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OURO PRETO - PROTEÇÃO LEGAL 

  

1932- Decreto Municipal n.º 25. 

1933 - Decreto Federal n.º 22.928. – Monumento 

Nacional 

1937 - Criação do SPHAN -  Edição do Decreto 

lei n.º 25. 

1938 - Tombamento do conjunto arquitetônico, 

urbanístico e paisagístico – inscrito no Livro de 

Tombo das Belas Artes 

1980- Declarada cidade Patrimônio Cultural da 

Humanidade. 

1986 - Inscrição nos Livros Histórico, 

Arqueológico, etnográfico e paisagístico. 

1989 - Definida e inscrita a delimitação do 

perímetro de tomba mento da cidade . 



Ouro Preto - conjunto urbano tombado  - 

com 22 km2 e 49 monumentos tombados 

isoladamente. 

Conflito entre a instituição e a comunidade 

com  inúmeras ações civis públicas em 

andamento na Justiça Federal e Estadual. 

Restauração da Casa da Baronesa obra , 

financiada pelo Programa Monumenta 

/BID e finalizada em 2006. 

Curso “Capacitação em Elaboração de 

Projetos de Desenvolvimento de Ouro Preto 

(ADOP) e  a Novelis -  através do Programa 

Monumentos – auxiliou na definição 

conceitual da proposta. 



O Programa Sentidos Urbanos: 
patrimônio e cidadania. 

É o fio condutor das ações da 
Casa do Patrimônio de Ouro 
Preto, onde a educação 
patrimonial é percebida como 
um instrumento para a 
sensibilização e para a 
transformação dos sujeitos nela 
envolvidos.  



O programa é composto pelas 
seguintes ações:  

• roteiros sensoriais; 

• circuito expositivo casa do 
patrimônio; 

• projeto “eu também sou patrimônio”  

• base criativa – laboratório 
patrimônio: projeto de formação, 
pesquisa e estímulo à produção 
audiovisual. 

Essas ações visam ampliar os olhares 
sobre os conceitos de Identidade, 
Memória e Patrimônio. 

 



Roteiros sensoriais:  

Os roteiros sensoriais interpretativos podem ser 

analisados pelo viés do modelo praxiológico de 

comunicação, concepção contemporânea que prima 

pela “construção social da realidade”, em oposição ao 

modelo transmissivo de informações, de caráter 

unilateral e simplificador. 

Estruturada na reflexividade inerente às trocas sócio-

culturais, a metodologia de roteiros sensoriais 

interpretativos do patrimônio, sedida pela UFOP, 

específica deste programa, provoca, antes de tudo, a 

desconstrução da prática cotidiana dos 

deslocamentos automatizados pela cidade e 

requalifica o olhar anestesiado do morador, na 

qualidade de sujeito dialógico. 



Caminho Tronco de Ouro Preto 



estratégias de acuidade e 

adensamento das experiências 

sensoriais - MOTIVADORES: 







 Circuito expositivo Casa do Patrimônio 

 Aberto ao público durante o horário de 

funcionamento da Casa da Baronesa, divulga as 

ações do Iphan; informa sobre a evolução 

urbana de Ouro Preto e sinalizado e musealizado 

adequadamente, apresenta os objetos 

encontrados nas prospecções arqueológicas 

realizadas nos jardins da casa. 

 A visita orientada, é oferecida principalmente às 

escolas de ensino fundamental da cidade. 

Realizada a partir de dinâmicas de grupo, pode 

funcionar como ação complementar dos roteiros 

sensoriais infantis. É complementada pela 

distribuição de um livreto didático, desenvolvido 

pelos educadores de Programa e distribuído a 

todos os participantes. 

 



“Eu também sou patrimônio” 

Com o projeto piloto “Sou do morro eu 

também sou patrimônio” que vem sendo 

desenvolvido na Escola Municipal Professora 

Juventina Drumond, no Morro Santana em Ouro 

Preto. As atividades tiveram início em julho de 

2010, com cursos de formação envolvendo os 

corpos docente e discente, além de oficinas sobre 

educação patrimonial e roteiros sensoriais. 

O trabalho específico na escola tem se 

apresentado como um celeiro de possibilidades, 

com desdobramentos pedagógicos, tendo a 

arte/educação e o audiovisual como bons aliados 

em nossas ações. 

 



Base Criativa: Laboratório Patrimônio 

É um projeto de formação, pesquisa e estímulo à 

produção audiovisual, com o objetivo de fomentar 

fazer audiovisual partindo de processos coletivos e 

promover o aprendizado através de fóruns, palestras, 

cursos de formação e residências criativas.  

Um dos objetivos é a busca pela resignificação do 

olhar, trabalhando com o público jovem, nos 

âmbitos científico, social e histórico, através da 

tecnologia audiovisual, das novas mídias e de ações 

participativas. 

Todo o trabalho gira em torno dos conceitos de 

Identidade, Memória e Patrimônio na cidade de 

Ouro Preto, trabalhando de forma integrada com as 

outras ações do programa. 

 



Programa Sentidos Urbanos - Patrimônio e Cidadania - 

Planilha de Resultados – agosto de 2010  à julho de 2011 

Resultados Participantes 

Total de Participantes dos Roteiros 1.348 

Total de Participantes das Ações Pedagógicas e de 

Divulgação 374 

Total de visitantes ao circuito expositivo Casa do 

Patrimônio  1.448 

Resultados Internet e Mídias Sociais 

Total de Visualizações dos Produtos Áudio 

Visuais 5.575 

Total de Visualizações do Blog 9.374 

Twiter / Seguidores 2.662 

Facebook / Amigos 1.604 

Total de pessoas alcançadas pelo programa 22.385 



Programa Sentidos Urbanos - Patrimônio e Cidadania - 
Planilha de Resultados – 2012 

Resultados Participantes 

Total de Participantes dos Roteiros 95 
Total de Participantes das Ações Pedagógicas e de 
Divulgação 118 
Total de visitantes ao circuito expositivo Casa do 
Patrimônio  1.340 

Resultados Internet e Mídias Sociais 

Total de Visualizações dos Produtos Áudio Visuais 3.022 

Total de Visualizações do Blog 4.320 

Twiter / Seguidores 2.760 

Facebook / Amigos 2.036 

Total de pessoas alcançadas pelo programa 13.691 





 

www.projetosentidosurbanos.blogspot.com 

email : sentidosurbanosop@gmail.com  

http://www.facebook.com/profile.php?id=1

00001480366392 
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