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A cidade de Ouro Preto, antiga Vila Rica, fundada em 8 de Julho de
1711, é considerada uma das maiores riquezas do estado de Minas
Gerais, além de ser um dos grandes símbolos da arquitetura barroca
de nosso país. Criada por artistas como Antônio Francisco Lisboa, o
Aleijadinho, e com a participação de escravos, a cidade se tornou
palco de manifestações culturais e históricas do ciclo do ouro no Brasil.
Nossa história está diretamente ligada a Ouro Preto e por esse motivo
a cidade foi prestigiada com o título de Monumento Nacional, declarado
em 1933, pelo presidente Getúlio Vargas, crente de que o tombamento
seria necessário para a preservação da cidade mineira, caso contrário
seria descaracterizada por intervenções futuras. Em 1938, o Iphan
tomba a cidade como Patrimônio Nacional em prol da preservação do
urbanismo colonial, dos traços e memórias de fatos históricos
brasileiros vivenciados no século XVII e XVIII.

Apesar de o patrimônio ser símbolo do barroco e do período
colonial brasileiro, a cidade tem sua dualidade, já que o notório
Grande Hotel de Ouro Preto, projeto do modernista Oscar
Niemeyer, está localizado no centro histórico da cidade. Mas o
projeto de Niemeyer não foi a primeira proposta construtiva,
sendo que antes o arquiteto Carlos Leão ofereceu uma proposta
com traços neocoloniais e este foi o fator decisivo para não ser
aprovado, já que o conceito poderia causar uma impressão
avessa do que realmente é o estilo colonial.

Dentro dos princípios da
arquitetura moderna – marca
de Niemeyer – o arquiteto traz
a materialidade e tradição
cultural de Minas, agregando
ao Hotel, de forma a
harmonizar e tornar mais sútil
a transição das construções
antigas para essa grande
edificação modernista. Pode
se dizer que, talvez, o
projetista tenha dado forma
àquilo que o presidente
colocou em palavras: Ouro
Preto não deveria perder sua
caracterização que a torna tão
única e especial.

fig. 2 – Desenho da Igreja de São Francisco de Assis.
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fig. 4 – Sketch do projeto de Carlos Leão para o Hotel
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fig. 5– Sketch do projeto de Niemeyer para o Hotel


