

normas estabelecidas no Estatuto das Residências Estudantis da UFOP e também por 

responder às exigências que o uso do imóvel preconiza, tanto na esfera cível, penal e 

administrativa - principalmente por se tratar de um imóvel público. Segundo consta no 

contrato citado, a cessão do imóvel vigora durante o prazo necessário para que o 

discente conclua o curso de graduação na UFOP, e quando da sua saída do imóvel o 

estudante assinará termo de rescisão, “sob pena de ser responsabilizado pelos atos ali 

praticados, mesmo após sua saída”131. Em novembro de 2007 foi criada uma Comissão 

Permanente de Moradia Estudantil - COPEME, órgão administrativo da universidade 

com a função de deliberar sobre assuntos relativos aos alojamentos e repúblicas da 

UFOP, com representantes da administração superior, do Diretório Central dos 

Estudantes - DCE, e das repúblicas e alojamentos da UFOP. 

Ou seja, somente do ano de 2000 em diante foram tomadas medidas para criação 

de uma maior proximidade entre repúblicas federais e a administração da universidade. 

Isso se deve a vários fatores, como o aumento da demanda de moradia estudantil na 

cidade - e consequente questionamento sobre ociosidade de algumas repúblicas 

federais132, que estariam sendo subutilizadas, com menos moradores do que poderia 

ter133. Além disso, a universidade passou a atuar no sentido de evitar problemas que 

                                                
130 BRASIL, [200-]a. 
131 BRASIL, [2000-]a. 
132 Neste sentido se destaca a atuação do MDME - Movimento pela democratização da Moradia 

Estudantil - um movimento atuante no sentido de tentar que o acesso às repúblicas ouropretanas seja 
feito exclusivamente através do critério socioeconômico, sem o período probatório pelos quais passam 
os calouros - a chamada “batalha”, que ocorre em geral durante seis meses, até que é feita a “escolha” 
do novo morador.  

133 Muitos estudantes relacionam tal fato à aplicação de trotes excessivos aos calouros, o que afasta a 
procura de novos moradores por esse tipo de república.  
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começaram a se agravar - o alto barulho das festas das repúblicas geravam multas 

repassadas diretamente à universidade, que se responsabilizava por todas elas até então. 

A partir da criação do Instrumento de Cessão Onerosa de Imóvel Público, cada 

república - e não a universidade - passa a se responsabilizar por quaisquer penalidades 

nos âmbitos administrativos ou cíveis. 

Contudo, apesar dos problemas aqui relacionados à hospedagem em repúblicas, 

deve-se ressaltar outro lado da questão. Ao hospedar pessoas, as repúblicas criam 

relações de amizade e de memória com seus hóspedes, que muitas vezes retornam às 

repúblicas com outro sentido criado, como um espaço praticado, ou seja, passam a ver a 

república na qual se hospedou como um lugar - como um espaço identitário, lugar de 

memória134, diferentemente das cadeias de hotéis - que são locais de passagem e de 

serviços prestados, sem uma interação interpessoal como ocorre nas repúblicas 

estudantis. 

Apesar de desconfortável, mas barata, a hospedagem em repúblicas é também 

responsável por criar uma atmosfera subjetiva de relação entre hóspede - estudante - ao 

transmitir um pouco da história das repúblicas ao visitante, que entra e se depara com 

uma forma diferente de gestão daquele espaço - hierárquico135, mas democrático. Esse 

ambiente de estudos, de festas, de relacionamento entre estudantes nas repúblicas 

ouropretanas são peculiares e entendidos somente por quem pode, mesmo por pouco 

tempo, vivenciar e experimentar seus espaços internos, tanto nas festas, como em 

momentos deliberativos desse tipo de moradia. Desta forma, as repúblicas são um 

ambiente convidativo ao visitante que procura entender o universo de Ouro Preto 

enquanto cidade universitária, habitada por estudantes em suas repúblicas, parte delas 

como representativas da arquitetura colonial brasileira, materializada em casarões do 

séc. XVIII. A história das repúblicas é construída e reconstruída a cada momento, e dela 

hoje faz parte o hóspede, o amigo do amigo, as caravanas estudantis que ali pernoitam e 

vivenciam um pouco da sua convivência diária.  

Diferentemente do que afirma Carlos (1999, p.25), o turismo visto do ponto de 

vista da hospedagem em repúblicas se afasta do que a autora considera as atuais práticas 

                                                
134 Cf. AUGÉ, 1994. 
135 Dentro das repúblicas há uma hierarquia administrativa entre os estudantes, que varia do calouro - o 

mais novo da casa - ao veterano mais velho, também chamado de decano - responsável por 
deliberações internas diversas. 
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do setor, que criam simulacros sobre a cidade real, tornando o turista como espectador 

passivo e o os habitantes da cidade como personagens folclóricos: 

[...] cidades inteiras se transformam com objetivo precípuo de atrair turistas, 
e esse processo provoca de um lado o sentimento de estranhamento - para os 
que vivem nas áreas que num determinado momento se voltam para a 
atividade turística - e de outro transforma tudo em espetáculo e o turista em 
espectador passivo. [...] A indústria do turismo transforma tudo o que toca em 
artificial, cria um mundo fictício e mistificado de lazer, ilusório, onde o 
espaço se transforma em cenário para o ‘espetáculo’ para uma multidão 
amorfa mediante a criação de uma série de atividades que conduzem a 
passividade, produzindo apenas a ilusão da evasão, e, desse modo, o real é 
metamorfoseado, transfigurado, para seduzir e fascinar. Aqui o sujeito se 
entrega às manipulações desfrutando a própria alienação e a dos outros. 

O contato do visitante com as repúblicas torna seu passeio mais humanizado e 

enriquecedor do ponto de vista cultural, da interação entre moradores e turistas, 

estudantes e visitantes. Contudo, deve ser questionada a falta de segurança, a 

superlotação, as condições de funcionamento da atividade perante os princípios legais - 

questões que devem ser analisadas em situações mais específicas nos tópicos a seguir. 

 

3.3 AS FESTAS PROMOVIDAS PELAS REPÚBLICAS 

 

 

A boemia sempre fez parte do mundo universitário, não sem criar conflitos de 

convivência com a população, situação criada em consonância com o aparecimento dos 

estabelecimentos de ensino superior desde a Idade Média, e que perdura nos dias atuais, 

como pôde ser verificado em Ouro Preto durante todo o século XX136. A integração 

entre os estudantes acontece no cotidiano, em práticas comuns do dia-a-dia, com 

conversas, estudos, também nas festas e na sua própria organização, já que essa prática 

depende da associação dos interessados na realização do evento, “exige um projeto 

organizativo mínimo, várias pessoas precisam estabelecer um acordo para satisfazer as 

condições necessárias à realização da festa, cobrir seus custos e encarregar-se dos 

contatos e ações específicos” (AMARAL, 2008, p. 06).  

Em Ouro Preto, as festas frequentes nas repúblicas são restritas aos próprios 

estudantes e seus amigos, não pela proibição direta da participação de outras pessoas 

que não são do meio acadêmico ou da mesma faixa etária, mas por meio de práticas, 

                                                
136 Como já abordado no Capítulo 2. 



149 
signos e atitudes simbólicas - que inclui a divulgação do evento somente aos convidados 

- que afastam aqueles que não compreendem tais códigos, “para aqueles que realmente 

dominam o código da festa, a leitura dos símbolos que ela contém é sempre diferente da 

leitura dos turistas e visitantes, que a vêem, geralmente, como espetáculo e diversão” 

(AMARAL, 1998, p.278). 

O primeiro conflito relativo às festas que ocorrem com frequência nas repúblicas 

se manifesta pela reclamação dos moradores vizinhos em relação ao barulho produzido 

em tais confraternizações. Essas reclamações se devem ao fato de que as festas em 

repúblicas acontecem toda semana em Ouro Preto, já fazendo parte da vida, do 

cotidiano e do imaginário coletivo da cidade. Com o aumento de estudantes na cidade a 

partir da década de 90 e sua intensificação após 2000, consequentemente o número de 

festas também aumenta, e os conflitos decorrentes de tal prática se tornam mais 

intensos. Mesmo a festa como obra, restrita aos moradores e amigos, sem fins 

lucrativos, até com uma organização precária, de última hora - produzem barulho 

suficiente para incomodar os vizinhos e relembrar as consequências que os estudantes 

“forasteiros” trazem à cidade. Neste sentido, as festas movimentam a dinâmica da 

cidade, com sua organização, seu barulho, a movimentação que sua demanda cria em 

torno de bebidas e a própria movimentação dos estudantes na noite ouropretana, que vão 

de uma república à outra para aproveitar, em alguns momentos, as várias festas em 

repúblicas diversas que podem ocorrer na mesma noite. 

Os motivos das festas dos universitários em Ouro Preto são inúmeros - aniversário 

de algum morador da casa, fim ou início do período letivo, os “sociais”137, ou mesmo 

churrascos e festas sem uma razão específica para acontecer. Em geral, essas festas mais 

frequentes e menores são para moradores e convidados - amigos e amigos de amigos, 

com bebida liberada e sem cobrança de nenhuma taxa para participar da festa. Também 

acontecem “concentrações”, para outras festas, ou seja, um aquecimento para festas em 

outras repúblicas ou no CAEM138, que às vezes acabam se tornando a própria festa. 

Conservando esse aspecto de festas menores ou particulares, as repúblicas de Ouro 

                                                
137 Os “sociais” são festas organizadas por moradores de repúblicas masculinas que “visitam” alguma 

república feminina ou vice-versa, como forma de aproximação entre repúblicas. Esse tipo de festa 
ocorre com muita freqüência em Ouro Preto, e são restritas aos estudantes, sem taxa de entrada e sem 
grande divulgação, apenas entre os moradores das repúblicas envolvidas e amigos próximos.  

138 O CAEM ainda é um espaço de convivência muito utilizado pelos estudantes da UFOP para promover 
festas com bandas. 
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Preto também promovem a festa da “escolha”, através da qual se comemora a escolha 

de um novo morador que, em geral passa pelo período da “batalha”139. 

Existem ainda festas maiores, mais elaboradas e/ou tradicionais - mas ainda de 

caráter particular e direcionada somente aos convidados - como os aniversários das 

repúblicas ou a formatura de algum estudante da casa. As festas de formatura em geral 

são patrocinadas pelo próprio formando, com a ajuda de fundos das repúblicas, e apesar 

da UFOP e as comissões de formatura organizarem a colação de grau e a tradicional 

confraternização do baile, em Ouro Preto as grandes festas de formatura são feitas para 

cada formando individualmente nas repúblicas. Essas festas são também chamadas de 

“inauguração do quadrinho”, referindo-se à tradicional prática repúblicana estudantil 

ouropretana: cada vez que um morador da casa se forma o ato é simbolicamente 

“imortalizado” nas paredes da sala principal das repúblicas, através da colocação de 

uma foto do morador formando na parede. Desta forma, muitas das paredes repúblicas 

de Ouro Preto estão repletas de quadros com fotos individuais de ex-moradores, alguns 

do início do século XX. 

 

Figura 3. 9 Edifício do CAEM; Praça Tiradentes. 
Fonte: Foto da autora, set. 2009. 

 

                                                
139 A batalha é como um período probatório de adaptação de calouros ás repúblicas, onde passam por 

trotes e se submetem aos serviços estabelecidos pelos veteranos da casa. Após esse período o calouro 
pode ou não ser aceito na casa, e caso a resposta seja afirmativa, há uma festa que comemora a 
“escolha” da casa pelo calouro. 
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Figura 3. 10 Quadrinhos de ex-alunos da República Pif-Paf. 
Fonte: Foto da autora, set. 2009. 

 

 

Figura 3. 11 Quadrinhos de ex-alunos da República Ninho do Amor. 
Fonte: Foto da autora, set. 2009. 

 

 

Figura 3. 12 Quadrinhos de ex-alunos da República Poleiro dos Anjos; durante a Festa do 12 os 
quadrinhos dos ex-alunos presentes na república são virados em ato simbólico. 
Fonte: Acervo da República Poleiro dos Anjos, 2008. 
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Os aniversários das repúblicas são comemorados anualmente com eventos 

programados, contando com a participação de bandas, bebida e comidas liberadas. É 

preciso relembrar que as repúblicas do centro histórico, em geral, são instaladas em 

grandes casarões do arruamento setecentista da cidade, possuindo em média três 

pavimentos, porão, sótão e quintais que possibilitam a realização das festas nesses 

espaços. Para o patrocínio das festas de aniversários das repúblicas os ex-alunos e ex-

moradores das casas, através de associações ou individualmente costumam fazer 

doações. Apesar das festas de aniversário das repúblicas já serem consideradas 

tradicionais no ambiente universitário ouropretano, não exclui a criação de conflitos 

com a população local. O excesso de barulho incomoda e pode desencadear outros 

problemas de relacionamento entre população local e estudantes.  

No contexto contemporâneo, as festas repúblicanas não escapam ao mundo da 

mercantilização. Algumas festas promovidas pelas repúblicas se tornaram negócios 

lucrativos através do empreendedorismo dos estudantes universitários, algumas vezes 

através de associação de repúblicas. O fato provocou uma modificação na relação dos 

estudantes com a cidade, já que, em alguns casos, os estudantes deixam de se dedicar 

apenas á função estudantil para cuidar de negócios de eventos, movimentando grande 

quantidade de dinheiro envolvida nas festas por eles produzidas.  

Como bem nos lembra Lefebvre (1991, p.100), a juventude também é alvo do 

consumo, se constituindo num mercado específico e lucrativo: 

Os ‘jovens’ querem consumir agora. E rápido. O mercado foi logo detectado 
e explorado, de modo que os ‘jovens’ tendem a se estabelecer numa vida 
cotidiana paralela, a deles, e única, hostil à dos pais, mas semelhante a ela o 
máximo possível. Eles marcam com sua presença e com seus ‘valores’ os 
adultos, os bens dos adultos, o mercado dos adultos. 

Ao se referir às festas populares brasileiras, Amaral (1998, p.276) observa que “as 

grandes festas já não são mais ‘espontâneas’, mas cuidadosamente planejadas, para as 

quais os preparativos são feitos com muita antecedência e implicam a organização 

permanente de pessoas encarregadas de executar inúmeras tarefas”. Da mesma forma, 

algumas festas em Ouro Preto começaram a ser produzidas visando o lucro. O que antes 

acontecia somente como valor de uso passou também a ter valor de troca. Nesse caso, 

podemos citar duas grandes festas de Ouro Preto, a “Beer Fest” e a “Festa da Vila”. 

Criadas a partir do ano 2000, essas festas são feitas ora anualmente, ora semestralmente, 

em associação de várias repúblicas. A Festa da Vila é promovida por dez repúblicas 
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localizadas numa região também conhecida como “Vila dos Tigres”140, e já a Beer Fest 

é realizada através da associação de algumas repúblicas particulares da cidade. Essas 

festas chegam a ter em torno de 1500 participantes, que pagam pelo ingresso e adentram 

a festa com a participação de bandas, sempre com bebida liberada. 

Uma das festas mais famosas de Ouro Preto é “Festa do 12”, que é a 

comemoração anual do aniversário da Escola de Minas, acontecendo sempre no dia 12 

de outubro. Não se sabe a origem exata das comemorações, mas essa festa já acontecia 

mesmo na década de 40. Há relatos de ex-alunos que descrevem a antiga formalidade da 

festa, frequentada pelos engenheiros ex-alunos da Escola de Minas e suas famílias, além 

dos estudantes da Escola e turistas convidadas principalmente de Belo Horizonte 

especialmente para a festa, que incluía missa, sessões solenes, jantares e o baile, durante 

cerca de três dias e se tornou tradicional na cidade. O evento também servia como 

oportunidade para realizar contatos profissionais por parte dos estudantes e ex-alunos, 

que sempre retornavam à cidade para as festividades, se hospedando com regalias nas 

mesmas repúblicas onde moravam. Como nos conta um ex-aluno:  

era ali que se fazia a caça do engenheiro novo, recém-formado para trabalhar 
nas empresas de mineração e metalurgia [...]. Dessa maneira, as pessoas iam 
trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), na Companhia Vale do 
Rio Doce (CVRD), na Acesita e, posteriormente, na USIMINAS (BASTOS 
apud TEODORO, 2000, não paginado). 

Os ex-alunos da Escola de Minas e de Farmácia - e agora também os ex-alunos da 

UFOP - e ex-moradores de repúblicas de Ouro Preto, costumam sempre manter contato 

com a república onde moraram, em muitas existem associações de ex-alunos próprias, 

com o objetivo de perpetuar o espírito repúblicano e ajudar os atuais moradores das 

repúblicas. Sempre ocorrem doações de dinheiro pelos ex-alunos, que subsidiam 

reformas na casa e festas, como a Festa do 12 ou o próprio aniversário da república.  

Segundo Teodoro (2000), a partir da década de 70, com o aumento do número de 

alunos na Escola de Minas, a estrutura existente para a festa anual não comportava mais 

tantos ex-alunos. O fato fez com que as repúblicas também passassem a assumir esse 

papel, com festas paralelas ao cronograma oficial do evento. A partir desse momento, 

muitos ex-alunos não chegavam nem a participar do baile oficial, já que as repúblicas 

começaram a fazer grandes festas, que duram dias, com farta comida e bebida, bancadas 

principalmente pelos ex-moradores de cada república. A Festa do 12 era um 

                                                
140 A Vila dos Tigres se localiza no centro histórico da cidade, próxima à Escola de Farmácia e Praça 

Tiradentes. 
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acontecimento em que os ex-alunos levavam suas famílias, incluindo cônjuges e filhos, 

para se hospedarem nas repúblicas onde moraram enquanto estudantes na cidade, fato 

que cria uma interação entre alunos e ex-alunos no espaço onde criaram lugares. 

Com o passar do tempo, se conservaram e se renovaram algumas tradições da 

festa. Atualmente ela é realizada a partir da contribuição de ex-alunos das repúblicas, e 

os convites são distribuídos pelos “bichos” em cada república, também como uma 

forma de criar interação entre moradores de diferentes repúblicas.  

A Festa do 12 ganhou fama na região, atraindo turistas que em geral não têm ideia 

que é uma festa de ex-alunos da Escola de Minas, o que gerou grande concentração de 

pessoas nas ruas da cidade à procura da festa durante as décadas de 80 e 90. Esse fato 

desagradava tanto à população local - por motivos como barulho e sujeira na cidade, 

como aos “oficiais” participantes da festa, que são a favor de festas internas nas 

repúblicas, somente para convidados. Contudo, outra situação começou a tomar força - 

as repúblicas passaram a divulgar a festa como um evento que seria uma espécie de 

carnaval temporão, atraindo turistas de outras cidades para se hospedarem nas 

repúblicas durante o evento, vendendo “pacotes” de hospedagem durante os dias de 

festa com direito a shows de bandas e bebida liberada. A festa começou a tomar maiores 

proporções e maior fama, atraindo gente de todo o país para o evento que se tornou 

famoso por seu caráter universitário. 

Desta forma, a Festa do 12 juntava a hospedagem em repúblicas às festas internas 

promovidas para os ex-alunos, criando uma nova interação entre turistas e estudantes 

novos e antigos, mas também mercantilizando e espetacularizando o caráter tradicional 

da festa relacionada à Escola de Minas. Os quartos dos estudantes passam a ser o 

dormitório dos turistas - ao invés de ex-alunos - de forma precária, ao molde da 

tradicional hospedagem em repúblicas já consolidada. Sobre esse caráter de transição e 

modificação da festa, afirma o ex-reitor e ex-morador de república, Fernando Borges 

Campos (2008):  

[...] o 12 de outubro virou uma miscelânea... Cada um paga uma taxa, e tem o 
direito a beber [...]. O ex-aluno começou a achar que tinha gente demais 
dentro da república e vem pro 12 de outubro já programado pra vir pra um 
pousada ou hotel, mas não vai dormir na república porque não tem jeito... 
Tanto seja pela quantidade de gente grande demais aqui dentro, tanto seja 
pelo costume que mudou demais. E a ecologia que está ali dentro é 
completamente diferente da época dele. Ainda tem a presença do ex-aluno de 
um jeito ou de outro, meio manco, mas tem. 
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Figura 3. 13 Festa do 12 na República Poleiro dos Anjos. 
Fonte: Acervo República Poleiro dos Anjos, out. 2008. 

 

 

Figura 3. 14 Festa do 12 na República Pif-Paf. 
Fonte: Folder de divulgação - República Pif-Paf, out. 2008. 

 

Desta forma, com a mercantilização da festa, que proporciona a venda de pacotes 

incluindo hospedagem aos turistas, durante as festividades do 12 as repúblicas também 

se transformam em não-lugares para alguns de seus ex-moradores141, que não se sentem 

à vontade de ficar na sua ex-república devido ao barulho, “bagunça” e novas regras de 
                                                
141 É preciso ressaltar que ainda existem ex-moradores que se hospedam com suas respectivas famílias 

nas repúblicas onde moravam durante a Festa do 12, gozando inclusive de algumas regalias de 
hospedagem instituídas por serem veteranos há mais tempo, contudo, são minoria em relação aos ex-
alunos que permanecem no local apenas para a festa, sem pernoitar no local. 
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convivência, associadas ao mundo mercantilizado da festa, do qual não escaparam as 

práticas tradicionais das repúblicas estudantis ouropretanas. 

Na década de 90, a Festa do 12 passa a ter três facetas: a comemoração oficial da 

Escola de Minas, com a missa, o baile e homenagens aos ex-alunos que se destacaram; a 

comemoração nas ruas, promovida por turistas que ficam sabendo da festa - e acham 

que acontece na rua; e a comemoração nas repúblicas, que contam tanto com ex-

moradores quanto com turistas que vêm já com os “pacotes” de hospedagem 

comprados142. 

Segundo o jornal Estado de Minas, até o ano de 2004 a festa costumava atrair 

cerca de 10 a 15 mil pessoas andando pelo centro da cidade143, mas atualmente não tem 

atraído turistas desavisados, que tentam comemorar na rua, devido à fama negativa que 

a festa começou a ter, tanto por fatos isolados144 como pelos impactos causados à 

cidade, como acúmulo de lixo, som alto, envolvimento de jovens em brigas, com drogas 

e possível degradação ao patrimônio histórico local.  

[...] nem todos os participantes têm esse espírito de confraternização, e fatos 
isolados acabam por sujar o nome da festa e trazer a Ouro Preto baderneiros, 
que não têm nenhum vínculo com a Escola de Minas, chegando à cidade em 
ônibus fretados e carros particulares, sem lugar para se hospedar, trazendo 
garrafões de pinga e drogas também. Por que parte dos policiais que estavam 
aqui não parou esses ônibus e revistou esses ‘turistas de araque’? Não houve, 
porém, como evitar que, ao longo dos anos, esses baderneiros tomassem 
conta das ruas da cidade, criando um clima de arruaça, com brigas e 
quebradeira. É de estranhar que a prefeitura e demais autoridades municipais 
sugiram que a festa seja transferida para fora do centro histórico, como se a 
universidade tivesse alguma coisa a ver com a bagunça que se instala nas 
ruas. (ARAÚJO, 18 out. 2002, p.27) 

Devido às críticas da comunidade local e das próprias associações internas das 

repúblicas mais antigas, a Festa do 12 vem perdendo força enquanto ocupação nas ruas 

durante o evento, que se restringe às confraternizações em cada república. Algumas 

deixaram, inclusive, de vender pacotes promocionais para turistas, em detrimento da 

primazia da hospitalidade dos ex-alunos de cada casa, conservando o caráter tradicional 

da festa. Contudo, com a expansão da UFOP e aumento do número de repúblicas 

também na região da Bauxita, ao redor do campus da universidade, a Festa do 12 passou 

a acontecer também nas repúblicas daquela região, em repúblicas mais recentes e em 

                                                
142 Segundo informações das próprias repúblicas, o preço do pacote pode variar entre R$50 a 300 reais 

por pessoa. 
143 GOMES, T., 9 out. 2002, p.23. 
144 Um dos motivos que contribuiu para a fama negativa da festa foi um assassinato de uma jovem durante 

o evento em 2001. O caso teve grande repercussão na mídia nacional e até hoje não foi totalmente 
esclarecido, mas atribui-se relação do fato com jogos e o uso de drogas e durante a festa. 
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geral destituídas de alguma relação de comemoração exclusiva do aniversário da Escola 

de Minas. Nessas repúblicas o caráter de mercantilização da festa é mais evidente, já 

que se faz a “festa pela festa”, embarcando no feriado festivo da cidade145 e nas 

comemorações das repúblicas tradicionais. 

Desta forma, Ouro Preto se torna uma cidade tomada pelas festas de cada 

república no dia 12 de outubro, algumas no centro histórico, mais antigas, e que 

continuam comemorando o aniversário da Escola de Minas, reatando laços de amizade e 

perpetuando a relação entre antigos e novos alunos da UFOP. Ao mesmo tempo, outras 

tradições da festa na cidade são “construídas”, mas agora através de comemorações que 

não celebram a memória das repúblicas ou do relacionamento entre estudantes, mas sim 

o lazer, a juventude e a diversão por si só, a fruição e a contemplação da necessidade 

capitalística da satisfação dos desejos, da criação de espetáculos através do consumo. A 

Festa do 12 hoje possui múltiplas realizações e interpretações, ora tradicionais, ora 

espetacularizadas, às vezes com caráter de obra, e, ao mesmo tempo, como produto.  

 

3.4 O CARNAVAL OUROPRETANO ATUAL - MATERIALIZAÇÃO DE CONFLITOS 

EM FUNÇÃO DA TRADIÇÃO, DO TURISMO E DO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO 

 

 

O carnaval ouropretano já contava com o famoso bloco Zé Pereira dos Lacaios146 

no final do século XIX, fundado em 1867 pelo Clube dos Lacaios. Inspirado nos blocos 

cariocas, o bloco ouropretano era formado principalmente pelos funcionários públicos 

do Palácio dos Governadores - chamados satiricamente de Lacaios. O bloco se tornou 

tradição na cidade, com seus bonecos de 2 metros de altura e seu desfile pelas ladeiras 

                                                
145 É importante lembrar que o dia 12 de outubro é feriado em todo o país, com a comemoração do dia de 

Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. Desta forma, a Festa do 12 costuma coincidir com 
feriados prolongados, o que incentiva o grande número de pessoas de outras cidades para participarem 
da festa e facilita a volta dos ex-estudantes em suas repúblicas. 

146 Segundo Ferreira (2005), o bloco Zé Pereira começou a desfilar no Rio de Janeiro em meados da 
segunda metade do século XIX. Sua origem possui dados controversos, mas em geral os historiadores 
a remetem ao desfile de um tal senhor chamado “Zé Nogueira”, o que teria inspirado o apelido “Zé 
Pereira”. Zé Pereira saía durante o carnaval tocando bumbo e arrastava simpatizantes ao movimento, 
que consistia basicamente em fazer barulho com instrumentos de percussão - zambumba, surdos, 
tambores - e algumas vezes contava com sátiras políticas. O bloco cresceu e vários outros foram 
criados com o mesmo nome, tanto no Rio de Janeiro como em diversas cidades de outros estados do 
Brasil.  
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da cidade há mais de 100 anos, que ainda hoje desfila pelas ladeiras ouropretanas 

durante o carnaval. Em 1957 foi fundada a primeira Escola de Samba da cidade, a 

Império do Morro do Santana147, desencadeando a criação de várias outras148. 

Os estudantes universitários também começaram a se organizar em blocos 

carnavalescos, já em 1976 foi criado o “Bloco do Caixão” - formado pelos integrantes 

da República Necrotério, localizada no centro histórico - dentre outros blocos criados 

pelos estudantes da UFOP. Até a década de 80 os bailes de carnaval nos clubes também 

aconteciam na cidade, como os famosos bailes no CAEM, unindo estudantes e 

sociedade ouropretana nos bailes de carnaval.  

Com o passar do tempo, os bailes em clubes perderam sua importância na cidade, 

dando lugar à iniciativa do fotógrafo Eduardo Trópia: a criação da “Janela elétrica”. 

Fundada em 1982, o evento consistia basicamente numa caixa de som mecânico 

colocada numa das sacadas da Rua São José durante os dias de carnaval, por iniciativa 

de Trópia e alguns amigos. O fato fez com que as pessoas da cidade fossem se 

aproximando aos poucos, e nos anos posteriores à criação tomou grandes proporções, 

devido ao grande número de pessoas que passou a pular o carnaval ouropretano no 

entorno da janela elétrica - moradores, turistas e estudantes se juntavam na rua mais 

movimentada da cidade, ao som de marchinhas, e de Caetano Veloso, Elba Ramalho, 

Chico Buarque e outros cantores da música popular brasileira. Simultaneamente, mas 

timidamente, continuavam a acontecer na cidade os desfiles dos blocos e das escolas de 

samba, mas a janela elétrica passou a ser a grande atração do carnaval da cidade, que já 

em 1985 começava a contar com uma estrutura específica para o evento, barracas 

ambulantes com comidas e bebidas, a interdição de toda a Rua São José, o apoio da 

Prefeitura e o aumento de foliões. 

                                                
147 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2004b. 
148 Segundo informações da Secretaria de Turismo, hoje a cidade conta com oito Escolas 

integrantes da Liga das Escolas de Samba de Ouro Preto: Escola de Samba Acadêmicos 
de São Cristóvão, Escola de Samba Sinhá Olímpia, Escola de Samba Unidos do Padre Faria, Escola de 
Samba Império do Morro Santana, Escola de Samba Mirim Chapéu Atolado, Escola de Samba Mirim 
Princesa Isabel, Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperial de Ouro Preto e Escola de Samba 
Inconfidência Mineira 
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Figura 3. 15 Passagem de blocos carnavalescos pela Rua São José. 
Fonte: Eduardo Trópia, fev. 2009. 

 

No Brasil, a festa carnavalesca é tida como um dos maiores eventos do calendário 

anual nacional. Comemorado de diferentes formas em diversos lugares do país, o 

carnaval é aqui caracterizado enquanto forma de libertação das atividades rotineiras e 

pressões cotidianas, e também como uma festa que estabelece conflitos, entre territórios 

diversos e formas de apropriação do espaço. O carnaval atual também tem seu valor 

mercadológico, e se tornou um produto para ser consumido, criando novos conflitos em 

função do mercado, em função da concorrência desse produto que ganhou várias formas 

a fim de otimizar sua mercantilização. “A comercialização da festa do produto 

carnavalesco não é uma contingência em relação à folia, mas uma exigência capitalista 

que penetra no interior da própria festa” (DA MATTA, 1990, p.122).  

Atualmente, cidades como Rio de Janeiro, Recife e Salvador são os destinos mais 

procurados em época de carnaval, com uma atual super-produção que movimenta 

milhões de reais através da festa e do turismo. Aliado à produção midiática e 

mercadológica, o carnaval brasileiro se desenvolveu em parceria com o turismo 

internacional, e neste sentido se destacam o desfile das escolas de samba no Rio de 

Janeiro e os trios elétricos criados em Salvador. Analisando a produção do espaço 

carnavalesco em Salvador, Clímaco Dias (2002) afirma que os conflitos, as segregações e 

exclusões percebidas naquele espaço assumiram dimensões que em alguns momentos se 
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tornam maiores do que a própria espetacularidade da festa. Segundo o autor, essa dimensão 

ganha corpo a partir da década de 80, com a visão do carnaval-produto adotada pelo setor 

público e privado, além do crescimento do marketing em torno do chamado “Bloco de 

Trio”149. Nas últimas décadas, os ritmos tradicionais de músicas brasileiras tocadas 

durante o carnaval, como o samba, o frevo, o maracatu, deram lugar ao chamado estilo 

“axé music”150 criando na Bahia e difundido em todo o Brasil. 

Os componentes do Bloco de Trio são completamente integrados ao ‘mundo 
da moda’. [...] Tal procedimento torna os blocos de trio perfeitamente 
articulados com o padrão de acumulação da díade Turismo-Carnaval, pois só 
ali pode haver lucro com a venda de abadás, e, por outro lado, o patrocínio se 
desloca quase que exclusivamente para lá, pelo fato de ali estar localizada a 
grande maioria dos consumidores de celulares, confecções de grifes, redes 
internacionais de fast food e pacotes turísticos das agências de viagem. 
Estes consumidores têm um comportamento bastante diversificado em termos 
musicais, podendo ter no seu cardápio Axé Music, Pagode, Samba-reggae, 
Funk, rock, MPB ou qualquer outro ritmo que esteja na moda, o que dá a este 
segmento a flexibilidade tão cara ao agenciamento cultural. O bloco de trio se 
adapta perfeitamente a este modelo na medida em que mesmo tendo a Axé 
Music como suporte principal das suas apresentações, não se recusa a tocar 
qualquer canção de qualquer estilos musicais que estejam colocados nas 
paradas de sucesso. (DIAS, C., 2002, p.101) 

Desta forma, ao longo da década de 90 a produção de blocos associados ao trio 

elétrico torna-se um lucrativo negócio do empresariado baiano, estimulando também a 

criação das micaretas por todo o Brasil e difundindo cada vez mais esse modelo de 

carnaval no território nacional. Os jovens, enquanto consumidores de formas de 

entretenimento cada vez mais associadas ao mercado e à criação de novas formas de 

lazer e fruição, subsidiadas pela reprodução do capital, são alvos desse modelo criado 

na Bahia e difundido no país. O bloco de trio, a axé music, os abadás151 e toda a 

atmosfera do carnaval baiano em sua forma mais mercantilizada fazem parte do 

                                                
149 Segundo Clímaco Dias (2002), o “Bloco de Trio” é um fenômeno relativamente recente no carnaval de 

Salvador, apesar do trio elétrico ter sido criado na década de 50. Os blocos carnavalescos se 
associaram aos trios elétricos somente a partir da década de 70, e passaram a crescer na década de 80, 
com a profissionalização do carnaval soteropolitano pela Prefeitura Municipal de Salvador. 

150 O chamado estilo “axé music” está mais ligado a uma designação mercadológica no âmbito da 
produção musical do que um estilo musical. Trata-se da fusão de gêneros musicais, que aliam 
instrumentos de percussão e ritmos nordestinos ao formato pop, de forma que se torne mais comercial. 
Ganhou corpo a partir dos anos 90 e se tornou um grande fenômeno de produção musical brasileira, 
através da grande mídia nacional, das grandes produções mercadológicas do carnaval e das micaretas, 
estendendo a circulação e publicidade da musica baiana por todo o Brasil durante todo o ano, não se 
restringindo a eventos específicos. Sua consolidação veio a partir da difusão de artistas e grupos com 
vendagem de milhões de discos a partir de 1990, como Daniela Mercury, Banda Eva, Chiclete com 
Banana, Araketu, Cheiro de Amor e É o Tchan. 

151 O abadá é como um passaporte ou um ingresso para festas relacionadas à axé music, constitui-se de 
uma blusa esportiva de tecido sintético. Seu nome remete às túnicas dos iorubas e outras etnias 
africanas, mas sua forma difundida foi criada pelo bloco Eva em Salvador na década de 90, e logo foi 
adotado por blocos de carnavais e micaretas de todo o país.   



161 
“pacote” carnavalesco e de outras festas promovidas durante todo o ano em território 

nacional. 

As chamadas “cidades históricas mineiras” possuíam blocos tradicionais de 

carnaval desde o início do século XX, mas nas últimas décadas vêm experimentando 

uma invasão de jovens - principalmente estudantes universitários - em seus espaços 

durante o período carnavalesco, com blocos que copiam o modelo baiano (em menor 

escala). Neste sentido se destaca a hegemonia da axé music e a adoção de abadás como 

forma de distinção social dos grupos que se aproximam do modelo baiano de carnaval. 

O fato passou a ter destaque na mídia nacional152, atraindo cada vez mais pessoas para o 

chamado “carnaval das cidades históricas mineiras”.  

Até a década de 80 o carnaval ouropretano se caracterizava por seu aspecto 

lúdico, de interação entre pessoas sem distinção de idades, classe ou grupo social, era a 

festa como “obra” e não como produto. Contudo, a partir dos anos 90, em detrimento do 

aumento de estudantes, do crescimento do turismo e de uma generalização de 

mercantilização das festas populares, o carnaval da cidade ganha novas caras, 

descaracterizando o carnaval de até então. Influenciada pelo modelo baiano de carnaval 

e com a predominância do axé music, os blocos de república se tornam maiores e mais 

profissionalizados. Com o crescimento dos blocos, do número de pessoas nas ruas após 

o crescimento da janela elétrica e do turismo153, Ouro Preto passa a ser um grande 

atrativo durante o carnaval, destaque na mídia nacional, apontada como um dos 

melhores destinos dos carnavais das cidades históricas mineiras. Tal atratividade não 

trazia somente benefícios ao comércio local - a cidade começava a pressionar sua 

estrutura física em detrimento de uma festa sem lei, onde todos podiam tudo, sem 

projetos ou medidas que freassem a afluência do excesso de pessoas na cidade, algo que 

poderia ferir seu patrimônio tombado. Essa situação tomou maiores proporções com o 

passar dos anos, e já em 2004, o carnaval ouropretano já atraía cerca de 35.000 turistas 

durante os dias de evento154 - valor correspondente à aproximadamente metade da 

população local - que lotavam as ruas do centro histórico nos desfiles dos blocos 

                                                
152 Atualmente, é de praxe na imprensa brasileira destacar o andamento do carnaval do Rio de Janeiro, 

São Paulo, Salvador, Recife e também as cidades históricas mineiras - Tiradentes, São João Del Rey, 
Diamantina e Ouro Preto nas notícias do carnaval. 

153 Estima-se que a partir da década de 90, a cidade passou a receber 10.000 foliões durante a época de 
carnaval. 

154 Cf. MENDES, 19 fev. 2004, p.23. 
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caricatos - a essa altura, muito outros blocos criados na década de 70, 80 e 90 pelos 

moradores e pelos estudantes são também considerados tradicionais.  

Diante de tais fatos, em 1999 a 2ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto, da qual faz 

parte a Curadoria do Patrimônio Público, Patrimônio Histórico e Meio Ambiente propôs 

Ação Civil Pública ao Município de Ouro Preto. O pedido era justificado através de 

uma análise histórica do desenvolvimento econômico e cultural da cidade no século 

XX:  

É fato notório, hoje, que o conjunto urbanístico de Ouro Preto vem sofrendo 
acelerada degradação em virtude do impacto causado pela ocupação 
desordenada de encostas, pelo tráfego intenso de veículos no centro histórico, 
pela ação de pessoas que em multidão acorrem a cidade especialmente nos 
períodos de festas populares, dentre outras circunstâncias agravadoras do 
inelutável desgaste natural causado pelo transcurso de 300 anos de história. 
Tais fatos, aliados ao uso indiscriminado de aparelhos sonoros, às constantes 
interdições de ruas e praças para eventos os mais variados possíveis, num 
sistemático desrespeito ao trabalho, a tranquilidade e sossego das pessoas, 
vem causando igualmente acelerada degradação da qualidade de vida das 
pessoas domiciliadas, residentes e visitantes de Ouro Preto (MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2004b, fls. 33-34). 

O Ministério Público Estadual (MPE) executou então uma reunião sobre o tema, 

da qual participaram representantes de poderes e entidades representativas da sociedade 

de Ouro Preto. A síntese do relatório da reunião revelou extrema preocupação acerca da 

realização do carnaval da cidade no centro histórico por parte dos moradores locais. Tal 

documento foi encaminhado ao Prefeito da época afim de que fossem adotadas medidas 

para impedir os riscos denunciados, mas “aquela autoridade se limitou em elaborar 

documento semelhante, de conclusões, todavia diversas”155, sem que alguma atitude 

eficaz em relação à proteção do patrimônio histórico cidade durante o carnaval fosse 

tomada. Desta forma, ainda em 1999 o Ministério Público (MPE) ajuíza Ação Civil 

Pública contra o Município em função do pedido da Promotoria. A grande questão da 

Ação movida girava em torno da preservação do patrimônio histórico da cidade, mas 

figuravam também outros fatores, como o barulho excessivo decorrentes dos eventos e a 

perturbação do sossego da comunidade local. 

O pedido foi julgado e em fevereiro de 2001 o Juiz Magid Nauef Láuar condenou 

o Município a se abster de autorizar a colocação de aparelhagem de sons mecânicos 

durante o carnaval nas principais ruas e praças do centro histórico e nas principais vias 

de acesso a este local até que houvesse reais condições de segurança às pessoas e ao 

patrimônio histórico. Além disso, a Prefeitura Municipal deveria se abster de conceder 
                                                
155 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2004b. 
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alvarás para funcionamento de comércios durante o carnaval nos lugares acima citados. 

A determinação também menciona o rigoroso cumprimento das leis que tratam do 

tráfego de veículos e do funcionamento de estabelecimentos e o comércio durante o 

período carnavalesco. O Juiz considerou improcedente o um dos pedidos da promotoria, 

que requisitava a condenação do Município no sentido de realizar um Estudo de 

Impacto Ambiental no centro histórico da cidade, alegando impossibilidade de obrigar o 

Município sobre um estudo que não havia sido devidamente regulamentado em Lei 

específica.  

Em 2002 o Ministério Público apela ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

(TJMG), exigindo o cumprimento da realização do Estudo do Impacto de Vizinhança. O 

processo permanece em trâmite, pendente de recurso aos tribunais superiores, sem uma 

decisão eficaz, até que uma mudança política na administração da cidade faz a questão 

tomar novos rumos. Quando em 2005 assume o novo prefeito da cidade156, foi formada 

uma Comissão para Organização do carnaval. Ainda em 2004, a chamada “Comissão 

Transitória do Carnaval 2005”, nomeada pelo prefeito eleito, solicitou ao Ministério 

Público Estadual orientações para elaboração de um projeto carnavalesco que levasse 

em consideração as restrições impostas pelo Ministério Público através da Curadoria do 

Patrimônio, já que houve a abertura de uma Ação Civil Pública em 1999 e a 

administração anterior dificultava o acesso às informações sobre o processo em trâmite. 

Desta forma, o Promotor do MPE em Ouro Preto solicita às instituições relacionadas à 

segurança da população e do patrimônio histórico local - IPHAN e Corpo de Bombeiros 

- as restrições a serem aplicáveis ao carnaval de 2005 para garantir a segurança da 

população e do patrimônio histórico. Além disso, requisita à Fundação Gorceix um 

estudo acerca dos impactos causados às ruas e casario do centro histórico da cidade 

pelas festividades do carnaval. As questões ficaram pendentes durante toda a gestão da 

administração entre 2001-2005, num momento que se caracteriza com o grande 

aumento de foliões nos blocos organizados por estudantes e repúblicas, num modelo 

carnavalesco que inclui abadás e axé music - numa clara descaracterização do carnaval 

ouropretano.  

                                                
156 É importante ressaltar que o Prefeito que assume nesse momento, Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, 

possui uma biografia inteiramente ligada à cultura e gestão de cidades históricas, tanto no IPHAN 
quanto no Ministério da Cultura. Foi também prefeito de Ouro Preto durante a gestão 1993-1996, e em 
seu segundo mandato, de 2005-2008, reeleito para a gestão 2009-2012, se coloca na postura de 
reestruturar o aparelho administrativo da prefeitura em função da gestão da cidade priorizando o 
patrimônio histórico, o que culminou em novas discussões sobre o rumo do carnaval da cidade frente à 
sua preservação cultural. 
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Em 2005 foi então firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)157 entre 

o Ministério Público de Minas Gerais e a Prefeitura da cidade, quando já havia tomado 

posse Ângelo Oswaldo de Araújo Santos. Nesse TAC, a Prefeitura Municipal firmou 

alguns compromissos, como o de elaborar um projeto para o carnaval que oferecesse 

condições reais de segurança às pessoas e ao patrimônio histórico, definindo em quais 

ruas poderia haver aparelhagem de som. A Prefeitura também se comprometeu a 

realizar as festividades do ano de 2005 somente após avaliação e aprovação, pelo Corpo 

de Bombeiros, das condições de realização do evento, além da elaboração do estudo do 

impacto das festividades mediante a medição dos ruídos e vibrações junto às edificações 

históricas - que ainda seria realizado pela Fundação Gorceix durante a realização do 

carnaval 2005. As medições foram realizadas durante e após o carnaval daquele ano, 

concluindo o relatório final em setembro de 2005.  

O Estudo realizado pela Fundação Gorceix foi analisado pela equipe técnica do 

Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente - CAO-MA do Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais, que a partir da análise do relatório recomendou a realização de 

monitoramento a ser elaborado em uma área específica da cidade, considerada como o 

ponto crítico em relação ao barulho durante os eventos, as Ruas Conde de Bobadela 

(Rua Direita) e a sua continuação - a Rua Paraná. Ressalta-se aqui que é esta uma das 

áreas mais valorizadas da cidade, concentrando comércio, bares, pousadas e 

principalmente uma série de repúblicas estudantis.  

                                                
157 O “Termo de Ajustamento de Conduta” é um instrumento previsto pela Lei nº 7.347/1985, e tem 

natureza de título executivo extrajudicial. Tem sido utilizado freqüentemente na aplicação da 
preservação do patrimônio, através de um acordo em que as partes envolvidas discutem e se 
comprometem a cumprir determinado acordo. No caso da preservação tem sido utilizado como fim de 
ações civis públicas ou para prevenir futuros danos ao bem tombado. 
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Figura 3. 16 Esquema do Carnaval de Ouro Preto; espaços utilizados durante o evento. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 3. 17 Rua Paraná; local onde se 
concentram diversas repúblicas, considerado o 
ponto crítico do carnaval ouropretano. 
Fonte: Foto da autora, set. 2009. 

Figura 3. 18 Rua Paraná; local onde se 
concentram diversas repúblicas, considerado o 
ponto crítico do carnaval ouropretano. 
Fonte: Foto da autora, set. 2009. 
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Figura 3. 19 Rua Direita; local onde passam os 
blocos e onde se concentra grande parte do 
comércio destinado ao turismo na cidade. 
Fonte: Foto da autora, set. 2009. 

 

Figura 3. 20 Rua Direita; local onde passam os 
blocos e onde se concentra grande parte do 
comércio destinado ao turismo na cidade. 
Fonte: Foto da autora, set. 2009. 

 

 

Figura 3. 21 Largo da Alegria; onde é montado um dos palcos durante o carnaval ouropretano. 
Fonte: Foto da autora, set. 2009. 
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Figura 3. 22 Largo do Cinema; onde é montado um dos palcos durante o carnaval ouropretano. 
Fonte: Foto da autora, set. 2009. 

 

Para realização do carnaval de 2006 foi realizado novo TAC, que determinou que 

a Prefeitura Municipal se comprometesse a realizar um estudo de impacto especifico das 

repúblicas das ruas Direita e Paraná, “tendo em vista a ausência de conclusão no laudo 

da Fundação acerca das condições das repúblicas” (MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS, 2004b, fl.139), exigindo a contratação do estudo num 

prazo de trinta dias após a assinatura do acordo. O estudo acabou não sendo realizado, e 

o número de blocos e foliões na cidade aumentava cada vez mais, com blocos que 

chegavam a ter 1.500 pessoas pulando nas ladeiras de Ouro Preto.  

Em 2006, com a justificativa de descentralizar o carnaval e tentar evitar a situação 

de grandes blocos subindo as ladeiras ouropretanas, a Prefeitura apoiou a criação do 

“Espaço Folia”. A partir de então, os blocos com mais de 2.000 foliões passaram a se 

concentrar na Praça de Eventos da UFOP, no bairro Pilar, explorado por uma empresa 

terceirizada. Desta forma, os blocos com mais de 2.000 foliões não poderiam mais sair 

pelas ladeiras da cidade, mas deveriam se concentrar apenas no Espaço Folia, além de 

apresentar estudo de impacto ambiental para concessão do alvará. O local possui 

estrutura de camarotes montados, banheiros e área livre para receber os foliões e seus 
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abadás, com atrações como cantores e grupos baianos e cariocas, proliferando a axé 

music e o funk158.  

O maior bloco de estudantes de Ouro Preto ainda é o Bloco do Caixão159, 

caracterizado por caveirinhas, foliões com blusas pretas e o desfile de um caixão. O 

bloco em 2005 contava com 3.500 foliões, e já em 2008, com sua concentração 

transferida para o espaço folia, esse número aumentou para 5.000. Outros blocos têm 

destaque na cidade, como o Cabrobró, criado em 2001 pelas repúblicas Covil dos 

Gênios, Maracangalha, Pasárgada, Peripatus, Unidos Por Acaso, Poleiro dos Anjos e 

Adega, contando atualmente com 5.000 foliões. Já o Bloco da Praia foi criado no ano de 

2000 por repúblicas concentradas numa área chamada “Praia do Circo”, próxima ao 

Espaço Folia. Atualmente o bloco é organizado pelas repúblicas Arcádia, Butantan, 

Casanova, Cassino, Chega Mais, Penitenciária, Pronto Socorro, Tanto Faz e Verdes 

Mares.  

O Espaço Folia acabou por atender exclusivamente aos blocos estudantis, já que 

os tradicionais blocos da cidade não chegam a 2000 foliões, e continuam saindo pelas 

ladeiras da cidade, sem um local específico para concentração desses blocos. Foi 

também responsável pelo grande aumento de foliões nos blocos estudantis 

ouropretanos, pois além de viabilizar um grande espaço para um grande número de 

foliões, contou com a publicidade da empresa responsável por organizar a festa. Com o 

apoio da Prefeitura e o patrocínio de grandes empresas do ramo da cervejaria, o 

carnaval do Espaço Folia foi extremamente divulgado em Belo Horizonte e região, 

através de anúncios em outdoors nas estradas. Além disso, ressalta-se o destaque na 

mídia que o carnaval ouropretano passou a ter a partir da década de 90, atrativo para 

estudantes, turistas e todo público de foliões para o carnaval na cidade. Segundo 

depoimento do Secretário de Turismo Vitorio Lanari160, em 2006, a Prefeitura de Ouro 

Preto gastou R$650.000,00 no carnaval, sendo R$300.000,00 direcionados à estrutura 

                                                
158 Na programação do espaço folia em 2009 estavam os cantores baianos Alexandre Peixe, Tomate e o 

grupo Vixe Mainha, além dos cariocas MC’s Bolinho e Bill, MC Colibri. Foram shows privados, cujo 
passaporte de entrada era o abadá das repúblicas estudantis, ou o passaporte do espaço vip - ou 
camarote, vendido também diretamente em Belo Horizonte, sob o valor de R$240,00 (inteira) e 
R$120,00 (meia) para todos os dias. Somente no primeiro dia os portões foram abertos ao público, com 
a apresentação da bateria da Portela, sem a cobrança do abadá. 

159 Atualmente existem os blocos de estudantes: Bloco da Forca , Bloco da Praia, Bloco Mesclado, Bloco 
do Caixão, Bloco Kalango, Bloco Ourô Pirô, Bloco Chapado, Bloco Cabrobró. 

160 Audiência Pública da Câmara de Vereadores de Ouro Preto, de 22 de março de 2006, sobre a 
utilização de repúblicas federais e particulares para venda de produtos e serviços na época do carnaval. 
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do Espaço Folia e R$350.000,00 ao carnaval dos distritos, aos demais palcos no centro 

histórico de Ouro Preto, apoio às bandas, escolas de samba e blocos da cidade.  

Apesar de se tratar de um lugar estruturado, que ajuda a descentralizar o carnaval 

ouropretano, o Espaço Folia fomenta o carnaval mercantilizado que copia modelos 

estipulados pelo mercado, com a venda de abadás e sua divulgação através da 

publicidade, pela difusão de signos do consumo. A festa do carnaval, outrora como 

obra, passa a ser produto e ainda incentivado pelo poder público, atraindo milhares de 

foliões numa cidade que além de não ter estrutura para tal fim e tal capacidade161, possui 

seu patrimônio tombado internacionalmente. Localizado num lugar que faz parte do 

centro histórico de Ouro Preto, o Espaço Folia centraliza o carnaval de massa na cidade, 

criando maior movimento para essa parte da cidade durante o evento. 

 

Figura 3. 23 Carnaval no Espaço Folia. 
Fonte: Eduardo Trópia, fev. 2009. 

 

O discurso de preservação do patrimônio, neste momento, à prática do mercado 

voltado para o turismo. Como afirma o Presidente da Associação Comercial Márcio 

Abdo de Freitas, sobre a criação do Espaço Folia: 

[...] da mesma forma que no governo anterior, essa descentralização foi 
equivocada. Estabeleceu-se um carnaval com apresentação de mega shows 
cuja viabilização financeira não é possível só com o público local. Os 

                                                
161 Estima-se que nos últimos anos o carnaval de Ouro Preto atualmente atrai cerca de 50.000 pessoas, 

que corresponde a quase o número de habitantes da cidade. Desta forma, a demanda por infraestrutura 
e serviços chega a dobrar durante essa época. 
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ingressos são caros e o povo de Ouro Preto sozinho não viabiliza esse 
empreendimento. Por isso, é necessária a divulgação e a venda fora do das 
fronteiras do município, principalmente na Capital e sua área metropolitana, 
que tem mais de três milhões de habitantes e a apenas 97 quilômetros de 
Ouro Preto. O resultado prático é que ao invés de ‘descentralizar’, tirando as 
multidões das ruas centrais, o Espaço Folia, já há quatro anos, tem atraído 
mais gente de fora para a cidade. E o modelo de carnaval realizado no ‘centro 
histórico’ continua o mesmo, atraindo as mesmas multidões com os axés da 
vida, hip hop e etc. [...] O maior ponto negativo, hoje, é a atração de 40 ou 50 
mil novas pessoas para a cidade, quase a nossa população normal. O número 
é uma estimativa do próprio Secretário Municipal de Turismo, Isso, na maior 
parte, é devido ao modelo atual do Espaço Folia e ao crescimento do carnaval 
agora denominado ‘universitário’ (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS, 2009b, fls. 98-99). 

 

Figura 3. 24 Descida da ladeira de blocos em direção ao Espaço Folia. 
Fonte: Eduardo Trópia, fev. 2009. 

 

Em 06 de fevereiro de 2007, um novo Termo de Ajuste de Conduta é realizado 

entre Ministério Público e Prefeitura Municipal, ressaltando que a obrigação do estudo 

anteriormente exigido não foi cumprida e deveria ser realizada num novo prazo 

estipulado - de sessenta dias após assinatura do termo. A Prefeitura novamente não 

realizou o estudo, e em janeiro de 2008, ao ser questionada pelo cumprimento das 

obrigações não realizadas - elabora uma justificativa alegando que a responsabilidade de 

execução do estudo não deveria ser somente da Prefeitura, mas também da UFOP, por 

se tratar de imóveis da própria universidade, e da União. 

Portanto, o Município de Ouro Preto está sendo compelido através do TAC a 
utilizar dinheiro público para um estudo que é obrigação da UFOP, ente da 
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federação que possui condições técnicas para realizar o estudo sem maiores 
gastos em comparação com a Municipalidade.  
Por todas as razões retro-mencionadas é o presente para solicitar a revisão do 
compromisso avançado na Cláusula Quarta para transferir a responsabilidade 
de sua execução a quem de direito, ou seja, a UFOP (MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2004b, fl242).  

Apesar do impasse criado pela Prefeitura sobre a responsabilidade da execução 

dos estudos acerca do barulho e vibrações nas repúblicas das ruas Direita e Paraná 

durante o carnaval, por decisão judicial o Município continuou com a obrigação de arcar 

tal estudo. Contudo, por razões de problemas de prazos e contratos, somente em março 

de 2008 foi firmado contrato entre Prefeitura Municipal e Fundação Gorceix para 

realização dos estudos, com custo total de R$105.346,67 para o Município. Portanto, 

somente no carnaval do ano de 2009 é que se iniciaram as medições vibratórias.  

Os estudos da Fundação Gorceix ainda não terminaram, mas foi realizado outro 

TAC em 2009. Esse último restringiu as áreas de colocação de som e estabeleceu que o 

som dos blocos fosse encerrado depois que esses terminassem sua passagem ou seu 

momento de concentração. Determinou também a proibição da colocação de e outdoors 

durante o carnaval, ou com propagandas do evento, sem prévia autorização do IPHAN. 

Mas uma questão ficou pendente nos acordos que se seguiram, que se trata da 

aprovação e execução completa e adequada de um projeto de prevenção em combate a 

incêndio e pânico, que deveria ser apresentado ao Corpo de Bombeiros da cidade, algo 

que nunca foi cumprido em sua plenitude, mesmo após o Município se comprometer a 

abster de realizar eventos sem a aprovação dos Bombeiros mediante apresentação de 

projeto específico.  

Assim, de 2005 a 2009 os Termos de Ajustamento de Conduta foram realizados 

como forma de viabilizar o carnaval e estabelecer limites, já que não foram seguidas as 

determinações da Ação Civil Pública de 1999 - que restringia completamente o carnaval 

ouropretano. 

Atualmente, nenhum evento da cidade se compara aos impactos e a atratividade 

do carnaval. Mas essa nova atratividade, aliada ao turismo se deve, principalmente, às 

organizações estudantis e repúblicanas durante o evento. Tanto a hospedagem quanto as 

festas são questões cotidianas que intensificam os conflitos entre moradores e 

estudantes durante o carnaval. É aqui que se revelam os maiores conflitos em 

detrimento de ser uma cidade patrimônio, turística e, ao mesmo tempo, universitária. O 

tamanho do carnaval e das festas das repúblicas aumentou significativamente, o que 
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quer dizer aumento do turismo, do capital circulante, mas também do barulho, da sujeira 

e da desorganização na cidade - o que vinha incomodando muitos cidadãos 

ouropretanos. 

A partir da década de 90, os estudantes repúblicanos passaram a ser os grandes 

promotores do carnaval da cidade, com a venda de “pacotes” que incluem a participação 

em blocos estudantis associada à hospedagem nas repúblicas - algo que se desenvolveu 

a ponto de ser um negócio bastante lucrativo para os estudantes. As repúblicas passaram 

a oferecer pacotes de hospedagem específicos para a época carnavalesca, cujos preços 

variam entre R$300,00 a R$600,00 para hospedagem durante quatro dias, incluindo a 

participação em algum bloco estudantil, bebidas e, em geral, uma refeição diária. As 

condições de hospedagem das repúblicas não têm padrão de pousadas e hotéis, ao 

contrário, o turista que lá se hospeda durante o carnaval tem direito a um colchão no 

chão, em meio a um quarto lotado deles. Mal há espaço para guardar a bagagem do 

visitante, que também faz parte de um público que não se preocupa em dormir no chão, 

com a contrapartida das festas que ocorrem nas repúblicas. Somente amigos dos 

moradores das repúblicas ou quem está hospedado pode participar das festas internas, e 

para garantir a entrada somente dessas pessoas, as repúblicas colocam pessoas para 

trabalharem como seguranças nas respectivas portas dos casarões.  

Atualmente, pode-se dizer que a grande maioria das pessoas que vai ao carnaval 

da cidade procura as repúblicas, seus blocos e suas festas, que atraem um público jovem 

de todo o Brasil, mas principalmente dos estados da região Sudeste. A hospedagem em 

repúblicas tomou grandes proporções ao longo do tempo, chegando cada república a 

hospedar, em média, 50 pessoas em cada casa, sem contar os próprios moradores - em 

torno de 10 a 15 por república162. 

Pode-se perceber também de que forma ocorre a mercantilização, ao mesmo 

tempo, das festas em repúblicas e de sua hospedagem, ao promoverem pacotes 

carnavalescos. Esses pacotes, mais do que o produto, carregam a simbologia do 

                                                
162 Não há como comprovar quantas repúblicas hospedam e qual o número de hóspedes em cada república 

durante o carnaval. Contudo é possível fazer uma estimativa mínima, se consideramos que 100 
repúblicas hospedam 30 pessoas durante o carnaval, o que seria equivalente a, em média 40 pessoas 
em cada república (considerando 10 moradores). Se o preço dos pacotes é, em média R$400,00, 30 
foliões hospedados em 100 repúblicas gerariam uma receita de R$1.200.000,00 de capital 
movimentado na cidade somente com os pacotes por elas promovidos. 
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espetáculo, do consumo163, do lazer, da fruição e do desejo contemporâneos. Nesse 

momento do carnaval, as repúblicas enquanto lares e lugares dão espaço à criação de 

locais espetacularizados através da promoção de um carnaval mercantilizado, 

fomentado pelo uso de abadás, a axé music culminando na consolidação de imagens e 

símbolos com significados puramente mercadológicos. 

Os membros da Associação Comercial de Ouro Preto começaram a se sentir 

prejudicados com a “concorrência desleal” promovida pelas repúblicas. Utilizando-se de 

suas estruturas e sem pagar impostos para hospedagem, promoção de festas e venda de 

pacotes, as repúblicas faturam um capital não declarado. Diante da situação colocada, se 

agravando a cada ano com o aumento de foliões nos blocos e a venda de pacotes e 

abadás, em março de 2003 foi realizada uma Audiência Pública na Câmara de 

Vereadores de Ouro Preto para tratar do tema: “utilização de repúblicas federais e 

particulares para a venda de produtos e serviços na época do carnaval”. Com a 

participação de diversos representantes de setores da sociedade, além de estudantes, 

membros da administração da UFOP e moradores do centro histórico, alguns 

depoimentos a seguir são representativos das diversas interpretações da questão164: 

O tratamento dado pelos hotéis exige o pagamento de imposto ISS, PIS, 
COFINS, contribuição social, imposto de renda, recolhimento de INSS, 
fundo de garantia, e por aí vai... Mais o laudo do Corpo de Bombeiros, 
exigido para toda atividade comercial para ter o alvará de funcionamento. [...] 
A população de Ouro Preto não é só estudante, não é só juventude que está 
aqui.[...] Mas existe espaço para o diálogo. (Vitorio Lanari, Secretário de 
Turismo. In: ATA DA..., 2006). 
 
É bom lembrar que Ouro Preto é uma cidade histórica, do estilo Barroco, mas 
é conhecida mundialmente também por suas repúblicas. [...] Essa receita [do 
carnaval] é utilizada para manter as casas, já que não recebemos nenhum 
recurso da universidade. Já que as repúblicas fazem parte da história de Ouro 
Preto, tem que se manter isso! (Altamir Alves, Representante do CAEM, 
morador da República Baviera. In: Ibid.). 
 
A gente não pode parar o movimento de entendimento estudante-
comunidade, porque um não vive sem o outro. E a gente já sabe de casos 
inúmeros de Ouro Preto que tem gente mudando de casas para afastar da 
vizinhança-república. (Eduardo Trópia In: Ibid.). 
 
Sou 100% a favor dos estudantes, principalmente dos estudantes conscientes 
de que morar em Ouro Preto não é só um privilégio, é também uma 
responsabilidade muito grande. Pouca gente se da conta da responsabilidade 

                                                
163 É preciso ressaltar que os pacotes incluem bebida à vontade durante todos os dias no carnaval das 

repúblicas, cujo preço já está incluído nos pacotes. Os estudantes costumam ter freezers de capacidade 
comercial, e negociam a compra de cervejas diretamente com fornecedores, devido ao grande consumo 
que ocorre durante a época do carnaval. 

164A transcrição de trechos dos depoimentos estão no ANEXO B desta dissertação.  
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de se morar em Ouro Preto. (Lourdes Machado, moradora da Rua do Pilar. 
In: Ibid.). 

Os depoimentos citados são reveladores de um conflito que vinha se arrastando 

desde a década de 90, devido ao aumento do fluxo de pessoas durante o carnaval da 

cidade, mas principalmente, ao crescimento do carnaval das repúblicas. O carnaval se 

tornou a materialização maior do conflito cotidiano entre moradores, estudantes, a 

atividade do turismo, a preservação do patrimônio. É durante o evento, na sua 

preparação e são suas consequências para a cidade que marcam a sua nova dinâmica e 

as novas relações entre os diversos agentes envolvidos na situação - os estudantes 

moradores de repúblicas, agora empreendedores de grandes festas, os moradores, em 

parte incomodados com a bagunça, em parte beneficiados pela movimentação da 

economia, e em parte preocupados com a preservação do patrimônio cultural 

ouropretano. É possível perceber, a partir de tais declarações, situações de desabafo de 

estudantes e moradores ouropretanos, ora questionando os empreendimentos estudantis, 

ora questionando a relação com o patrimônio histórico e com os próprios moradores da 

cidade. 

A posição da Associação Comercial, endossada pelo Secretário de Turismo 

demonstra, de um lado, o sucesso do empreendimento estudantil, mudando o caráter do 

carnaval ouropretano e atraindo mais turistas - algo que o setor hoteleiro nunca 

conseguiu promover na cidade. Ao mesmo tempo, mostra clara desvantagem em termos 

comerciais, visto que a formalidade encarece a viabilização de empreendimentos de 

lazer, de turismo, ou quaisquer promoções de eventos. As repúblicas promovem suas 

festas e vendem seus pacotes de uma forma totalmente à margem da legalidade, sem 

declarar rendimentos, gastos e lucros em grandes empreendimentos como o carnaval.  

A discussão em torno do assunto culminou, em 2006 na criação da Lei Municipal 

nº 216/2006 - que determina a concessão de Alvará Provisório de Funcionamento de 

estabelecimentos comerciais, industriais ou prestação de serviços165. A Lei tinha a 

finalidade de atuar principalmente sobre as atividades comerciais das repúblicas durante 

o carnaval, e determina que o Alvará provisório tem prazo de duração de 45 dias, e 

deveria ser requisitado pelas repúblicas que iriam hospedar durante o carnaval, mediante 

apresentação de Comprovante de protocolo do projeto de combate e prevenção a 

incêndio e pânico junto ao Corpo de Bombeiros; apresentação das Certidões Negativas 

                                                
165 OURO PRETO, 2006c. 
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de Débito Federal, Estadual e Municipal e assinatura do Termo de Compromisso de 

cumprimento da Lei Estadual nº 14.130/2001166.  

Além disso, para concessão do Alvará são exigidos apresentação de Estudo de 

Impacto de Vizinhança, Vistoria prévia do Setor de Fiscalização de Obras, Patrimônio e 

Posturas, e pagamento de Taxa referente à atividade exercida. No caso das Repúblicas, a 

Secretaria de Fazenda do Município entendeu que o Imposto Sobre Serviço de Qualquer 

Natureza - ISSQN167 é a taxa referente à atividade de hospedagem exercida pelas 

Repúblicas estudantis, sendo que a não concessão de Alvará provisório a tais 

Repúblicas não impede a cobrança, já que a atividade estaria sendo exercida e a Taxa 

incide sobre os serviços prestados. Desta forma, determinou-se que as repúblicas 

deveriam as repúblicas deveriam pagar o correspondente a 3% do faturamento declarada 

por elas durante o carnaval. 

Vamos cobrar porque é nossa obrigação legal. Não é questão de ser amigo ou 
inimigo, todo cidadão tem que pagar seus impostos. [...] Se os hotéis pagam, 
as repúblicas que hospedam também têm que pagar, é uma questão de justiça 
tributária. (COELHO, 2007 in CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, 
on line) 

A maioria das repúblicas não pagou o ISSQN nem obteve o Alvará Provisório 

como preconizado pela Prefeitura a partir do ano de 2007, quando as repúblicas 

passaram a ser notificadas a apresentar o número de hóspedes e o valor dos serviços de 

hospedagem praticados por elas. Algumas não prestaram informações, fato que gerou a 

instauração de processos administrativos tributários a essas repúblicas. Contudo, 

segundo informações da Secretaria da Fazenda do Município, em 2007 foram recolhidos 

R$16.082,92, em 2008 R$ 15.448,14 e em 2009 R$13.895,37, considerando que muitas 

repúblicas ainda não quitaram o tributo em 2009 e nos anos anteriores.  

Em 2009 obtiveram o Alvará de Licença para Localização e Funcionamento as 

onze Repúblicas: Palmares, Verdes Mares, Bastilha, Quarto Crescente, Marragolo, 

Passárgada, Senzala, Koxixo, Covil dos Gênios, Lumiar, Arte e Manha. Outras 54 não 

conseguiram o Alvará por não apresentar o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, 

                                                
166 Dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado de Minas Gerais e dá outras 

providências, 19 de dezembro de 2001. 
167 O ISSQN é recolhido em razão de serviços prestados regulamentado pela Lei Complementar 

nº116/2003. 
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incluindo tanto repúblicas do centro histórico como no Morro do Cruzeiro168, dentre 

federais e particulares. 

Criada uma situação inusitada - a cobrança de impostos e a concessão de Alvarás 

Provisórios pela Prefeitura, em fevereiro de 2009 o Ministério Público Estadual recebe 

uma denúncia que questiona a segurança desses locais de hospedagem: “[...] mesmo 

sem a vistoria do Corpo de Bombeiros as repúblicas vão adquirir Alvará para hospedar 

as pessoas no carnaval. O simples protocolo de que o projeto foi apresentado será 

aceito. Quem responderá pelas tragédias que podem ocorrer?” (Carla Teixeira. In: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAISBRASIL, 2009b, fl.04). 

Diante disso a Promotoria instaurou Inquérito Civil para apurar qual era a situação e a 

posição da UFOP no caso, solicitando informações sobre o fato à Prefeitura Municipal 

de Ouro Preto. Após apurar de que forma ocorria tal cobrança, a 25 de maio de 2009 a 

Promotoria de Justiça Ministério Público em Ouro Preto propôs reunião entre as partes 

envolvidas, onde compareceram o reitor e vice-reitor da UFOP - João Luiz Martins e 

Antenor Barbosa Rodrigues, o Secretário da Fazenda do Município - Huaman Xavier 

Pinto Coelho e a chefe do Departamento de Receitas Maria Geralda Freitas. 

O Promotor de Justiça cobrou providências por parte da UFOP, afirmando:  

[...] o fato das repúblicas federais da UFOP terem solicitado alvarás de 
funcionamento para a Prefeitura Municipal de Ouro Preto para hospedagem, 
especialmente, em festividades como o carnaval, o que é incompatível com a 
finalidade do bem público; que não é necessária a elaboração de uma lei 
municipal para permitir que as repúblicas recebam convidados, mas que a 
UFOP deve fazer uma forma de controle, identificando cada um dos 
presentes no bem público por ocasião da festa, ou pelo menos a quantidade 
dos presentes; ressaltou a importância das repúblicas na realização do 
carnaval de Ouro Preto e a necessidade de envolver o MPF nas questões 
afetas também ao carnaval (Id., 2004a, fl.34). 

Criou-se então uma situação complexa. A hospedagem de um número excessivo 

de pessoas nas repúblicas estudantis durante o carnaval apresenta problemas diversos, 

como a sobrecarga da infraestrutura da cidade - como instalações de água, esgoto, o 

abastecimento de energia e o recolhimento de lixo - a concorrência desleal com o 

comércio local em termos tributários, o risco de incêndios e acidentes, que oferece 

perigo tanto à vida das pessoas quanto ao patrimônio cultural de Ouro Preto. Mas duas 

questões distintas se colocam ao analisar a situação - a hospedagem ocorre em 

                                                
168 O Morro do Cruzeiro agora também passa a ter seu carnaval, promovido pelas festas internas que 

ocorrem nas repúblicas ali localizadas, tanto federais quanto particulares, criando um novo pólo 
espacial do carnaval ouropretano, totalmente fomentado pelos estudantes universitários e pacotes 
fechados destinados ao folião-hóspede. 
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repúblicas federais e particulares. Nas repúblicas particulares, os problemas se 

restringem aos acima citados. Já em relação às repúblicas federais, o problema se torna 

maior, pois são imóveis pertencentes à União, sob responsabilidade da UFOP, que 

abriga estudantes e por sua vez o alugam a terceiros para promover hospedagens e festas 

durante o carnaval - o que constitui uso indevido de imóvel público169. 

A UFOP abriu uma Sindicância administrativa em 2007 para apurar tais fatos, e 

nomeou uma Comissão Sindicante para concluir relatório sobre o tema. Segundo 

relatório apresentado, houve uma reunião com os representantes das Repúblicas 

denunciadas, que declararam, de uma forma geral, que não havia provas para comprovar 

a hospedagem comercial. As repúblicas afirmavam que sua hospedagem era de caráter 

“familiar”, sem cobranças, apesar dos pacotes promocionais estarem sendo divulgados 

pela internet. As provas apresentadas pela denuncia se baseavam depoimentos de fiscais 

que analisaram algumas Repúblicas durante o carnaval de 2007 - e verificaram 

seguranças na entrada e grande número de pessoas dentro das casas, em páginas de 

propaganda das Repúblicas em sites de relacionamento, como Orkut, além do 

depoimento de uma hóspede que teria pagado R$350,00 pelo pacote de hospedagem 

numa República em 2007. Tal teria desistido do pacote por problemas pessoas, e por 

não conseguir reaver o dinheiro investido, pediu providências à Prefeitura Municipal, 

que nenhuma providência tomou sobre o fato. 

A interpretação da Comissão de Sindicância Interna da UFOP procurou lacunas 

em termos de provas para se posicionar a favor dos estudantes. Em primeiro lugar, sua 

análise se deteve em torno da palavra “hospedagem”, diferenciando-a da expressão 

“serviço de hospedagem” - o primeiro de caráter amistoso e familiar, e o segundo com 

finalidade comercial. Desta forma, a hospedagem que a Sindicância afirma que ocorre 

nas Repúblicas ouropretanas não seria passível de tributos, já que não são 

estabelecimentos comerciais: 

As Repúblicas Federais de Ouro Preto são RESIDÊNCIAS estudantis, 
MORADIAS universitárias! Não são, conforme tenta caracterizar a Prefeitura 
de Ouro Preto, estabelecimento comercial ou congêneres. 
As Repúblicas realizam hospedagem, mas não prestam serviço de 
hospedagem. 
Cumpre-nos clamar pelo bom senso neste caso, pois como pode alguém em 
sã consciência comparar a hospedagem amistosa feita pelas Repúblicas com 
colchões finíssimos, banheiros disputadíssimos, cozinhas superlotadas e sem 

                                                
169 Essa questão também foi alvo de investigação do Ministério Público Estadual e Federal em 2009, 

visando apurar o suposto descumprimento social em função da utilização indevida de imóveis da 
UFOP. 
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absolutamente nenhum conforto, com aquela hospedagem comercial feita 
pelos hotéis? São coisas distintas, de natureza diversa e, por isso, 
incomparáveis. 
Mais a mais, conforme foi informado pelos representantes das Repúblicas em 
seus depoimentos, o valor cobrado dos hóspedes não é pela hospedagem, mas 
para o custeio da festa do carnaval que ali ocorre. É um rateio entre os 
partícipes da festa. (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, 2004a., fl.49). 

Sobre as provas apresentadas, a Comissão questiona a utilização de sites como 

Orkut, questionando a passividade de ter sido editada a página impressa como prova. 

Quanto à fiscalização da Prefeitura, afirma que a presença do grande número de 

hóspedes é compatível com o número de moradores, numa proporção que chega até a 

cinco hóspedes por morador. Sobre os seguranças, afirma que “A República está 

localizada no centro da cidade, próximo aos corredores de pessoas durante a festa do 

carnaval, motivo pelo qual se torna até mesmo necessária a presença de seguranças 

particulares” (Ibid., fl.54). Afirma também que a cobrança de impostos às Repúblicas é 

ilegal e provém de uma decisão política e não técnica, “constituindo-se numa verdadeira 

aberração jurídica” (Ibid., fl.59). 

A Sindicância argumenta também o fato da cobrança do tributo aos imóveis da 

UFOP, sendo essa uma Fundação de Direito Público e as Repúblicas parte de seu 

patrimônio, sendo assim isenta do imposto cobrado. Além disso, afirma que os 

moradores das Repúblicas não são profissionais autônomos do ramo do turismo, 

nenhum deles depende financeiramente do ofício e “tampouco o pratica com bens 

comerciais” (Ibid., fl.58). Desta forma, afirma que a denúncia não procede e sugere seu 

arquivamento. O Relatório foi totalmente acatado pelo Reitor, João Luiz Martins, em 

maio de 2007. A postura da UFOP nesse caso revela a sua necessidade de resguardar a 

polêmica “autogestão” das repúblicas, mesmo que para isso tenha que se colocar numa 

posição equivocada, afirmando que a prática de hospedagem e venda de pacotes não 

ocorre nas repúblicas federais.  

Contudo, a prática de hospedagem para o carnaval atualmente não se restringe às 

repúblicas estudantis, mas muitos moradores da cidade agora também saem de suas 

casas durante o evento, e a sublocam para grupo de turistas se hospedarem ali durante a 

festividade, como lembra em audiência pública um estudante: “Não somente nós, das 

repúblicas hospedamos no carnaval, mas há moradores de Ouro Preto que saem das suas 

casas pra hospedar pessoas no carnaval. Isso ninguém fala, [...] parece perseguição às 

repúblicas! [...]” (XP, estudante da UFOP. In: ATA DA..., 2006). 
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Toda essa situação demonstra de que forma os estudantes e as repúblicas 

mexeram com a dinâmica da cidade-patrimonio no sentido da criação de conflitos 

intensificados pelo aumento excessivo do número de estudantes na cidade, da 

mercantilização da festa, das mudanças no comportamento da sociedade 

espetacularizada atual, materializadas na festa do carnaval, numa cidade que também é 

considerada patrimônio cultural reconhecida como tal no âmbito nacional e 

internacional. 

A questão da venda de pacotes em repúblicas e a investigação sobre a aplicação 

de Alvarás e impostos para execução da atividade ainda não foi resolvida no âmbito 

judiciário, e segundo moradores de repúblicas federais, a UFOP não garante a 

manutenção das casas, e logo; o lucro da hospedagem e das festas seria destinado às 

reformas e conservação da própria república. Não há como comprovar esse fato, já que 

não há declaração das verbas investidas ou recebidas pelas repúblicas, mas essa 

justificativa tem sido vista com bons olhos pelo Ministério Público Estadual e Federal, 

já que as reformas das repúblicas são também uma forma de preservar o patrimônio 

cultural da cidade. De uma forma geral, é possível perceber que a conservação física das 

repúblicas está relacionada à construção de lugares, de afetos e relacionamentos 

internamente a essas moradias. As repúblicas se tornam lares para os estudantes, o que 

cria um motivo essencial para o desejo de conservação das casas, tanto para preservar 

um lugar de memória, quanto para possibilitar a moradia de outros estudantes no futuro, 

perpetuando a tradição. 

Contudo, nem sempre as reformas e intervenções feitas nas repúblicas têm a 

função de conservar o imóvel, mas em função da utilização das repúblicas para grandes 

festas, como o carnaval, incentivando intervenções com a finalidade de incrementar 

suas áreas comuns, de lazer, em alguns casos ferindo alguns princípios de intervenção 

preconizados pelos órgãos patrimoniais. Nesse caso podemos citar o acréscimo de 

cômodos, modificações na cobertura, construção de muro de contenção, de banheiros e 

churrasqueiras. 

Em relação a essa situação, o Ministério Público Federal solicitou informações ao 

IPHAN sobre as intervenções irregulares - do ponto de vista do patrimônio cultural da 

cidade - que estavam sendo feitas nas repúblicas federais. Em maio de 2008 o IPHAN 

então informou que no momento haviam dez notificações às repúblicas federais, que 
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envolviam casos de alterações físicas nas repúblicas, em geral associadas à área de lazer 

dos imóveis170. Em ofício ao MPF, o representante do IPHAN na ocasião afirma: 

Esclarecemos que o lucro obtido durante o carnaval possibilita a execução de 
tais obras, em sua maioria realizadas a revelia da Prefeitura do Campus da 
UFOP, instância responsável pelos próprios daquela instituição. 
Apesar de ciente, informamos que muito pouco vem sendo realizado pela 
Universidade no sentido de impedir a proliferação de tais obras, indicando a 
completa falta de controle sobre seu patrimônio edificado. 
Na grande maioria, quando notificadas, as Repúblicas protocolam projeto 
arquitetônico, financiado pelos seus moradores, mais dificilmente 
conseguimos que atendam as determinações institucionais (Benedito Tadeu 
de Oliveira, Chefe do Escritório Técnico do IPHAN em Ouro Preto. In: 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2008, fl.05). 

Diante da situação, foi então realizado um Termo de Ajuste de Conduta em 10 de 

junho de 2009, entre IPHAN, UFOP, Prefeitura Municipal de Ouro Preto e alguns 

representantes de repúblicas federais, como desfecho de uma Ação Civil Pública 

iniciada pelo Ministério Público Federal, quando acionado pelo IPHAN. No TAC 

firmado entre as partes ficou celebrado o compromisso das repúblicas em apresentar 

projetos arquitetônicos em consonâncias com as exigências do órgão de preservação e 

regularizar as obras que estão em desacordo com as diretrizes do IPHAN. Os próprios 

moradores das repúblicas é que são responsáveis por arcar e administrar o projeto e 

execução de quaisquer intervenções nesses imóveis.  

É preciso ressaltar que em Ouro Preto é uma cidade onde os diversos ângulos de 

visão de sua paisagem urbana facilitam a leitura de qualquer intervenção de acréscimo 

que se faça nas casas do centro histórico, já que os quintais também são visíveis de 

muitos pontos da cidade. Desta forma, as intervenções irregulares que interferem na 

leitura da paisagem da cidade são notificadas pelo IPHAN, incluindo-se aí todas as 

casas do centro histórico - tanto de moradores ouropretanos quanto as repúblicas 

estudantis que ali se localizam. Desta forma, as modificações físicas que podem ocorrer 

nas repúblicas interferem também na paisagem urbana da cidade-patrimônio, algo que 

pode ser feito de forma a beneficiar ou prejudicar a leitura do patrimônio cultural local. 

Neste sentido, os estudantes também são agentes modificadores do espaço urbano da 

cidade, ao interferir no seu patrimônio construído - não só em termos de execução de 

                                                
170 As alterações eram as mais diversas nas repúblicas: execução de cobertura para construir novo cômodo 

no desvão do telhado, execução de muro de contenção para colocação de churrasqueira, pia, execução 
de cobertura e piso na parte externa, acréscimo aos fundos de algumas repúblicas, desaterro em lote, 
inserção de águas furtadas no telhado, construção de muro de divisa, execução de desaterro e 
construção de anexo aos fundos do lote, instalação de caixa d’água aparente no telhado, inserção de 
equipamentos durante realização de festas - palco, balões promocionais -- sem autorização dos órgãos 
competentes. 
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obras pontuais, mas na realização de grandes festas que também trazem consequências 

para o espaço urbano. 

A questão das intervenções irregulares, da cobrança do ISSQN, da criação de um 

alvará específico, as audiências públicas e a abertura de processos judiciais que 

envolvem as repúblicas são exemplares dos conflitos cotidianos pelos quais passam as 

repúblicas e os moradores ouropretanos. Apesar da convivência pacífica e amistosa, 

como acontece no dia-a-dia, também há situações criadas que revelam o conflito de 

interesses díspares, de uma vivência diferenciada na cidade por parte de estudantes e 

moradores, já que os jovens são mais suscetíveis à busca de satisfação de seus desejos 

de modo instantâneo. Morando longe dos pais, num contexto onde o mercado e a 

publicidade endossam palavras como liberdade, prazer e consumo, incentivando a todo 

o tempo a mercantilização e espetacularização das coisas, das pessoas, do cotidiano, os 

estudantes universitários de Ouro Preto passaram - a partir da década de 90 - a ser em 

grande número, pessoas empreendedoras.  

A forma como os estudantes organizam esses empreendimentos na cidade vem de 

encontro a outros pontos, que envolvem não só a relação com a população local, mas 

também a configuração da relação do impacto dessas festas e hospedagens em relação 

ao patrimônio cultural de Ouro Preto. Considera-se aqui que as repúblicas são lugares 

de memória e de criação de afetos; contudo, o aumento do número de estudantes na 

cidade, sem um planejamento urbano que leve em conta o grande impacto do fato, 

aliado à sociedade consumista e espetacularizada faz com que esses lugares ganhem 

novos sentidos, novos números, novas escalas e outras formas que esvaziam o ambiente 

cultural em detrimento de promoções mercantilizadas, com culturas “importadas” à 

cidade. O grande número de pessoas durante o carnaval e no interior das repúblicas 

pode ser prejudicial ao patrimônio local, já que nessa época ocorre sobrecarga da 

infraestrutura local, o risco de incêndio e muitos casos de vandalismos responsáveis por 

deteriorar o patrimônio físico da cidade.  

Os estudantes que a cada ano chegam a Ouro Preto têm conhecimento superficial 

sobre a cidade, sobre seus valores culturais, mas se apegam facilmente ao ambiente 

repúblicano, criando afetos em relação à república que mora, mas não em relação ao 

patrimônio da cidade, criando assim uma visão diferenciada da cidade. As repúblicas se 

configuraram como lugares onde laços afetivos criados a partir da convivência diária e 

do cotidiano são fortalecidos ao longo do tempo, ao mesmo tempo em que se tornaram 
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espaços que espetacularizam a própria relação e organização das repúblicas 

principalmente durante determinados eventos, como o carnaval.  Mas não se pode 

generalizar o comportamento de todas as repúblicas, que variam com o tempo e com a 

situação, já que seus moradores mudam com certa frequência, permanecendo na cidade 

por pouco tempo. 

O espetáculo manifestado principalmente durante o carnaval dá lugar, no 

cotidiano, ao longo do ano, a uma realidade e experiência onde convivem no mesmo 

espaço moradores ouropretanos, turistas e estudantes. Essa coexistência de territórios 

não será sempre pacífica, mas sempre poderá haver o diálogo, principalmente para que 

os interesses se voltem para a construção contínua de uma cidade onde suas pessoas 

sejam tão valorizadas quanto seu patrimônio cultural. Em relação à Ouro Preto, essa 

valorização perpassa o mundo estudantil, já que os estudantes universitários são 

fundamentais para a dinamização de seu espaço e para a preservação do seu acervo 

cultural através do uso intenso do centro histórico - através dos estudos, dos percursos, 

da boemia, das festas - e da construção de lugares e tradições em suas repúblicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As análises realizadas sobre a dinamização do espaço urbano ouropretano revelam 

a multiplicidade dos conflitos decorrentes a coexistência de atributos funcionais da 

cidade. A cidade de Ouro Preto passou por várias modificações em seu espaço urbano 

durante o século XX, influenciadas principalmente por sua patrimonialização e 

consequente turismo, pelas indústrias e pela instituição da UFOP. A modificação do 

cotidiano social contemporâneo, aliado ao desenvolvimento das práticas e ações de 

preservação, ao crescimento do turismo e o acelerado aumento do número de alunos na 

UFOP nos últimos anos intensificaram conflitos no espaço urbano de Ouro Preto, 

criados por seus diversos agentes dinamizadores. 

O histórico da cidade de Ouro Preto enquanto patrimônio e universitária mostrou 

de que forma as relações do cotidiano ouropretano mudaram ao longo do tempo, e como 

o centro histórico da cidade continua sendo o palco da dinamização da cidade. A criação 

de uma nova centralidade no Bairro Bauxita demonstra a força dinamizadora da 

universidade, contudo, é no centro histórico que os conflitos contemporâneos são mais 

visíveis, por se tratar da área tombada da cidade. Constatou-se que o antigo centro da 

cidade se configura como um núcleo urbano que, apesar de diversas modificações ao 

longo do tempo - econômicas, demográficas, políticas e sociais, não vivenciou o 

abandono do seu uso ou degradação física, é no centro histórico que se concentram os 

serviços, os eventos, o uso pela população local, de modo ainda intenso na cidade, o que 

afasta o lugar do abandono - como vem ocorrendo em alguns centros urbanos 

(guardadas as devidas proporções da escala da cidade). O uso do centro histórico de 

Ouro Preto se mantém latente em diversos horários do dia, através do uso misto 

garantido por tipologias funcionais diversas, como habitações, eventos, comércio, 

turismo, prestação de serviços, instituições, entre outros.  

Com a queda do setor industrial na cidade, o terceiro setor é agora o que possui 

maior relevância para a economia local e para dinamização de seu espaço urbano. 

Atualmente, a superposição funcional que ocorre na cidade lhe possibilita uma 

vitalidade urbana sem sazonalidade, já que as atividades educacionais e do turismo se 

complementam para movimentar a cidade o ano todo. O tombamento da cidade também 
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foi responsável pela valorização do turismo local, que se tornou responsável pelo 

constante uso do centro histórico sem torná-lo “gueto” da atividade, já que os 

moradores e estudantes também utilizam fartamente o centro histórico no seu cotidiano. 

Além disso, provocou a mudança do uso do solo, ao incentivar a localização de 

pousadas e restaurantes requintados no local.  A movimentação econômica e cultural 

provocada pelo grande número de estudantes diminui nas épocas de férias escolares, 

contudo, o turismo ganha força justamente nessa época, fazendo com que a cidade seja 

movimentada durante o ano todo, sem grandes prejuízos econômicos por falta de 

demanda - como ocorre em muitas cidades que possuem somente a função turística ou a 

função universitária. 

A universidade dinamizou o espaço de diversas formas, modificações no espaço 

urbano através do uso dos estudantes, modificações no espaço em detrimento da 

localização da UFOP, modificações no espaço em função do repentino aumento do 

número de alunos nas ultimas décadas. Desta forma, a instituição mostrou sua força de 

modificação do espaço, ao reforçar uma nova centralidade na cidade em direção ao sul, 

criada pelas atividades industriais na década de 40, mas consolidada pela criação do 

novo campus no local. Atualmente, o bairro Bauxita oferece ao estudante que lá escolhe 

morar produtos, serviços, atividades de lazer (como as festas nas repúblicas), tornando-

se quase independente do centro histórico. Assim a UFOP está sendo responsável pelo 

atual adensamento e expansão do bairro, reafirmando o antigo vetor de crescimento 

morfológico local. A adesão da UFOP ao REUNI causou, desta forma, grandes 

impactos na cidade de Ouro Preto, aumentando a oferta de cursos na instituição e a 

demanda dos novos estudantes por estudos, habitação e lazer na cidade. 

A cidade passa, nesse momento, por um período de grandes modificações: a 

expansão da universidade vem criando demandas nunca vistas antes na cidade. A oferta 

de moradia, de transporte público, o comércio, e os serviços em geral têm tentado 

corresponder ao contingente de estudantes que chegam à cidade, mas esse crescimento 

está se configurando, nos últimos anos, como prejudicial à cidade, já que caminha para 

exceder os limites de infraestrutura da cidade-patrimônio. Há que se refletir as 

consequências da expansão do ensino superior sem um planejamento adequado para as 

cidades, principalmente numa cidade-patrimônio, já que os benefícios trazidos pela 

função universitária - como a vitalidade urbana - podem se traduzir em prejuízos na 

própria preservação de seu acervo cultural.  
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A cidade-patrimônio e cidade universitária estão justapostas, com seus problemas, 

se misturando, justapondo, criando situações complexas na dinâmica urbana Assim, 

Ouro Preto se estabelece como uma cidade de médio porte bem peculiar por ser, ao 

mesmo tempo, uma cidade com forte presença da história, dos desafios das políticas a 

respeito de seu patrimônio cultural, e de uma forte instituição universitária, como é a 

UFOP, trazendo à tona conflitos complexos ao envolver questões econômicas e sociais - 

com grande interferência do poder institucional do Estado, materializado através do 

poder local, da UFOP, e do IPHAN. 

Em relação à preservação cultural, o estabelecimento de instituições de ensino 

superior na cidade foi benéfico no sentido de contribuir para não permitir a degradação 

de seu centro urbano, através do uso do espaço pelos estudantes das Escolas de 

Farmácia e de Minas, através da vivência e da moradia em seu casario colonial, 

construindo suas repúblicas. Com o passar do tempo, as repúblicas se consolidaram 

como um espaço peculiar de moradia estudantil na cidade, com tradições, regras e 

práticas próprias que dão sentido de pertencimento ao lugar habitado. A criação de 

lugares na relação entre estudantes e repúblicas é responsável pela conservação do 

ambiente onde vivem, algo que não requer nenhuma medida judicial imposta para a 

prática da preservação. A forma como os estudantes interferem na parte física das 

repúblicas pode ser questionável, mas é passível de mudanças em benefício à 

conservação desses imóveis na maneira como preconizada pelo IPHAN. 

Constata-se uma falta de diálogo entre estudantes, moradores e órgãos 

patrimoniais em conflitos que são intensificados pelas diversas formas de relação com o 

espaço que cada agente modificador possui. Essas mudanças relativas aos estudantes e 

às repúblicas começam a tomar maiores dimensões a partir da década de 90 e anos 

2000, quando a UFOP aumenta significativamente o número de alunos na instituição. 

Desta forma, as repúblicas estudantis ouropretanas, enquanto como parte da sociedade 

contemporânea, passaram a espetacularizar seu espaço através da produção e promoção 

das suas festas, que ganharam grandes proporções de movimentação econômica. Em 

momento de festas maiores e mais elaboradas, a mercantilização e espetacularização das 

festas repúblicanas ficam mais evidentes e criam maiores conflitos no cotidiano, pelo 

barulho que provocam, pelas intervenções arquitetônicas que fazem para garantir 

infraestrutura a esses eventos, pela própria descaracterização das festas repúblicanas 

enquanto obra. Contudo, percebe-se que os estudantes dinamizam o espaço através do 
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uso do lugar criado, mas não em função da importância da cidade enquanto patrimônio 

cultural. Desta forma, as festas realizadas sobrecarregam a infraestrutura local, e 

esvaziam o sentido de pertencimento em alguns momentos, principalmente quando 

grandes festas são realizadas fora das repúblicas, em espaços destinados a esse fim. 

Entretanto, ao mesmo tempo, as repúblicas se conservam um lugar de 

relacionamento, de convivência diária e da criação de afetos, demonstrando as práticas e 

estratégias dos estudantes universitários, que perpetuam tradições de relacionamento 

entre estudantes, ex-estudantes e a cidade no cotidiano ouropretano. Neste sentido, os 

estudantes continuam sendo importantes na preservação do centro histórico 

ouropretano, não deixando que o local seja gueto da atividade turística. A hospedagem 

nas repúblicas e as festas realizadas em seus espaços demonstram bem as subjetividades 

criadas em meio à hegemonia capitalística, um processo que se converte a todo 

momento, através da mercantilização de seus espaços, e, ao mesmo tempo, a criação de 

afetos, tradições e sensibilidade em seus espaços internos. 

O carnaval da cidade - antes tradicional e de menor porte - também sentiu os 

efeitos do aumento do número de estudantes em Ouro Preto, e passou por um processo 

de mercantilização, incentivado pelo empreendedorismo estudantil e pelos novos rumos 

de espetacularização da sociedade contemporânea. É nesse momento que grandes 

conflitos se revelam, entre moradores, empresários, estudantes, turistas, e os órgãos de 

preservação patrimoniais. Neste sentido, a justiça tem interferido em algumas situações 

conflituosas, através da atuação do Ministério Público no sentido de minimizar os 

problemas urbanos e os impactos à preservação de seu patrimônio. O incentivo do 

crescimento do carnaval se deve em grande parte ao empreendedorismo dos estudantes 

universitários ouropretanos; contudo, a festa tomou proporções que agora causam 

problemas à preservação do patrimônio cultural da cidade, através criação de grandes 

blocos e da superlotação das repúblicas durante o evento do carnaval.Desta forma, os 

estudantes que se configuraram como dinamizadores do espaço da cidade durante o 

século XX, utilizando-o de uma forma benéfica à sua preservação, agora são 

responsáveis por processos que influenciam na degradação do patrimônio cultural. O 

fato se deve principalmente ao aumento repentino do número de estudantes da UFOP 

nas últimas duas décadas, já que o lazer e o empreendedorismo fazem parte do mundo 

do estudante universitário que vive em Ouro Preto. 
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Nesse contexto, o fato de Ouro Preto ser, ao mesmo tempo, uma cidade 

patrimônio e universitária desencadeou processos conflituosos que modificaram o 

cotidiano local. Nessa mesma perspectiva, é importante ressaltar que o ato do 

tombamento por si só já causa conflitos no espaço urbano. Contudo, por ser um viés 

mais explorado dentro da área acadêmica, ressalta-se a contribuição deste trabalho para 

o entendimento da cidade enquanto universitária. 

No Brasil, não existem estudos acadêmicos que dêem respaldo a análise da 

dinâmica urbana das cidades aqui caracterizadas como universitárias, apesar de já haver 

estudos que abordam campi universitários e suas relações com urbanismo de cunho 

modernista. Ressalta-se aqui o leque de possibilidade de pesquisa em relação ao tema, 

relegado a um posto menor de importância. No âmbito econômico há que se 

compreender a demanda que o público estudantil cria na cidade, o que acaba por 

movimentar significativamente a economia local, tanto na questão da moradia quanto no 

comércio, no transporte urbano e nas opções lazer. No aspecto social há muitas questões 

a serem trabalhadas, mas destaca-se a relação dos moradores da cidade com os 

estudantes, que varia no tempo e no espaço por aspectos diversos e cria situações 

peculiares nessas cidades, como a criação de territórios distintos. Na esfera cultural e 

antropológica um amplo campo de pesquisa poderia ser delineado ao se tentar 

compreender o modo de vida universitário, com seu sistema de poder próprio do mundo 

acadêmico, e relações de convivência diferentes da relação familiar tradicional, ao levar 

em consideração as formas de moradia estudantil, como alojamentos, pensões e 

repúblicas. No campo político seria possível compreender de que forma as 

universidades e os estudantes influenciam nas decisões administrativas e legislativas em 

relação à cidade. Finalmente, entender a dinâmica urbana de cidades universitárias é 

fundamental compreender seus mecanismos de causa e efeito, além de se tornar 

fundamental para planejar qualquer intervenção urbana em seus espaços peculiares. 

Desta forma, destaca-se que o Brasil possui várias cidades universitárias 

espalhadas por diversos estados, cidades pequenas e médias que dinamizam seu espaço, 

sua economia, sua política e cultura em função do afluxo de jovens estudantes em seu 

espaço. Com a maciça adesão das universidades ao Programa REUNI, situação 

semelhante de dinamização do espaço - através do adensamento, criação de 

centralidades, especulação imobiliária, e criação de conflitos no espaço urbano - 

acontece em diversas cidades do país. Há também aquelas que passam por situações 
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semelhantes à Ouro Preto - são, ao mesmo tempo, cidades-patrimônio e 

universitárias171. A dinamização do espaço em detrimento dessas funções configura-se 

então como uma grande possibilidade de pesquisas para o preenchimento de lacunas em 

relação às modificações que ocorrem no espaço urbano contemporâneo. 

 

                                                
171 Neste sentido, destacam-se as cidades mineiras de Mariana, São João Del Rei e Diamantina, além de 

Cachoeira - no Recôncavo baiano, e muitas outras que não são de conhecimento da autora. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A - DADOS ATUAIS SOBRE A UFOP 

CURSO LOCAL Nº DE ALUNOS 
ANO DE 

CRIAÇÃO 
Farmácia Campus Morro do Cruzeiro 100 1839 

Engenharia de Minas Campus Morro do Cruzeiro 50 1876 
Engenharia Civil Campus Morro do Cruzeiro 50 1891 

Engenharia Geológica Campus Morro do Cruzeiro 25 1961 
Engenharia Metalúrgica Campus Morro do Cruzeiro 50 1961 

Nutrição Campus Morro do Cruzeiro 70 1978 
Letras 

(Licenciatura/Bacharelado) 
Mariana 80 1980 

História 
(Licenciatura/Bacharelado) 

Mariana 80 1987 

Ciência da Computação Campus Morro do Cruzeiro 30 1992 
Direito Campus Morro do Cruzeiro 80 1994 

Filosofia 
(Licenciatura/Bacharelado) 

Centro Histórico de Ouro Preto 35 1994 

Engenharia de Produção Campus Morro do Cruzeiro 30 1997 
Música (Licenciatura) Centro Histórico de Ouro Preto 25 1997 

Artes Cênicas 
(Licenciatura) 

Centro Histórico de Ouro Preto 25 1998 

Ciências Biológicas 
(Licenciatura) 

Campus Morro do Cruzeiro 30 1998 

Ciências Biológicas 
(Bacharelado) 

Campus Morro do Cruzeiro 30 1998 

Matemática 
(Licenciatura/Bacharelado) 

Campus Morro do Cruzeiro 30 1998 

Artes Cênicas 
(Bacharelado) 

Centro Histórico de Ouro Preto 20 1999 

Química Campus Morro do Cruzeiro 30 1999 
Engenharia Ambiental Campus Morro do Cruzeiro 30 2000 

Turismo Campus Morro do Cruzeiro 50 2000 
Engenharia de Produção João Molevade 30 2002 

Física (Bacharelado) Campus Morro do Cruzeiro 25 2003 
Engenharia de Controle e 

Automação 
Campus Morro do Cruzeiro 30 2004 

Sistemas de Informação João Molevade 30 2005 
Medicina Campus Morro do Cruzeiro 80 2007 

Administração Mariana 50 2008 
Arquitetura e Urbanismo Campus Morro do Cruzeiro 36 2008 

Comunicação Social Mariana 50 2008 
Educação Física Campus Morro do Cruzeiro 40 2008 

Estatística Campus Morro do Cruzeiro 40 2008 
Museologia Centro Histórico de Ouro Preto 40 2008 
Pedagogia Mariana 40 2008 

Química (Licenciatura) Campus Morro do Cruzeiro 40 2008 
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ANEXO B - TRECHOS DE DEPOIMENTOS DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A 

MERCANTILIZAÇÃO DAS REPÚBLICAS OCORRIDA EM 22 DE MARÇO DE 2006 

Em 22 de março de 2006 foi realizada na Câmara Municipal de Ouro Preto uma 

Audiência Pública com a finalidade de discutir a “Utilização de repúblicas federais e 

particulares para a venda de produtos e serviços na época do carnaval”, proposta pelo 

vereador Flávio Andrade. 

A Audiência, que contou com a presença maciça de estudantes da UFOP, 

demonstrou o aspecto polêmico da questão das repúblicas na cidade e as diversas 

opiniões da população sobre o tema. Desta forma, transcrevem-se aqui trechos dos 

depoimentos feitos na audiência, que foram intermediados com muita expressividade 

dos presentes, com palmas, gritos, vaias, e demais formas de manifestação. 

 

“Ouro Preto é uma cidade onde a universidade tem uma presença grande, um 
grande número de estudantes estão [sic] aqui em Ouro Preto vindo de diversos lugares 
do país, acho que de forma madura a gente vai pode construir algo e acho que o 
estudante vai contribuir com Ouro Preto com a comunidade com a sua vizinhança. 

[...] falo de experiência que fui estudante, fui morador de república e tive um 
envolvimento muito grande na minha época de estudante, enquanto morador de 
república e movimentos sociais no município tanto aqui de Ouro Preto com aqui de 
Mariana, então eu acho que nós temos muito e vocês estudantes que estão aqui 
presentes têm muito a contribuir pro crescimento dessa cidade, não deixe passar só os 
quatro anos ou cinco do tempo de estudo, mas é importante o envolvimento dos 
estudantes na comunidade, as vezes nós tínhamos, uma série de dificuldades que é 
sabido de todos nas instituições públicas de ensino superior, temos um quadro restrito 
de pessoal, mais amplo e a própria comunidade  exige uma resposta mais imediata da 
universidade, e o processo educativo ele se dá  a partir de um processo de uma mudança 
de hábito que se dá por processo educativo que eu é um processo mais lento, mais 
demorado exige discussão”. (Rafael Magdalena - Pró-reitor de Assuntos 
Comunitários e Estudantis - PRACE da Universidade Federal de Ouro Preto) 

 

“[...] Foi feito um Termo de Ajustamento do Município para que fosse feito esse 
estudo de impacto ambiental, que na verdade era o objetivo inicial do Ministério 
Público, que nunca quis proibir o carnaval de Ouro Preto, porque é também uma 
manifestação cultural, porque a gente presa né, [sic] nós temos a agremiação 
carnavalesca mais antiga do Brasil em atividade que é o Zé Pereira [...] 
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“Eu acho muito importante que fique muito claro para a comunidade estudantil 

que está aqui como maioria, que ninguém tem interesse - eu tenho certeza - em impedir 
que vocês façam as festas, eu sei também que meu pai é fundador da república Serigy e 
eu sei que muitas dessas repúblicas dependem de dinheiro até pra manter, vocês não têm 
ajuda da UFOP, estou certa?[...] Ninguém quer impedir isso, mas a gente quer preservar 
o patrimônio histórico.” (Paula Aires Lima Promotora de Justiça) 

 

“[...] Eu gostaria de salientar a presença da classe estudantil [...] O que eu gostaria 
de salientar do lado negativo, realmente é a falta da presença do empresariado local, os 
hoteleiros e os restaurantes. [...] Não é isoladamente,  nas entidades representativas, que 
as coisas vão se resolver, eu acho que a situação é muito mais complexa, nós temos uma 
população estudantil muito grande  na cidade e tem que ser uma coisa conversada e 
dialogada. 

[...] são princípios iguais, as duas - o hotel a pousada - e as repúblicas durante o 
carnaval, elas exercem uma atividade comercial de venda de pacote; o tratamento dado 
aos hotéis e às pousadas exige pagamento de impostos, INSS, PIS, COFINS, 
contribuição social, imposto de renda, recolhimento de INSS, Fundo de Garantia e vai 
por aí a fora, o laudo do Corpo de Bombeiros que é exigido para toda entidade 
comercial para ter o Alvará de Funcionamento, então eu vejo aqui uma oportunidade da 
gente realmente, da Audiência Publica da Câmara Municipal, da gente aprofundar essas 
discussões, essa conversa e a gente chegar num denominador comum, nós temos essa 
parte comercial, mas nós temos a parte da tranquilidade da população também dos 
excessos que são cometidos a nível de sonorização, [sic] mesmo com a proibição da 
sonorização do som mecânico. 

[...] população de Ouro Preto não é só a juventude, não é só aos estudantes que 
estão aqui, vocês são uma parcela da população e como têm o respeito da comunidade, 
também têm que respeitar o direito da comunidade de ir e vir. A sonorização é ‘24 horas 
som no talo’ como tem várias propagandas vinculadas na Internet, é um negócio que 
você realmente tem que pensar, o respeito a eventos religiosos, como é por exemplo a 
Semana Santa que é centenário.  

[...] É do próprio comportamento dos estudantes em relação à limitação dos 
tamanhos dos blocos; eu considero exemplar... Houve questionamentos? Sim houveram, 
mas houve uma discussão democrática clara e transparente entre a Prefeitura, vocês, 
todos os blocos participantes, somente os blocos estudantis que passaram por esse 
controle esse ano e daí surgiram o controle esse ano, algo até interessante que 
possibilitou o alivio da pressão da quantidade de pessoas do centro histórico durante o 
dia e durante os desfiles; porque   aquelas  concentrações que permaneceram na Praça 
da Universidade com certeza tiraram do centro histórico desse período cerca de quatro a 
cinco mil pessoas. 

[...] houve um alívio de pessoas junto ao centro histórico, eu vejo agora é a hora 
do diálogo, a hora do entendimento, todos nós, tanto a Prefeitura como vocês, o grande 
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entendimento se chama Ouro Preto e não adianta arrebentar com ele, porque 
sozinhos,sem a cidade, vocês não vão vender carnaval, não vão vender nada, nós temos 
que vender o carnaval de Ouro Preto para que as pessoas possam transitar na rua, 
logicamente em um evento de grande porte, mas com segurança e liberdade e que o 
retorne o respeito pelo seu vizinho, o respeito pelas leis permaneçam dentro do 
Município, então da parte da Prefeitura eu agradeço ao convite na certeza que nós 
estaremos juntos na busca desse entendimento sem parar, não vamos em momento 
nenhum que agente consiga chegar a um denominador comum.”(Secretário Municipal 
de Turismo, Indústria e Comércio Vitório Lanari) 

 

“Quero agradecer a oportunidade de estar representando não só os estudantes de 
engenharia, mas também todos os moradores das repúblicas tanto federais quanto 
particulares. [...] A posição das repúblicas nessa Audiência Pública é uma posição bem 
complicada, pois estamos sendo alvejados por todos os lados, tanto da parte da 
Promotoria, como da parte da Prefeitura, por parte de moradores, por parte da 
Associação Comercial. 

Mas é do conhecimento de toda comunidade que os estudantes, em geral, nós 
sempre procuramos ter um entendimento bom, tanto com a Prefeitura como com a 
comunidade e a com a justiça em si. O carnaval de Ouro Preto é o carnaval de Ouro 
Preto em grande parte por ser o carnaval universitário; isso é de conhecimento de todos 
os frequentadores do carnaval de Ouro Preto, pelo menos nos últimos anos. [...]. Porém 
existe da parte da Associação Comercial um questionamento, se vende de pacote, esse 
tipo de coisa, existe questionamento de impacto ambiental. É bom lembrar que Ouro 
Preto é uma cidade histórica, de estilo barroco, mas reconhecida mundialmente também 
por suas repúblicas; por ser uma das escolas das mais tradicionais do mundo, podemos 
dizer assim, pelo menos do novo mundo, e vemos o que? Vão [sic] questionar os 
problemas, como sempre, se existe abusos no carnaval, ou seja, fora não só por parte de 
república ou por parte de autoridades policiais por parte da Prefeitura, sempre existe. 

[...] Nós temos também que salientar que as repúblicas fazem parte da história de 
Ouro Preto, então tem que se manter isso; já que de um lado a gente não tem ajuda, nós 
já procuramos como já foi salientado aqui mesmo pela Câmara Municipal, pela 
Prefeitura, nós nos organizamos, somos bem organizados em relação a isso e 
conseguimos manter as repúblicas no nível que elas estão hoje. Elas estão bem mantidas 
salvo algumas exceções. 

[...] A parte de abuso existe, é impossível fazer um carnaval, seria de vontade 
nossa também fazer uma coisa sem as reclamações de ninguém, querendo agradar a 
todos [...] Mas o pessoal que trabalha com o táxi, o pessoal do comércio de 
supermercado, mercadinho, o pessoal que trabalha com venda de bebida as pessoas que 
prestam serviço de segurança de limpeza... Esses empregos são gerados exclusivamente 
pelo o serviço da república; pode ser questionado que não se paga ISS, COFINS e todos 
os impostos, mas é gerado um número de empregos que faz a economia girar. Se cria 
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empregos, a ausência de estudantes aqui em outras épocas causa um certo transtorno à 
toda comunidade por faltar esse dinheiro que gira na cidade, só que como os estudantes 
, os moradores de Ouro Preto, temos que procurar entrar em acordo comuns não só para 
se pensar em um lado só ganhar, acho que toda a comunidade incluindo moradores, 
repúblicanos, toda a comunidade em geral tem a ganhar em um entendimento a todos e 
não só a ganhar e atacar que está parado, não se deve chutar quem ta caído.” (Altamir 
Alves de Oliveira da república Baviera) 

 

“Eu sou moradora do Pilar, a minha família tradicional ligada a Escola de Minas, 
portanto, aos estudantes. Tem algumas repúblicas cuja vizinhança é insuportável. Mas 
esses jovens são que nem diamantes brutos, eles são completamente passíveis de uma 
conversa de uma exposição inteligente. Se as pessoas já vão agredindo, eles vão ser 
piores ainda, fazer pior do que eles já faziam. Sou cem por cento a favor dos estudantes, 
principalmente dos estudantes conscientes de que morar em Ouro Preto não é somente 
um privilégio, é também uma responsabilidade muito grande, poucas pessoas se dão 
conta da responsabilidade de se morar em Ouro Preto. 

[...] A respeito da venda de pacotes, eu acho que a preocupação da Associação 
Comercial é válida, mas é preciso levar em conta o seguinte, os pacotes desses rapazes 
se limitam ao abadá, ao que eles vendem, que eu saiba é o abadá. Eu conversei com 
diversos representantes de repúblicas, a única coisa que eles servem - eles não dão nem 
café da manhã para seus hóspedes - a única coisa que eles servem é um caldo antes de 
sair, porque eles já se abasteceram bastante de cerveja, então é impossível manter ate o 
ritmo, sem botar alguma coisa com essa bebida toda no estômago! 

Eu gostaria de lembrar também, que as repúblicas são os lares desses rapazes que 
nós adotamos como filhos adotivos, o recesso do lar é inviolável, o que  eles fazem lá 
dentro é responsabilidades deles. Eu gostaria também de fazer um apelo a todos, quando 
vocês, eu sei que tem república que se excedeu além do suportável, vocês mesmos 
devem chegar pra seus colegas e chamar atenção, porque vocês vivem numa associação, 
sociedade civilizada e vocês sabem que às vezes algumas pessoas se excedem além do 
suportável, que até certo ponto tudo é suportável, a partir de certo tempo não é mais 
suportável. Eu queria fazer uma pergunta, se esse pessoal aqui que paga R$10, R$20 de 
diária for impedido de ficar na república, o pessoal da Associação Comercial ou quem 
fez essas queixas, acha que eles vão ficar hospedados em pousadas e hotéis? Eles vão 
embora de Ouro Preto, vão pra outro lugar. [...]” (Lourdinha Machado) 

 

“Sou ex aluno da UFOP duas vezes, graduado em Engenharia de Minas em 1976, 
sou graduado em Direito em 2002, sou ouropretano, sou aluno atualmente da 
Universidade Estadual de Campinas, que é uma das instituições de ensino, umas das 
maiores deste país. 

[...] Aqui eu gostaria de falar como cidadão, sou vizinho de duas repúblicas, uma 
federal e uma república particular, e quando há festas nessas repúblicas não consigo 
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dormir, não há um canto sequer na minha casa onde eu consiga deitar e dormir, 
nenhum! [...] Eu pergunto a vocês é justo fazer isso? Respeito os turistas merecem, eles 
devem ser tratados, Ouro Preto deve recebê-lo de braços abertos, mas pra ele seja 
respeitado ele também deve respeitar o nosso direito como cidadão. Eu estudo em 
Campinas, convivo com todos os estudantes de lá, eu não vejo acontecer em Campinas, 
o que acontece em Ouro Preto, não vejo!” (José Cruz) 

 

“[...] Eu moro em república particular, a gente paga aluguel e o aluguel daqui, 
diga-se de passagem é muito caro. Quando eles percebem - os donos de imóveis - que é 
pra república eles metem a faca mesmo, sem dó nem piedade, e a gente já mudou oito 
vezes de casa, sempre procura um espaço compatível com o número moradores para 
poder ratear o aluguel né?[...] Existe a questão das repúblicas da UFOP, infelizmente a 
Universidade até o momento está sendo omissa com as casas, principalmente dos 
estudantes, e esta é uma pauta pra outra discussão, mas voltando à questão do carnaval, 
na minha república a gente já foi multado, a gente decidiu que ia pagar a multa, porque 
realmente chegou num momento que excedeu...  

[...] A multa vem descontada no IPTU, a gente paga IPTU da casa, a gente cumpre 
com todas as obrigações que o cidadão de Ouro Preto cumpre, inclusive respeitando as 
normas. Todas as vezes que a gente faz festa em casa, a gente busca conversar com 
todos os vizinhos sem exceção, porque os vizinhos vão lá e reclamam, eles têm total 
liberdade de ligar pra república, a gente dá o telefone celular de morador, se não escutou 
o telefone porque o som está alto, liga no celular, que a gente vai lá e abaixa. A gente 
não quer problema com vizinho, como a gente também tem casa, nós temos pais, mães, 
não somos filhos de chocadeira, a gente compreende isso, mas a gente quer também que 
não só poder público de Ouro Preto, mas também a universidade tente mediar isso, 
porque senão ninguém vai se entender, não é? 

[...] Não somente nós, as repúblicas, hospedam as pessoas no carnaval, inclusive 
pra subsistência que é importante, mas também existem moradores de Ouro Preto, que 
saem da suas casas pra alugar, pra receber as pessoas aqui, né? Isso é sublocação da 
casa, ele sai de casa e pra fazer uma caixa, é faz esse tipo de atividade, aqui eu não vi 
nenhum de vocês falando nisso aqui, é parece que é uma coisa de república. [...] A gente 
sabe o nosso limite, não somos mais adolescentes. 

[...] mas eu peço também às pessoas que citem onde estão acontecendo essas 
coisas aqui, tem que citar, ‘oh aconteceu na república tal’, mas que república que foi, 
como foi? Porque senão a gente não sabe até pra conversar com o colega da república, 
ah companheiro, vamos lá, manera porque se você fizer, queima filme de todo mundo, 
as pessoas generalizam, não querem saber se é particular, federal, se é, se não é, os 
estudantes estão no mesmo barco né?  

[...] de onde partiu, de quem partiu, se existe nome, quem são essas pessoas que 
pediram essa audiência pública e por quê? E o que elas propõem, porque pra ficar 
discutindo aqui e jogar pedra no outro, ficar levantando, qual que é a proposta aqui? Já 
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que a partir do carnaval deste ano a Prefeitura está faturando com o carnaval das 
repúblicas, ela cobra dos blocos, pro blocos poderem receber seus foliões, eu acho que 
gente é uma via de mão dupla” (XP - estudante e morador de república) 

 

“Eu fui procurada por algumas comadres172 e alguns que fizeram segurança nas 
repúblicas, e pediram pra mim [sic] representá-los. A gente só tem que agradecer aos 
estudantes, porque eu fui comadre durante oito anos na Penitenciária, e tudo que eu 
consegui, eu consegui através desses alunos. [...] Eu sou presidente da Associação de 
Moradores do Bairro Alto da Cruz, sou presidente da Associação de Catadores, e nós 
esperamos o carnaval ansiosos, para ganhar nosso 13º que vem através do Bloco 
Cabrobó e a república Pif Paf, juntamente com a Marragolo. [...] O que seria da 
comunidade de Ouro Preto sem essa população, táxi-lotação, as comadres, lavadeiras, 
faxineiras, padaria, supermercados? Temos sim que preservar nosso patrimônio, com 
certeza, mas vocês são mil, vocês trazem alegria para Ouro Preto, trazem festa, trazem 
dinheiro, enfim trazem um monte de coisas, isso são coisas que nós vamos superar não é 
verdade?” (Maria das Graças Alves Carvalho) 

 

“Sou Ouropretano, fui estudante durante muito tempo, frequentei aqui a UFOP e 
Escola de Minas, de onde depois fui professor até me aposentar. Então o que eu vou 
falar aqui, eu posso falar com muita propriedade, porque eu fui estudante, eu sei o que é 
ser estudante, e depois convivi muito com estudante como professor. 

[...] eu peço encarecidamente aos estudantes, que pensem um pouco a cidade onde 
eles estão, o que é Ouro Preto. A importância desta cidade de Ouro Preto e respeitem 
sua população. [...] já fui estudante, eu sei que o jovem é elétrico, tem muita energia, ele 
tem que extravasar, eu também já extravasei muito quando era estudante, mas agora eu 
estou do outro lado. Então do jeito que reclamavam de mim quando era estudante, eu 
reclamo do estudante, eu pediria a vocês principalmente o barulho, a proximidade com a 
casa, o descer na Rua Direita que é onde eu moro, o CAEM, às quatro horas da manhã 
gritando, acordando pessoas que têm que trabalhar no dia seguinte, então faço a vocês 
diretamente esse apelo e faço mais agora esse apelo, à universidade que como 
educadora, eu sempre achei que deveria receber o estudante de Ouro Preto, mostrando 
que a cidade com um papelzinho, Ouro Preto é uma cidade importante, por isso, então 
vamos respeitar essa cidade. 

[...] Eu acho que o carnaval foi muito bom, o carnaval foi organizado, fora 
algumas brigas, bombas de gás lacrimogêneo no teto ali da Rua das Flores, quanto a 
isso foi tranquilo para que se propôs o carnaval de Ouro Preto, que foi um carnaval de 
massa, só que eu quero deixar aqui agora como empresário, como cidadão, a minha 
divergência com a postura da Prefeitura nesse ponto. [...] Eu acho que carnaval de Ouro 
Preto, pelo menos no centro histórico, não pode ser um carnaval de massa...  

                                                
172 As “comadres” são as faxineiras das repúblicas, que mantém uma relação amistosa com os 

repúblicanos e fazem parte da tradição das repúblicas. 
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O carnaval é bonito? È. O carnaval é uma festa popular? È. Mas Ouro Preto está 

acima disso tudo [...] Senhor Secretário me desculpe, o carnaval foi extremante 
organizado dentro do que se propuseram, mas acho que estão errados, errados no meu 
entender. Não sou dono da verdade, talvez eu seja voto vencido, mas a minha opinião e 
de grande parte de empresários e cidadãos é que Ouro Preto não comporta no seu centro 
histórico evento de massa de maneira nenhuma.” (José Alberto Alves de Brito 
Pinheiro) 

 
“Quando se fala de república em Ouro Preto, eu tenho falado no Plano Diretor que 

o Município precisa discutir essa questão, e nós não queremos discutir sobre república 
em somente épocas carnavalescas não, nós queremos discutir república no dia-a-dia.  

Eu acho que os estudantes não têm respeito com nós ouropretanos [sic], eles 
precisam respeitar melhor e gostaria de convidar aos estudantes de Ouro Preto que vão 
até Viçosa pra conhecer um pouco de Viçosa, que não é essa baderna que é aqui não!  

Eu tenho falado ao senhor. Reitor, e tenho pedido providências a ele, e cabe a essa 
casa também legislar neste sentido, para que as repúblicas sejam removidas do centro 
histórico! [...] As minhas conterrâneas aqui, parece, talvez não moram numa área a onde 
há república, eles precisam respeitar nós melhor [sic], não há respeito não. [...] Estou 
falando aqui como presidente da Associação Patrimonial de Ouro Preto e tenho 
compromisso com a preservação, mas acima de tudo, nós temos um compromisso 
social, e este compromisso é muito maior... 

[...] A Associação Patrimonial de Ouro Preto vai propor ações contra as 
repúblicas, a Associação Patrimonial de Ouro Preto, a qual estou presidindo, vamos 
propor Ações contra vocês! Podem aguardar! Vocês serão acionados juridicamente, tá... 
[sic] É esse respeito que vocês não têm, tá.... Eu tenho filhos acadêmicos e não são 
iguais a vocês não... Vocês não têm compromisso... Amanhã vocês vão embora e nossa 
vida vai continuar, vocês vão nos deixar, carnaval, vocês deixam um monte de lixo pra 
gente!” (Vicente Custódio) 

 

“Eu não sou estudante, eu não sou formada, não tenho diploma de doutora, mas 
gostaria de fazer aqui uma intervenção. Nesse ano no carnaval, a república 
Maracangalha, através do estudante chamado Sumido, me chamou até a república e 
doou, doou, pra nossa comunidade carente dos morros, nossa comunidade carente da 
cidade, uma tonelada de mantimentos, então não poderia calar minha boca não, estou 
vendo aqui pessoas agredindo vocês, mas vocês são cidadãos sim... E têm problemas? 
Têm, vocês são jovens, a cidade de Ouro Preto tem problemas não só com vocês, mas 
com todo mundo que às vezes passa por aqui... Nós vimos às vezes as pessoas alugando 
casas pra pessoas de fora...   

Nós ouropretanos temos às vezes umas ressalvas com algumas repúblicas sim, que 
fazem barulho, que não deixam as pessoas dormir, tem pessoas idosas, pessoas doentes, 
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mas vamos chegar perto de vocês e conversar, o diálogo é a arma da coisa, não adianta 
eu ficar agredindo vocês jovens, adianta sim, chegar pra vocês e conversar. 

A gente que é ouropretano vê que tem muita coisa errada, não com as repúblicas 
só não tá [sic]. Vocês estiveram em greve um tempão e as pessoas de Ouro Preto, 
inclusive as mais humildes que lavam roupas de vocês, que cozinham pra vocês 
começaram a chorar, porque começaram a passar falta, então fica aqui,meu 
agradecimento às repúblicas que doaram pra Sociedade são Vicente de Paula”. 
(Efigênia dos Santos Gomes) 

 

“Eu queria dizer o seguinte, Ouro Preto, ao contrário de Campinas, ao contrário de 
Viçosa, o sistema de estado assistencialista com relação às repúblicas, com relação à 
assistência estudantil não vingou, e nós temos há cem anos um processo no qual os 
próprios estudantes fazem um processo de auto gestão, e no qual o carnaval esta incluso 
como momento em que se pode estar tendo alguma receita.  

Então não é uso indevido do patrimônio publico, que não é o mesmo fim 
utilizados pelos empresários, pelos representantes de setor hoteleiro de Ouro Preto, é 
um fim nobre, é um fim que visa investir no patrimônio público, fazer filantropia e daí 
deixar bem preparado para outros estudantes que vêm e por último eu queria dizer o 
seguinte, que, aliás, eu sou ex-morador de república, [...] a UFOP me deu formação 
acadêmica, que me projetou pra estar cursando uma pós-graduação na Universidade 
federal de Viçosa, que foi aqui citada e lá acontece problemas muito piores do que aqui, 
que isso fique registrado.  

E por último eu quero dizer o seguinte, patrimônio público... É, as autoridades 
públicas de Ouro Preto têm a mania de usar talvez pra fins eleitoreiros patrimônio 
histórico de Ouro Preto, e dá muita atenção para o patrimônio histórico, deixam de ver, 
por exemplo, essa população da nossa periferia, que está aí jogada, e depende de 
doações dos estudantes ta? eu quero que isso fique registrado! Que olhe mais para o 
povo de Ouro Preto! Que nosso olhar não fique retido apenas nesse patrimônio 
histórico, é isso, eu acho que daqui da pra ter várias outras discussões melhores, mas 
que não se cometam injustiças com os estudantes e que a gente sempre lembre da 
população pobre dessa cidade.”(Thiago Camilo) 

 

“[...] a gente representa uma tradição que é um patrimônio que está sendo 
desenvolvido há muito tempo, a gente também faz parte do patrimônio, o patrimônio 
não é só um prédio, não é só uma coisa material, também existe patrimônio material, 
tem a cultura também e a gente faz parte disso, as repúblicas têm a tradição. Então esse 
negócio de desalojar estudante do centro histórico, de sumir com estudante daqui de 
Ouro Preto... 

Várias pessoas ficam aqui, várias pessoas que trabalham na Prefeitura são ex-
estudantes da UFOP, vários moradores são ex-alunos, professores, ex-professores, têm 
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filhos que continuam estudando na UFOP, então vieram de fora e adotaram a cidade da 
mesma forma que a cidade recebe a gente, então acho que é importante considerar isso. 

[...] A gente oferece empregos, diretos e indiretos, a gente pode falar como 
exemplo a greve, quando tem greve aqui a cidade fica praticamente parada, eu não estou 
querendo dizer que a gente só que sustenta os comerciantes da cidade, mas a gente é 
muito, a porcentagem é alta, nessa contribuição. Então não tomar a gente como bode 
expiatórios, como estou vendo algumas iniciativas aí. 

Então é fazer um comitê, um fórum de debate a partir disso, dessa reunião aqui de 
hoje, audiência pública é uma coisa formalizada, está sendo gravada, tem a presença de 
mídia e tudo, e com respeito entre as partes e não com pessoas vindo aqui na frente e 
atacando a gente, e continuando o processo da gente como bode expiatório, eu acho que 
a gente é parte nesse processo num sistema que está meio errado no todo, não é só a 
agente que está errado não. E participar do Plano Diretor, eu acho que tem que colocar o 
assunto de república no Plano Diretor sim, porque é uso e ocupação do solo e várias 
outras coisas e também no código de postura dos municípios.” (Ricardo Queijada) 

 

“[...] Eu falo sempre o seguinte, a gente tem que ter bom senso, porque uma 
cidade estudantil, eu fui promotora em Viçosa também, era vizinha de uma república 
em Viçosa, e tinham seus problemas? Tinham seus problemas, mas eu acho que 
importante é sempre esse caminho de conversa, então eu recomendo assim que vocês 
adotem isso como uma postura institucional das repúblicas, vamos conversar com meu 
vizinho, porque se eu falar olha vou fazer uma festa esse fim de sábado, é aniversario de 
fulano, ou to comemorando aniversario da república, acho que tudo é conversado e as 
pessoas se desarmam, eu acho que vocês que são diamantes passíveis de lapidação, 
chegarem e conversarem a pessoa se desarma e abrem o coração pra ouvir, então eu 
proponho que alem dessa comissão, que o CAEM ou o DCE quando tiver sua 
representatividade, que coloque isso como uma bandeira mesmo, conversar. Acho que 
nesse aspecto, conversar seja o melhor caminho.” (Paula Aires Lima  - Promotora de 
Justiça) 

 

“[...] O pessoal quando vem estudar aqui sai debaixo das asas da mamãe, que 
controla a hora de chegar, até o que vai vestir... Quando chegam aqui, vocês se vêem 
completamente livres, às vezes alguns esquecem dos bons princípios de educação que o 
papai e a mamãe ensinaram e por causa de não saberem lidar com tanta liberdade, às 
vezes se excedem e fazem coisas, que se o papai e mamãe souberem iam ficar 
envergonhados, então é bom que vocês pensem nisso. 

O senhor que se excedeu aqui um pouquinho, ele está no auge da revolta, a gente 
tem que levar em conta isso [...] Ele não está totalmente sem razão não viu gente, vocês 
estão sabendo o que, que acontece aqui nas repúblicas, vocês estão sabendo que alguma 
coisa que ele disse é verdade sim... 
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Esses moços que estão aqui não são alienados não, porque nenhum boçal 

consegue fazer vestibular e passar não! Todos têm a capacidade de diálogo, então as 
pessoas que têm reclamação devem chegar pra cada um de quem eles reclamam e 
conversar sem agredir, com certeza, eles vão pelos menos pensar uma vez. 

[...] Quanto a Prefeitura pagou àquelas pessoas que dizem fazer música baiana e 
aqueles que foram terceirizados pra fazer o som, eu gostaria de saber quanto a Prefeitura 
gastou com isso, e quanto a Prefeitura gastou para, os blocos, das repúblicas?” 
(Lourdinha Machado)  

 

“[...] No carnaval de Ouro Preto nós trabalhamos em parceria com a agência de 
desenvolvimento de Ouro Preto, que é uma OSCIP, e está sendo auditado agora por 
uma empresa independente conforme determina o Ministério da Justiça.  

Não vou me furtar dizer o seguinte, o termo de parceria previu o repasse, porque 
isso é público, foi publicado de grande circulação de Ouro Preto no valor de 
R$650.000,00 mil reais - R$300,00 mil de adiantamento por conta de patrocínio do 
Ministério do Turismo, que ainda não repassou o recurso porque o congresso nacional 
não aprovou o orçamento de 2006. Não existe verba pra ser repassada pra 2006, esses 
R$300 mil reais, foi o dinheiro utilizado para aquele evento, na Praça da Universidade 
que a senhora se referiu à banda baiana, mas que também teve Batuquerê, que é uma 
banda mineira, e também teve o Vira e Mexe, que é também outra banda mineira, que 
teve no primeiro dia aquela Banda de Sabará que me fugiu o nome aqui agora, que 
também é mineira... O carnaval de Ouro Preto, com Bandas de Ouro Preto, empregando 
o maior parte de pessoas de Ouro Preto, as equipes de sonorização de Ouro Preto, de 
iluminação de Ouro Preto, custaram aos cofres municipais R$350 mil reais. 

[...] A questão da praça da universidade, ele tem quê a mais, do que somente o 
Axé, é o samba, o carnaval fechado pago, ele tem já um pensamento futuro pra 
descentralização, mas não pra discriminação, como foi feito na administração anterior 
ao tentar se fazer o carnaval da Barra173... É um projeto que tem começo, meio e fim. 
Ainda estamos em um meio ainda, estamos no começo, mais de forma a gente desafogar 
o carnaval do centro histórico, possibilitando o retorno dos blocos tradicionais de Ouro 
Preto, que junto com a escola de samba receberam através de subversão aprovado na 
câmara R$89 mil reais.  

Para os blocos que tiveram apoio, foram aqueles, Zé Pereira do Lacaios, a 
Bandalheira, o Perigosíssimas Peruas que foge a data, e além disso os estudantes dos 
blocos, todos têm conhecimento disso.  

Foi proposto que aqueles blocos que utilizassem alem do batuque e o metal a 
Prefeitura bancaria esses músicos e foram pouquíssimos, eu respeito a iniciativa deles, é 
, que uma proposta que eles já tem aqui de trabalho, a gente quis melhorar um 
pouquinho.  

                                                
173 Região onde se localiza o “Espaço Folia” e o Centro de Convenções da UFOP. 
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Mas que processe o resgate, daqui para frente o resgate de algumas bandinhas 

tradicionais. Houve espaço pra todo mundo, foi um carnaval eclético, um carnaval onde 
teve de tudo, onde teve três repúblicas, onde teve hip-hop na rua também, então é um 
carnaval que respeitou as divergências, respeito à população de Ouro Preto, onde todos 
se concentravam, onde se pode transitar um pouquinho mais [...] Mas foram R$650 mil 
reais, mas R$82 mil reais, R$89 mil reais de subvenção pra cinco escolas de samba 
adultos, dois mirins e quatro blocos, além do apoio ao pagamento de uns músicos de 
metal, músicos de Ouro Preto, bandas de Ouro Preto, pra aquelas repúblicas, pra aqueles 
blocos que quisessem utilizar.” (Secretário Municipal de Turismo, Indústria e 
Comércio Vitório Lanari) 

 

“umas coisas mais importantes que a gente tem na república é o ex-aluno, quando você 
pendura um quadrinho na sua casa isso é eterno, então ele tá [sic sempre voltando aqui, 
não vai embora, e sempre voltando numa casa que esta sendo melhorada inclusive com 
recurso do carnaval, ele quer saber como é que está a república, a comunidade, ele quer 
saber o que, que a república ta fazendo, entendeu?” (Flávio  - estudante da UFOP, 
morador da república Verdes Mares) 

 

“Ninguém discute a importância da UFOP para Ouro Preto, pra região Ouro Preto, 
Mariana, não só cientifico como econômica, os vínculos com a cidade ainda é pequeno 
[sic], falo com tranquilidade porque eu sou funcionário da UFOP, trabalhei e trabalho, 
na Pró- Reitoria de Extensão [...] então eu acho que nós temos sempre procurar estreitar 
esse laço, a convivência ainda é complicada como falamos antes, mas acho que depende 
exatamente do diálogo, dessa conversa que não começou hoje, mas nós demos um passo 
para concretizá-la, então reforço o meu nome como servidor da casa, da Câmara, da 
Prefeitura, da universidade, e como vereador a importância de acharmos esse caminho. 

[...] eu vou só relatar depois a gente encaminha pra Prefeitura, manter o carnaval 
de rua tradicional, ampliar a segurança preventiva, a UFOP abrir maior contato com a 
comunidade, vamos ver caminhos pra isso, as repúblicas orientarem os novos “bixos”174 
para terem respeito mutuo, a sociedade organizada, orientar os moradores para 
acolherem o estudante como morador [...] que tirasse daqui essa ideia de grupo de 
trabalho, que pudesse avançar com a data marcada, estabelecer um processo de 
formação de interlocução com as repúblicas, com as comunidades e com associação de 
moradores, e que a gente pudesse passando e construindo junto, pode ser feito uma 
partilha.” (Flávio Andrade - vereador) 

                                                
174 Calouros. 
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ANEXO C - RELATÓRIO FINAL DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DA UFOP 

REFERENTE AO USO DAS REPÚBLICAS FEDERAIS 
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