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“O que é Cultura?Qual a sua função Pública?Existe uma relação direta  entre 
Cultura e Desenvolvimento?Podemos pensar em Sustentabilidade sem considerar 

a questão Cultural?
A Cultura se junta aos temas sociais e ambientais para construir os pilares básicos 

de um significado mais efetivo e abrangente para uma nova noção de 
desenvolvimento e Sustentabilidade”.[1]

“Em 2006 o IBGE divulgou os dados do Sistema de Informações e Indicadores 
Culturais(SIIC) do ano de 2003. Os dados do SIIC informaram haver 1,055 milhão 
de trabalhadores registrados no setor Cultural, o que corresponde a 0,57% dos 

empregos formais do país. Os números demonstram como o mercado Cultural se 
tornou uma excelente opção de investimento devido às lacunas abertas durante 
um longo processo implementado pela política nacional e pelos mecanismos de 

incentivo à Cultura.Torna-se assim, necessário pensar um novo modelo de 
desenvolvimento das Indústrias Culturais brasileiras.”[1]

‘

www.salvemosouropreto.com.br/caminhosdatransformacaocultural/
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Introdução
Caminhos da transformação cultural

OSCIP: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO;

É uma sociedade sem fins lucrativos, que com 
base nas aspirações de ouropretanos e de outras 

cidades da região, consolida os princípios estabelecidos na 
constituição da república, promove o intercâmbio entre a sociedade

 e os poderes legalmente constituídos, assegurando o 
seu controle pelos cidadãos, garantia do direito de todos 

à cidadania plena, liberdade, igualdade e a justiça como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, 

fundada na justiça social, onde criou –se “o frente 
em defesa de ouro preto e região ( f.d.o.p.r.).

SINDICATO METALÚRGICO DE SÃO JULIÃO;
FD.O.P.R. : FRENTE EM DEFESA DE OURO PRETO E REGIÃO

CURSO DE ARQUITETURA DA ESCOLA DE MINAS -UFOP;
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA ESCOLA DE MINAS – UFOP;
FAMOP: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE OURO PRETO;

ARQUIDIOCESE DE MARIANA;
BASÍLICA DO PILAR;

MAB: MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS;
DIMENSÃO SOCIOPOLÍTICA DA ARQUIDIOCESE DE MARIANA;

SOS SALVEMOS OURO PRETO;
21 DE ABRIL POPULAR;

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - 
PRÓ-MELHORAMENTOS DO BAIRRO VILA ITACOLOMI;

GRÊMIO ESTUDANTIL DO IFMG - OP;
INSTITUTO LISBOA, MOVIMENTO POPULAR E MILITANTES;

..................................................................................................
Parceiros
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Conselho
DIRETORIA EXECUTIVA:
Diretor Presidente: Luciano Nascimento de Jesus;
Diretor Financeiro Contábil :Yuri Borges Assunção;
Diretor Administrativo: Roberto Wagner de Carvalho;
Diretor de Projetos e Articulações; Welton Pimentel de Freitas;
Diretor Jurídico: Renato dos Santos Lisboa;

CONSELHO FISCAL:
Fernanda de Fátima Magalhães
Ailda Ribeiro Anacleto
Paloma Christina Nascimento de Jesus
Bruna Monalisa Ramalho Gomes
Emmanuel Xavier da Silva
Cláudio Henrique Piva

CONSELHO CONSULTIVO:
Maria Geralda de Freitas
Ernani Carlos de Araujo
Kátia Maria Nunes Campos
Marcelo Moreira Santiago 
Vinícius de Jesus Rodrigues Neves
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As regiões  montanhosas de Ouro Preto e região  apresentam grandes 
vantagens para represamento de águas e facilidade para distribuições 

e gerações de energias hídricas. Além disso, possibilitam a criação 
de barragens de regeitos de minerações. No entanto, devido aos relevos 

irregulares com topografia muito acidentada e a  baixa qualidade 
orgânicas e fertilidade dos solos, dificulta-se a agricultura mecanizada e 

industrialização das produções agrícolas. Assim, uma série de problemas 
ambientais são agravados e colocam em risco as populações urbanas 

decorrentes das instabilidades geotécnicas. As nascentes da região estão 
seriamente prejudicadas devido às ações minerarias e devido ao 

crescimento urbano desordenado.
Quanto ao crescimento desordenado nas encostas, alerta –se que este tem 

ocorrido em solos geotecnicamente impróprios para construções 
colocando –se em risco as vidas dos moradores;

0108



Uma empresa metalúrgica de produção de alumínio inicialmente  
ELQUISA(1934) pelos idealizadores Simão Lacerda e Américo 

René Gianetti e depois ALCAN(1950), foi instalada na região em uma 
área cedida pelo município de Ouro Preto carente de empregos na 

ocasião para esta contrapartida. No entanto, com o minério de 
bauxita regional exaurido, e com o crescimento da empresa com 

conseqüente aumento da demanda de energia e também com o aumento 
do preço de produção da mesma e com as estiagens mais freqüentes e 

finalmente as pressões do poder público ligado ao meio ambiente , 
levaram a empresa a encerrar suas atividades e como tal, o repasse 

de sua área primitiva de implantação deveria retornar para os 
domínios de Ouro Preto.Hoje, percebe –se no meio técnico 

( Engenharia, Arquitetura e Urbanismo) que a única área remanescente
 nas mediações de Ouro Preto que poderia proporcionar um crescimento

 sustentável da cidade é a área onde está localizada a atual empresa 
NOVELLIS detentora do controle territorial nas vizinhanças de 

suas instalações. Assim, como os tempos áureos da empresa se esgotou, 
esta sociedade Frente em Defesa de Ouro Preto e Região faz - se o 

pleiteamento  junto à NOVELLIS para que a área primitiva pertencente à 
cidade de Ouro Preto, volte a ser de domínio do município para que ali 

seja instalado como proposta um Polo Cultural, Comercial e de Serviços 
 (POCCS) aos moldes de muitas idéias desenvolvidas na 

Europa (LX FACTORY, Lisboa,Portugal,Matadero, Madri, Espanha, etc.), 
pois assim se garantirá a geração de no mínimo 1500 empregos 
diretos e ainda poder –se- á desenvolver e aplicar um projeto de 

urbanismo para o crescimento sustentável de Ouro Preto.   

Ouro Preto, possui uma Universidade literalmente 
dentro de seu núcleo urbano com todas 

as conseqüências de um crescimento implosivo. 
Suas Escolas Centenárias de Engenharia 

(1876) e de Farmácia( 1839), 
proporcionaram uma consolidação 

acadêmica nas áreas afins mantendo a sustentabilidade 
da qualidade do ensino, pesquisa e 

extensão e também a tradicional socialização estudantil.
Na atual conjutura, deve-se contemplar o ensino básico
dos jovens para possibilitar aos futuros cidadãos uma

vida digna na sociedade.Outra Instituição que na sua origem 
foi implantada(1959) em Ouro Preto para atender as 
necessidades de ensino básico e técnico da região, 

hoje tem também o status  de Universidade  e que contribui 
também com a educação básica e geração de empregos é 

o Instituto Federal Minas Gerais IFMG.
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O poder público conservador, patronal, burguês e manipulador, 
domina a política regional e tem interesses 

de perpetuações nas administrações municipais e isto
 tem levado as cidades a grandes crises sociais, 
pois as administrações são levadas a executar

 obras às custas de interesses mútuos  em troca de 
votos por benefícios de interesses particulares. 

Por exemplo, Ouro Preto não pode ser administrada 
somente como uma cidade viva comum, 

mas sobretudo lembrando que é um 
“Patrimônio da Humanidade” e como tal deve ser administrada 

como uma relíquia da identidade nacional.
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A visita dos turistas em Ouro Preto, aparentemente se limitaria 
nas observações dos conjuntos arquitetônicos barrocos 

preservado, no entanto, a cidade de Ouro Preto vai além, 
pois proporciona uma harmonia paisagística que brinda seus visitantes.

A falta de sensibilidade do poder público tem deixado a cidade se 
perder por falta de planejamento para o crescimento 

urbano sustentável da cidade. 
Não se pode administrar uma cidade na base do “toma lá dá cá”. 

A cidade vive um caos urbano devido ao seu crescimento
 desordenado tendo como culpados os poderes públicos municipal, 
estadual e federal. O crescimento acelerado da Universidade é um 

dos grandes responsáveis para o caos instalado.
O ecoturismo (e turismo rural) nas mediações de 

Ouro Preto se apresenta também com 
um grande potencial de crescimento, mas como reflexo da 

falta de planejamento está seriamente ameaçado.



A região de Ouro Preto possui um riquíssimo potencial Cultural por onde  
passou e ainda tem grandes nomes folclóricos como: Sinhá Olimpia, 
Ney kokada, Bené da Flauta Pardal, Angu, etc.Além destes,grandes nomes 
da música como Milton Nascimento, Chico Buarque,Gilberto Gil, Vinícius de Moraes, 
João Bosco e a poetisa Cecília Meireles passaram por aqui e aqui se inspiraram 
para seus grandes trabalhos culturais. Além destes, pintores renomados como 
Carlos Bracher e  Carlos Scliar também deixaram suas contribuições. 
Estes nomes e os atuais podem proporcionar um grande mercado cultural 
mostrando o poder da Cultura. O legado de Aleijadinho, inspirou, inspira e está 
aqui mantido e materializado pelos ornamentos nas arquiteturas sacra 
usando –se a cantaria em pedra, pedra sabão e madeira.Além disso, a  distinta 
culinária é um grande legado cultural dos povos africano e português que tendo 
sido preservada e evoluído hoje representa um patrimônio imaterial de alto 
valor agregado.
‘

‘‘Identidade é conceito-chave na construção de políticas culturais. 
Além de dar sentido a um território cultural, reúne dentro de si elementos simbólicos 

compartilhados entre um grupo de tal modo a garantir a sua soberania como nação.’’[1] 

Ouro Preto proporciona ao turismo religioso eventos como a 
Semana Santa que congrega anualmente  pessoas de todo o 
país e do exterior em rituais de peregrinações que mobiliza 

multidões. Além disso, o turismo popular 
culmina numa interação de visitantes jovens de todo o

 país com o carnaval de rua . 
A população hospitaleira e o ambiente Universitário

 proporciona uma mega socialização sem distinções nas  
camadas sociais,crenças ou raças. 

O congado é um patrimônio imaterial que une a cultura a
religiosidade manifestada pela resistência negra na história do Brasil.
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