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Tema

Turismo Histórico Cultural: 

As Raízes das Tradições Mineiras 



Objetivo

Apresentar a cidade com uma nova 

perspectiva, despertando um novo 

olhar do visitante nas cidades 

coloniais de Minas Gerais.



Objetivo

Esse plano interpretativo objetiva 

abordar a vida privada no período 

colonial, propondo aos visitantes 

uma viagem ao Brasil daquela 

época.



Objetivo

Buscamos reconstituir partes dos 

aspectos do cotidiano da vida 

colonial e sua interface com a 

formação do povo mineiro.



Público-Alvo

Turistas interessados em 

conhecer cidades coloniais 

mineiras e seus aspectos 

histórico-culturais.



Recortes Espaciais





Produtos

 3 Roteiros turísticos
Roteiro dos Clérigos

Roteiro dos Colonos

Roteiro dos Escravos

Cada um abordando uma temática 
diferente sem sobreposição de atrativos.



Produtos

Requalificação da Casa 

Setecentista, atual sede do IPHAN, 

para implantação do Centro de 

Informações com exposição 

representativa de cada roteiro.



Centro de Informações

Utilizar técnicas interpretativas 

para apresentar os roteiros ao 

visitante e instigá-lo a realizar o 

percurso de seu interesse.



Roteiro dos Clérigos

Partindo do Centro de Informações –
IPHAN

 Catedral da Sé

 Museu de Arte Sacra

 Sede do Bispado

 Igreja de São Pedro dos Clérigos



Catedral da Sé

 Missas

 Posição dos Clérigos e Fieis

 Confessionário

 Órgão



Museu de Arte Sacra

Requalificação do museu para melhor 
interpretação de seu acervo

 Objetos de Culto Religioso

 Escultura e pintura religiosas

 Peças de indumentária



Sede do Bispado

Possibilitar a abertura a visitação de 
parte do prédio

 Capela

 Pátio 

- Nesses espaços serão descritos aspectos 
da vida cotidiana dos religiosos referentes ao 
passado e ao presente.



Igreja de São Pedro 

dos Clérigos

 Paisagem

 Lógica da organização urbana

 Manifestações religiosas



Técnicas 

Interpretativas

 Recursos Multimídia

 Experiências Sinestésicas

 Fazer e Ver-Fazer

 Obras de referência histórico-espacial

 Criação de ambientes representativos

 Placas, painéis, folders, mapas e site

 Exposições temáticas temporárias



 O que pode ser abordado na publicidade:

 Fotos que mostrem o traçado das ruas-
organização do espaço(particularidade de 
mariana)

 Relevo pouco acidentado – contrário de ouro 
preto. 

 Em relação ao roteiro: janelas e portas 
fechadas que despertem a curiosidade de 
entrar e descobrir mais. 



 Formas de publicidade: 

 Site que não descreva os atrativos, mas que 
estimule a visitação.

 Usar Ouro Preto como aliado para a atração 
de turistas, disponibilizando folder em alguns 
atrativos e no centro de informações 
turísticas dessa cidade. 

 Em Mariana: disponibilizar em bares, 
restaurantes e atrativos fold



Equipe 

multidisciplinar

 Arquiteto / Urbanista

 Museólogo 

 Historiador

 Turismólogo

 Designer Gráfico

 Publicitário


