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1 INTRODUÇÃO 

A primeira cidade brasileira a receber o título de Patrimônio 

Cultural da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura – UNESCO foi Ouro Preto, em 1980. A cidade conta 

com um centro histórico rico em arquitetura, história, pinturas – como 

as obras de Aleijadinho - e sendo privilegiada de belezas naturais 

exuberantes, levou-nos ao interesse em conhecer um pouco mais sobre esse 

lugar em Minas Gerais. Ademais, a escolha de Ouro Preto, como cidade 

base desse texto está ligada à similaridade que esta tem com Laguna – 

SC, apesar de estarem a mais de 1.500 (mil e quinhentos) quilômetros de 

distância ambas encontram-se num mesmo contexto histórico, são centros 

coloniais portugueses, tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

Artístico Nacional – IPHAN, entretanto estas também tem suas diferenças 

que serão vistas no decorrer do texto. 

Com diferença de grau e de intensidade, todas as cidades 

brasileiras exibem problemáticas parecidas (...). São 

elementos de diferenciação, mas em todas elas problemas 

como os do emprego, da habitação, dos transportes, do 

lazer, da água, dos esgotos, da educação e saúde, são 

genéricos e revelam enormes carências. (SANTOS, 1993). 

                                                           
1 Ensaio apresentado como trabalho final da disciplina de Estudos Socioeconômicos e Ambientais II, 
ministrada pela Prof. Renata Rogowski Pozzo no semestre 2017/2. 
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A antiga capital de Minas Gerais sofreu expansão imobiliária, que 

fora de certa forma positiva, visto que o comércio se desenvolve e gera 

novos empregos, contudo, todo crescimento traz consequências, 

principalmente nos arredores de edificações históricas. Vislumbramos 

então, com esse trabalho, pesquisar os problemas urbanos que sofre uma 

cidade construída há mais de 300 (trezentos) anos. Pesquisaremos sobre a 

condição atual do patrimônio histórico e como ele sobreviveu ao longo 

dos anos, além das questões de mobilidade urbana, sobre a situação de 

como as ruas que foram preparadas há tantos anos atrás comportam a 

população e o movimento do mundo contemporâneo. Outrossim, visamos 

entender um pouco mais sobre o planejamento urbano da cidade ou a falta 

dele, pois, como na maioria das cidades brasileiras a construção civil 

invade os espaços urbanos descontroladamente o que dificulta manutenção 

das áreas tombadas. Ouro Preto é mais um exemplo disso.  

Para tais coletas de dados utilizaremos pesquisas sobre Ouro 

Preto, artigos, principalmente da UFOP – Universidade Federal de Ouro 

Preto, livros relacionados a Ouro Preto, e no livro “A urbanização 

brasileira” de Milton Santos que ajudará a compreender um pouco da 

formação geral dos núcleos urbanos brasileiros, por fim utilizaremos 

artigos do IPHAN e artigo da arquiteta Anna Maria Grammont: "Ouro Preto: 

problemas de um patrimônio histórico no início do século XXI". Estes são 

importantes artigos para entender um pouco mais especificamente os 

problemas que serão tratados aqui sobre Ouro Preto.  

 

2 BREVE HISTÓRIA DE OURO PRETO 

 

Ouro Preto foi fundada em 1711, com origem no arraial do Padre 

Faria e outros arraiais, tendo recebido o nome de Vila Rica. Poucos anos 

depois, em 1720, foi escolhida como a capital da capitania das Minas 

Gerais. 

 Ao ser intitulada pela UNESCO, os aspectos considerados para o 

tombamento, foram: a preservação de suas ruas íngremes e estreitas, casas 

em estilo colonial, arquitetura barroca nas Igrejas e Museus, criados 

por Aleijadinho. 

Ouro Preto tem uma história de importância para o Brasil, pois 

serviu como campo de manifestações históricas e culturais na época da 

descoberta do ouro no país. Foi cenário do movimento da inconfidência 
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mineira, onde uma elite dominante lutou contra a exploração do ouro em 

favor de melhores condições de vida para o povo brasileiro. A escolha do 

nome foi baseada nas riquezas ali existentes, que fazia a grande 

movimentação econômica da região bem como do país. Primeiramente, recebeu 

a alcunha de Vila Rica, passando mais tarde a ter o nome de Ouro Preto. 

 

3 PROBLEMAS RELACIONADOS À HISTORICIDADE E À FALTA DE PLANEJAMENTO 

 

Os danos causados pela formação de grandes núcleos urbanos são 

perceptíveis mais facilmente em cidades que conservam parte de seu 

Patrimônio Histórico. A falta de planejamento urbano em Ouro Preto se 

expressa pelos processos de favelização das encostas e entorno da cidade, 

além de adensar e a descaracterizar as edificações do Centro Histórico 

e tornar o trânsito caótico nessa área central – o que tem provocado 

acidentes envolvendo o patrimônio material da cidade. Assim, iremos 

discorrer sobre estes três principais problemas: o adensamento de grandes 

núcleos populosos, o atual patrimônio histórico e o trânsito no centro 

histórico. 

 

3.1 ADENSAMENTO DE GRANDES NÚCLEOS POPULOSOS 

 

Primeiramente sobre o processo de favelização do entorno da 

cidade, sabe-se que um novo contingente populacional demanda a 

necessidade de novos espaços de moradia, lazer e circulação. Assim, em 

1698 em virtude da mineração, imigrantes de várias partes do mundo 

(Portugal, Espanha...) e migrantes de vários lugares do Brasil. Já no 

início dos anos 1940 os núcleos urbanos brasileiros sofrem com o processo 

de êxodo rural. Entretanto, quando estes movimentos ocorreram em Ouro 

Preto foi de maneira não planejada, e algumas áreas impróprias foram 

sendo ocupadas. A paisagem acabou por se depreciar, principalmente devido 

à velocidade com que os movimentos migratórios ocuparam a cidade. 

Entre 1940 e 1980, dá-se verdadeira inversão quanto 

ao lugar de residência da população brasileira. Há 

meio século (1940), a taxa de urbanização era de 

26,35% em 1980 alcança 68,86%. Nesses quarenta anos, 

triplica a população total do Brasil. (SANTOS, 1993) 
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 Ademais, essa demanda, em Minas Gerais a partir dos anos 1960, 

de novas áreas urbanas em função do crescimento da população não foi 

acompanhada por planejamento prévio adequado, levando à ocupação de áreas 

onde se desenvolveram atividades de mineração no passado. Normalmente 

essas áreas são desfavoráveis, visto suas características morfológicas e 

geotécnicas, gerando um quadro problemático em relação à segurança da 

população que as ocupa.  

Em Ouro Preto esta paisagem que compõe o entorno da cidade vem 

dilapidando nos últimos anos um importante sítio arqueológico em Ouro 

Preto, o Morro da Queimada – este que abriga ruínas de serviços de 

mineração e residências dos séculos XVIII e XIX e fora palco da Revolta 

Felipe dos Santos.  

Além do Morro da Queimada, as novas construções estão invadindo 

encostas, muitas vezes escondendo igrejas e monumentos, como ocorre na 

área das Igrejas de Nossa Senhora dos Pardos de Padre Faria – como se 

vê na Figura 1 - e Santa Efigênia, o que coloca em risco a segurança de 

parte da população. Segundo o IPHAN, há mais de 150 ações civis, nos 

Ministérios Públicos Federais e Estaduais, contra irregularidades que 

ameaçam o acervo histórico, sendo visível a gravidade da situação que 

conta com a ausência de políticas públicas que contenham estas ocupações.  

 

Figura 1: Igreja Nossa Senhora dos Pardos de Padre Faria. 

 

Outro problema dessa ocupação não planejada, principalmente nos 

morros, ocorre no período de chuva com os fatídicos deslizamentos de 

terra. O patrimônio histórico da cidade acaba enfrentando problemas 

semelhantes aos de grandes centros urbanos, com risco de tragédias e 

mortes nestes períodos. Em 2012, a prefeitura de Ouro Preto decretou 
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situação de emergência no município, e naquele período foram registrados 

175 deslizamentos, e 70 famílias ficaram desabrigadas.  

Assim, segundo o geólogo e professor Romero César Gomes, do 

Departamento de Engenharia Civil da Escola de Minas, da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP) – que fez um estudo sobre o zoneamento das 

áreas de risco de Ouro Preto – “na área urbana cerca de 300 a 400 

pessoas teriam de ser efetivamente removidas, para diminuir a 

possibilidade de novas mortes”.  

 

3.2 AS QUESTÕES DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

 

Além da proliferação de casas no entorno, o patrimônio histórico 

é prejudicado por reformas que alteram as fachadas do casario antigo e 

o Centro Histórico da cidade como um todo sofre pelo surgimento de novas 

edificações. Sabe-se que ao longo dos anos, mesmo com o tombamento do 

IPHAN, houve modificações na área central. Segundo a arquiteta e 

urbanista Anna Maria de Grammont doutora em Gestão e Desenvolvimento 

Turístico Sustentável, “os grandes lotes retangulares, por exemplo, foram 

substituídos por lotes quadrados, ignorando os grandes quintais típicos 

da época, para atender às necessidades atuais de especulação e renda da 

terra”. Especulação esta que apenas acentua tanto os problemas dos 

padrões históricos quanto as questões de moradia. 

 

Havendo especulação, há criação mercantil da escassez 

e o problema do acesso à terra e à habitação se 

acentua. (SANTOS, 1993) 

 

Ainda, se tratando das reformas, alguns dos antigos casarões 

alteraram seu padrão arquitetônico descaracterizando a parte externa, 

principalmente a fachada e os fundos, com acréscimos e pinturas 

indevidas. Na maioria das vezes essas modificações são as famosas “

reformas de finais de semana” que ocorrem sem autorização do IPHAN, de 

modo irregular, sendo que algumas outras modificações ocorreram no 

período anterior ao de tombamento. 

Por fim, houve algumas intervenções em Ouro Preto extremamente 

agressivas, como a construção de um mercado na praça Antônio Dias, um 
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dos sítios mais antigos do lugar. No ocorrido, uma antiga casa foi 

transformada numa obra gananciosa que ocupara 100% do terreno, deixando 

nítido o contraste com as casas vizinhas. Essa obra foi, felizmente, 

demolida no mês de agosto de 2004, mediante decisão da justiça, deixando 

visível assim, que em Ouro Preto o patrimônio histórico é prezado e que 

a riqueza cultural que a cidade apresenta está sendo mantida, cuidada e 

respeitada. 

 

3.3 TRÂNSITO NO CENTRO HISTÓRICO 

 

Em última análise, referenciaremo-nos as questões do trânsito. O 

município de Ouro Preto é cortado pela BR 356 e pela BR 040 e seu acesso 

é feito pela BR 356. De acordo com dados da Tectran Técnicos em Transporte 

LTDA, 21 linhas de ônibus passam pela Praça Tiradentes todos os dias.  

A cidade de Ouro Preto tem topografia acidentada; as 

ruas são estreitas; as calçadas são estreitas ou 

inexistem; as curvas são acentuadas; as rampas fortes 

não estão apropriadas para veículos; o tráfego é 

confuso e observa-se a carência de sinalização de 

trânsito (WERNECK, 2002 apud GRAMMONT, 2006).  

Nesse contexto, se torna evidente a necessidade de melhorar a 

circulação da área e que esta melhoria favoreça tanto os pedestres quanto 

os veículos, além de preocupar-se com a questão dos danos estruturais 

que as edificações históricas vêm sofrendo com essa falta de 

planejamento.  

Assim, a Associação dos Moradores do Alto do Centro Histórico de 

Ouro Preto e a Associação dos Amigos do Patrimônio Cultural e Natural – 

Amo Ouro Preto, fizeram conjuntamente um estudo sobre o tráfego de ônibus 

ao lado da Igreja de São Francisco de Assis. Foi observado que em 

aproximadamente 19 horas, passaram cerca de 420 ônibus pelo local. 

Segundo essas organizações, o transporte público é grande responsável 

por impactos nas edificações causado rachaduras que foram detectadas nas 

casas do Centro Histórico visto que o material de alguns desses imóveis 

é de taipa e pau-a-pique (materiais frágeis) e com a trepidação estes 

ficam totalmente comprometidos.  
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Além disso, deve-se mencionar um triste ocorrido com o chafariz 

(histórico) da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, que fora destruído 

no dia 05 de novembro de 2002. Segundo dados do jornal Correio do Brasil, 

no acidente, um caminhão se chocou contra a parte posterior do chafariz, 

causando a ruptura de alguns de seus elementos feitos de cantaria de 

pedra (quartzito).  

Em 2008, algumas providências para melhoria do trânsito no centro 

de Ouro Preto foram tomadas. A prefeitura aprovou naquele ano um decreto 

que restringiria o trânsito em algumas ruas e o proibiria nas vias mais 

estreitas, o que vale até hoje. Assim, na Praça Tiradentes – considerada 

uma das mais belas do mundo - o trânsito e o estacionamento que ocupavam 

seu espaço e ofuscavam sua visão límpida e harmônica, acabaram por tomar 

outra vida com esse decreto. Ademais, a convivência entre as pessoas 

tornou-se mais próxima e cidadã, tornando a praça também mais favorável 

aos seus transeuntes do que ao automóvel, sem haver conflitos (Figuras 

2 e 3). 

    

Figura 2: Praça Tiradentes antes.         Figura 3: Praça Tiradentes depois. 

 

Em virtude da necessidade de mudanças nas questões de tráfego da 

cidade, desde 2013 tramita um projeto que prevê a proibição de veículos 

nas vias públicas importantes do Centro Histórico nos finais de semana, 

objetivando criar trechos livres para comércio e lazer, fortalecendo o 

entretenimento e a renda. 

 

4 RELAÇÃO COM LAGUNA 

 

Os primeiros registros históricos da ocupação do território que 

hoje compreende a cidade de Laguna são os sambaquis (amontoado de 

conchas) de 6 (seis) mil anos atrás. Nos séculos XVII e XVIII a cidade 

nasceu, em terras de disputa colonial entre Portugal e Espanha no Tratado 

de Tordesilhas. A data de fundação é 29 de julho de 1676, quando o 
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bandeirante Vicentista Domingos de Brito Peixoto chegou e, por ser devoto 

ao Santo Antônio, nomeou o lugar como Santo Antônio dos Anjos de Laguna. 

A cidade foi colonizada em duas etapas, a primeira em meados de 1740, 

os colonizadores procuravam pesca e solo produtivo, principalmente os 

imigrantes açorianos que cultivavam seus alimentos e implantaram alguns 

moinhos em laguna. Já na segunda metade do século XIX, o crescimento do 

porto trouxe o desenvolvimento econômico para a cidade. O tombamento do 

Centro Histórico ocorreu então em 1985. 

Em 1847 a vila foi elevada à condição de cidade. O comércio aliado 

as indústrias da região sul de Santa Catarina enriqueceram com o porto 

e as companhias de navegação, lucrando com o transporte. Este período 

representa a época áurea de Laguna, sendo que as edificações do centro 

histórico até hoje testemunham a riqueza vivida nestes anos. 

Visto esta história de colonização, percebemos certas 

similaridades e diferenças entre Ouro Preto e Laguna. Podemos citar que 

como estas duas são cidades históricas, foi no seu passado que seu centro 

se formou, logo, o planejamento urbano da época constituía–se em formar 

uma igreja principal, na sua frente uma praça e as residências se montavam 

no seu entorno, que era a forma tradicional da ocupação urbana colonial 

portuguesa.  

Ademais, as necessidades urbanas da época eram menores, por 

exemplos as ruas não necessitavam ser muito largas, pois a passagem de 

carroça e cavalos não pedia por muito espaço, não havia um interesse em 

ocupar os morros no início assim como os fluxos de êxodo não eram 

pertinentes, então a cidade comportava qualitativamente a vida dos 

moradores na época. 

 Outras similaridades das duas cidades referem-se que esta 

história acabou influenciando nos problemas atuais destes centros. Como, 

as duas cidades se expandiram em virtude do fluxo comercial, turismo e 

êxodo rural, e devido a esta expansão ter ocorrido de forma rápida o 

planejamento urbano acabou por não ocorrer, e nas ruas estreitas torna-

se extremamente complicada a passagem dos carros. O casario antigo que 

tinha grandes jardins acabou cedendo estes espaços para transformá-los 

em mais terrenos e assim permitir à criação de casas mais modernas o que 

contrasta com a paisagem histórica. 

Entretanto, as cidades têm as suas diferenças, primeiro que Ouro 

Preto hoje é um centro urbano maior que Laguna e já fora a própria 
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capital do estado de Minas Gerais. Além disso, em sua história está 

presente um enorme período de exploração, em virtude das jazidas de ouro 

da região, o que trouxe consequências negativas para a cidade como, por 

exemplo, os saques as Igrejas que detinham ouro.  

E estes fatores são grandes influentes da atualidade da cidade. 

Infelizmente, a exploração da terra e do povo que trabalhou sendo 

explorado (na maioria negros) reflete na cultura local, no planejamento 

e também nas questões econômicas. De todo modo, órgãos como Iphan de 

Ouro Preto mantêm-se sempre buscando melhorias por saber do valor que o 

Centro contém. Laguna teve outros problemas, relacionados ao porto, por 

exemplo, com um grande fluxo de produtos, alguns bairros cresceram 

desordenadamente e o Centro Histórico foi ocupado com habitações mais 

modernas, determinado certo contraste, ou seja são fatos que também se 

refletiram na Laguna de hoje. Entretanto, o órgão do Iphan de Laguna 

luta para manter o casario bem cuidado. Assim, com estes destaques fica 

mais nítido essas semelhanças e diferenças dessas duas cidades. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em Ouro Preto, a afinidade de objetivos entre IPHAN e Prefeitura 

tem proporcionado melhor planejamento e cuidados com o valor histórico 

da cidade. Entretanto, não é por isso que todos os problemas estão 

resolvidos.  Primeiramente a imensa periferia em volta da cidade, ocupada 

por pessoas que vieram de diversas regiões de forma muito desordenada 

está fixa e há grande dificuldade na remoção dessas pessoas de lá. Resta, 

então, apenas buscar soluções para minimizar esse impacto. Um exemplo 

poderia ser investir no combate à ocupação desordenada, para que estas 

se tornem proibidas de ocupação. Assim, futuramente os prejuízos causados 

por esta ocupação indevida reduzirão e afetarão menos a própria vegetação 

e o relevo existentes. 

 Outro problema citado refere-se às modificações no casario 

antigo. É dever do IPHAN responsabilizar-se por impedir as mudanças na 

área de tombamento, mas para este tornar-se mais eficiente seria válido 

ampliar sua influência, por exemplo, com ajuda mais incisiva da 

prefeitura este órgão pode revitalizar mais edificações e melhorar os 

cuidados e vistas do centro como um todo. 
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Já sobre o trânsito, sabe-se que a fiscalização funciona, no 

centro histórico, por exemplo, não tem fluxo de caminhão. Entretanto, 

ainda há muito conflito entre pedestres e automóveis, as ruas estreitas 

também dificultam a circulação dos veículos. Pensando que não há como 

abster totalmente as vias de automóveis, afinal é uma necessidade 

igualitária de ocupar, e movimentar-se pelo Centro dos pedestres e 

caroneiros, deve-se procurar por políticas que colaborem com ambos, como, 

por exemplo, proibir trânsito em ruas estreitas e o melhorar na questão 

do sentido das vias nas maiores. Além de localizar para fora do centro 

pontos para ônibus e o circuito deste, pois não se deve passar próximo 

as edificações históricas visto que compromete suas estruturas.  

Fica nítido, então, a necessidade de um planejamento urbano mais 

conciso e que realmente atenda as necessidades e problemas que esta 

cidade apresenta visto que sua historicidade influenciou em toda formação 

da cidade atual de Ouro Preto, e que este mundo moderno também pode se 

adequar da melhor maneira possível ao antigo.  
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