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   “A cultura é um desafio que, à semelhança de todos os desafios 
   sociais, supõe e impõe, a um só tempo, que o indivíduo entre no 
   jogo e se deixe levar pelo jogo; além disso, o interesse pela 
   cultura, sem o qual não existe corrida, nem concurso, nem      
                      concorrência, é produzido pela própria corrida e pela própria 
   concorrência que ele produz.” 

  (Bourdieu, 1979, p.234). 



 
 

RESUMO 
 

Esta pesquisa aborda a sociologia de Pierre Bourdieu para a compreensão dos 

fatores que levam os indivíduos a frequentarem bens e eventos culturais. A 

sociologia bourdieusiana, atribui um papel de destaque ao conceito de capital, 

sinônimo de poder, de vantagem, de prestígio ou de honra. Consistindo em fatores 

econômicos, culturais ou sociais, que permite identificar os indivíduos no espaço 

social. O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre frequência a bens e 

eventos culturais e capital cultural, econômico e social dos indivíduos. Para a 

execução deste propósito os indivíduos foram consultados por meio de questionários 

aplicados nas escolas de Ouro Preto. Procurou-se investigar indicadores desses 

capitais atribuídos aos entrevistados através de análises estatísticas descritivas e de 

regressões logísticas ordinais. Os estudos mostraram que há uma relação positiva 

entre frequência a centros culturais e capitais culturais próprios, capitais culturais 

herdados e capital econômico. Além desses fatores, o aspecto social, ou, o quanto o 

indivíduo está inteirado com os acontecimentos da universidade, ajudam a entender 

que a frequência a eventos culturais, não estão necessariamente atrelados a fatores 

individuais ou de origem familiar. O estudo apresentado tem a intenção de contribuir 

para ampliar o debate sobre o acesso do público aos eventos gratuitos da cidade. 

Palavras-chave: Capital cultural. Eventos culturais. Cultura. Regressão logística 

ordinal. 

 

ABSTRACT 

 

This research approaches the sociology of Pierre Bourdieu for the understanding of 

the factors that lead individuals to attend cultural events and cultural goods. 

Bourdieusian sociology attributes a prominent role to the concept of capital, 

synonymous of power, prestige, or honor. Consisting of economic, cultural or social 

factors, that allows to identify the individuals in the social space. The objective of this 

research is to analyze the relationship between frequency of events and cultural 

goods and cultural, economic and social capital of individuals. For the 

accomplishment of this purpose the individuals were consulted through 

questionnaires applied in the schools of Ouro Preto. We attempted to investigate 

indicators of these capitals attributed to the interviewees through descriptive 



 
 

statistical analyzes and ordinal logistic regressions. Studies have shown that there is 

a positive relationship between attendance to cultural centers and their own cultural 

capitals, inherited cultural capitals, and economic capital. In addition to these factors, 

the social aspect, or, how much the individual is acquainted with the events of the 

university, help to understand that attendance at cultural events, are not necessarily 

linked to individual factors or family origin. The present study intends to contribute to 

broaden the debate about public access to the free events of the city. 

 

Keywords: Cultural capital. Cultural events. Culture. Ordinal logistic regression. 
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1 – APRESENTANDO E PROBLEMATIZANDO O SUJEITO DE ESTUDO 

 

A cidade de Ouro Preto, localizada em Minas Gerais, faz parte da 

denominada Região dos Inconfidentes e é conhecida nacional e internacionalmente 

pelo seu patrimônio histórico, o que a torna um importante destino indutor do 

desenvolvimento turístico histórico e cultural de Minas Gerais, MTur (2015). Como 

destacam Silva e Viana (2013), nesta cidade o traçado urbano e as edificações 

foram pensados enquanto documentos únicos de um tempo passado, neste caso do 

período aurífero na região das minas no século XVIII. Por possuir tais 

características, esta cidade recebe considerável número de turistas que, de uma 

maneira geral, estão interessados no turismo cultural, segmento turístico 

caracterizado pela “vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio 

histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens 

materiais e imateriais da cultura” (Ministério do Turismo, 2006). 

Conforme Silva e Viana (2013), nas cidades históricas de Minas Gerais, 

desenvolveram-se as primeiras ações patrimoniais coordenadas pelo Estado no 

Brasil. Tais ações foram iniciadas pelos artistas modernistas brasileiros, que 

realizaram expedições durante as décadas de 1920/30 para encontrar uma arte 

considerada genuinamente brasileira. Foi neste contexto que as cidades históricas 

mineiras passaram a ser valorizadas como bem patrimonial. O desenvolvimento 

desta unidade urbanística pode ser compreendido como uma tentativa de 

congelamento do tempo, ou ainda, manutenção de uma memória ligada ao passado 

colonial. Na cidade patrimonializada, preservação e destruição são na verdade 

operações da memória: lembrança e esquecimento (BITTENCOURT & COELHO, 

2010). As escolhas de destruição e preservação são escolhas políticas que estão 

vinculadas a construção da memória social. Porém, tais medidas esconderiam a 

história posterior da cidade, inclusive o tempo presente. O sentido evocativo e 

comemorativo da cidade-patrimônio não concebe o habitante como agente 

transformador da cidade, produzindo uma sensação de distanciamento e 

descontentamento com o patrimônio. Os atrativos turísticos de Ouro Preto estão 

ligados a esta forma de valorização do patrimônio cultural, e o fluxo turístico 

contribuiria para a construção da memória social celebrada.  

Ainda conforme Silva e Viana (2013), os circuitos turísticos, em maioria, 

abordam igrejas e monumentos que contam a história do século XVIII. Sendo assim, 
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observa-se que a prática do turismo estimula a manutenção desta valorização 

evocativa, e o patrimônio se torna o principal atrativo turístico. Ao se analisar o 

público visitante dos museus de Ouro Preto, nota-se a presença predominante de 

turistas, demonstrando que a população pouco utiliza os bens dos qual é detentora. 

Assim, o patrimônio com o qual o habitante não se relaciona, e é elemento de 

conflito entre o poder público e privado, torna-se o espaço do turista, sendo 

elemento utilizado para identificar o visitante, e não o habitante. Neste sentido, a 

atividade turística pode contribuir para manutenção dos bens patrimoniais em sua 

dimensão material – ao garantir espaços visitáveis – porém, pode ter reflexos 

negativos em sua dimensão simbólica. 

Contudo, uma melhor compreensão sobre a relação – ou a falta desta relação 

– que os ouropretanos têm com o patrimônio cultural pertencente à cidade, pode ser 

tida com a caracterização socioeconômico deste local. Na Tabela 1 pode ser 

observado o PIB para os grandes setores de atividade produtiva das quatorze 

principais cidades de turismo histórico cultural de Minas Gerais e, no caso específico 

de Ouro Preto, a Indústria contribui com 78,97% deste PIB, em seguida está o setor 

de Serviços com 20,75%.  

 

Tabela 1 - PIB dos Grandes Setores de Atividade no PIB Total nas Cidades Históricas de Minas 
Gerais no ano 2010 (%) 

Cidades  Agropecuária Serviços Indústria Total 

Caeté 5,44 74,07 20,49 100,00 

Congonhas 0,25 36,27 63,48 100,00 

Cel. Xavier Chaves  39,09 52,54 8,37 100,00 

Diamantina 4,03 81,40 14,57 100,00 

S. G. do Rio Preto 14,51 76,06 9,44 100,00 

Mariana  0,84 24,00 75,16 100,00 

Ouro Preto  0,28 20,75 78,97 100,00 

Prados 13,04 54,89 32,07 100,00 

Resende Costa 19,14 68,25 12,60 100,00 

Sabará 0,24 47,69 52,07 100,00 

Santa Bárbara 2,91 55,84 41,25 100,00 

S. J. del Rei 6,04 69,47 24,49 100,00 

Serro 19,54 68,81 11,65 100,00 

Tiradentes 3,85 63,02 33,13 100,00 
Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da plataforma IPEADATA, 2018. 

 

O resultado apresentado pela Tabela 1, torna-se compreensível quando 

verificamos a predominância, em quase 100%, de uma única commodity exportável: 
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o minério de ferro. Dados da plataforma Datapedia1 revelam que o minério de ferro 

foi responsável por 98% do total das exportações de Ouro Preto em 2016, e no que 

se refere às importações, os equipamentos de raio x responderam por 62% do total 

de importáveis. Percebe-se, portanto, que a mineração tem um grande protagonismo 

na produção industrial do município.  Vale ressaltar que em 2010, as exportações 

totais de Ouro Preto foram de USD 3,98 bilhões, e as importações ficaram em USD 

23,9 milhões. Contudo, no ano de 2016, as exportações caíram para USD 147 

milhões e as importações subiram para USD 805 milhões. Essa queda vertiginosa 

nas exportações ouropretanas está associada ao rompimento da barragem de 

Fundão, ocorrido em 2015, que resultou em um dos maiores desastres 

socioambiental dos últimos tempos vivenciados pelo Brasil.  

O impacto socioeconômico do desastre potencializou a necessidade de se 

discutir e implementar políticas públicas associadas às ações privadas pautadas na 

diversificação produtiva diante do arrefecimento atual e do esgotamento a médio 

prazo da mineração enquanto atividade produtiva. E os caminhos que levam a esse 

processo podem ser múltiplos, sendo a economia cultural um deles, em virtude do 

patrimônio existente em Ouro Preto. Contudo, para que este processo seja exitoso, 

faz-se necessário que a população ouropretana fortaleça a sua relação com o capital 

cultural, não apenas do ponto de vista econômico, mas sob uma ótica de 

pertencimento ao local.  

A população de Ouro Preto, de acordo com dados do IBGE apresentados na 

plataforma datapedia, em 2016, estava em 74.356 habitantes, com uma expectativa 

de vida de 75 anos, ficando abaixo da expectativa de vida do estado, que é de 75,3 

anos, e acima da média brasileira (73,9 anos).  No que diz respeito ao indicador de 

concentração de renda, o índice de Gini para Ouro Preto foi de 0,5 em 2010, ficando 

abaixo daquele apresentado para o Brasil (0,60) e para o estado de Minas Gerais 

(0,56). Ou seja, a renda em Ouro Preto se apresenta menos concentrada do que no 

restante do estado e do país. No entanto, o percentual da população que ganhava 

menos de dois salários mínimos, em 2010 era de 79,5% (14,25% ganhavam entre 

R$ 127,50 e R$ 255,00; 31,29% ganhavam entre R$ 255,00 e R$ 510,00).  

                                                           
1 O Datapedia.info consolida dados públicos em uma plataforma única, acessível e pública, facilitando 

o entendimento de dados de todas as cidades brasileiras. 
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No que concerne à qualificação dos trabalhadores, em 2010, 65,67% tinham o 

ensino fundamental completo, 47,85% tinham o ensino médio completo e 13,37% 

tinham o ensino superior completo. Os maiores de 18 anos sem fundamental 

completo e com ocupação informal estavam em 29,57%. Os trabalhadores por conta 

própria, com 18 anos ou mais, eram 19,9%, o percentual daqueles com ensino 

médio era de 47,82% e o percentual de trabalhadores por conta própria com ensino 

superior era de 17,81%. Sobre o desenvolvimento humano, o IDHM foi de 0,74 em 

2010, estando acima dos valores apresentados para o estado (0,73) e para o Brasil 

(0,72).  Porém, os vulneráveis a pobreza ainda eram 25% da população para este 

mesmo ano. Os dados sobre educação expressam que a taxa de analfabetismo da 

população acima de 15 anos era de 4,95%. E os jovens de 15 a 24 anos que não 

estudavam, não trabalhavam e eram vulneráveis a pobreza estavam em 8,54% 

(Datapedia, 2018). 

É importante ressaltar que embora a indústria seja o setor que protagoniza a 

composição percentual do PIB, é o setor de Serviços aquele que absorve o maior 

volume de mão de obra. Pela tabela 2 é possível constatar que 50,86% do emprego 

total de Ouro Preto está neste setor. Já a indústria contribui com 24,55%. Fenômeno 

semelhante ocorre para a variável renda, pois pela tabela 3, pode-se denotar que 

62,73% do total da renda de Ouro Preto se oriunda do setor de Serviços, e 23,99% 

vem do setor Indústria.  Contudo, faz-se necessário destacar, também, que dentro 

do setor de Serviços a atividade de administração pública geral é aquela de maior 

relevância em termos de geração de renda, pois conforme dados da plataforma 

datapedia (2018), 42% da renda do município está nesta atividade, em seguida se 

tem a extração de minério de ferro, com 20%, e a metalurgia do alumino e suas 

ligas, com 4,10%.  
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Tabela 2 – Emprego dos Grandes Setores de Atividade no Emprego Total nas cidades Históricas de 
Minas Gerais no ano 2016 (%) 

Cidades Indústria 
Construção  

Civil Comércio Serviços Agropecuária Total  

Caeté 18,10 5,76 23,14 49,99 3,01 100,00 

Congonhas 42,05 3,25 12,78 41,50 0,42 100,00 

Coronel Xavier Chaves 2,25 2,50 18,00 35,00 42,25 100,00 

Diamantina 3,00 4,30 26,49 63,60 2,61 100,00 

São Gonçalo do Rio Preto 6,02 0,86 10,60 75,36 7,16 100,00 

Mariana 11,93 12,45 20,81 53,91 0,91 100,00 

Ouro Preto 24,55 8,84 14,87 50,86 0,88 100,00 

Prados 56,55 0,89 13,59 24,91 4,05 100,00 

Resende Costa 16,29 1,25 30,16 43,53 8,77 100,00 

Sabará 28,92 3,53 18,14 49,23 0,18 100,00 

Santa Bárbara 25,89 1,76 19,86 47,76 4,73 100,00 

São João del Rei 14,99 4,27 31,00 47,52 2,22 100,00 

Serro 4,61 6,01 29,48 45,28 14,61 100,00 

Tiradentes 10,22 2,03 17,63 69,27 0,83 100,00 

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS)/Ministério do Trabalho e Emprego, 2018. 

 

Tabela 3 – Renda dos Grandes Setores de Atividade no Emprego Total nas Cidades históricas 
de Minas Gerais no ano 2016 (%) 

Cidades Indústria 
Construção  

Civil Comércio Serviços Agropecuária Total 

Caeté 22,28 9,59 15,14 51,06 1,93 100,00 

Congonhas 47,58 2,77 6,15 43,33 0,16 100,00 

Coronel Xavier Chaves 1,38 2,24 13,39 49,07 33,93 100,00 

Diamantina 1,68 2,37 12,31 82,61 1,03 100,00 

São Gonçalo do Rio Preto 4,46 0,81 9,21 79,87 5,65 100,00 

Mariana 22,23 11,27 11,59 54,50 0,41 100,00 

Ouro Preto 23,99 6,23 6,69 62,73 0,37 100,00 

Prados 53,43 0,91 12,61 29,51 3,55 100,00 

Resende Costa 12,60 1,02 24,65 55,01 6,73 100,00 

Sabará 38,51 2,99 11,42 46,97 0,11 100,00 

Santa Bárbara 42,48 1,39 10,85 42,20 3,08 100,00 

São João Del Rei 13,04 2,94 17,92 64,95 1,16 100,00 

Serro 4,54 4,84 25,15 55,31 10,15 100,00 

Tiradentes 10,38 1,92 14,55 72,27 0,87 100,00 

Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) / 
Ministério do Trabalho e Emprego, 2018. 

 

 Acredita-se que muito do volume de renda gerado pela atividade de 

administração pública geral esteja atrelado a Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP). Isto, de certa forma, evidencia as atividades de cunho cultural e turístico 

como marginais neste processo, tanto no que diz respeito à geração de emprego 
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quanto à renda. Outro fato interessante a ser observado é que a UFOP dinamiza a 

economia de Ouro Preto pela geração de emprego e renda, porém absorve um 

ainda reduzido número de ouropretanos nos cursos de graduação oferecidos pela 

instituição, tendo em vista que – como exposto em dados acima – somente 13,37% 

dos trabalhadores em regime formal possuíam o ensino superior completo em 2010. 

Este dado nos fornece um indício de que há uma marginalização do ouropretano no 

que se refere ao acesso ao principal equipamento formador de capital humano na 

cidade.  Além da UFOP, a cidade de Ouro Preto conta, também, com o Instituto 

Federal de Minas Gerais (IFMG/OP), uma escola pública federal para formação 

técnica e ensino médio. O IFMG seria, portanto, um “preparador” de discentes para 

posterior ingresso na UFOP.  Ou seja, o município conta com duas grandes e 

importantes instituições formadoras de capital humano, mas o acesso ao ensino 

superior ainda parece ser muito restrito. 

Salientando o restrito acesso ao ensino superior pelos moradores de Ouro 

Preto, Pinto (2018) constatou, por meio de dados relativos ao Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) para o ano de 2016, que havia 6.071 participantes que 

declararam residência no município. Desses, apenas 3.873 participantes não 

zeraram alguma das provas ou não faltaram às avaliações e obtiveram nota nas 

áreas específicas (Redação, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências 

Humanas e suas Tecnologias, Linguagens Códigos e suas Tecnologias e 

Matemática e suas Tecnologias) acima de 300 pontos, requisito mínimo exigido para 

ingresso nos cursos da UFOP no segundo semestre de 2017. 

 Fazendo uma segunda análise a fim de denotar quais participantes, de fato, 

teriam condições de ingressar nos cursos de graduação da UFOP em primeira 

chamada e sem reserva de vagas (cotas), observou-se que apenas 257 pessoas, 

residentes de Ouro Preto, teriam condições de entrar, por exemplo, para o curso de 

Estatística, curso que proporcionou maior abertura, ou seja, menor pontuação no 

SISU/UFOP para ingresso, ao passo que 26 participantes teriam condições de 

ingresso no curso de Arquitetura, 7 para o curso de Direito e apenas 1 participante 

para o curso de Medicina. Tais dados foram obtidos a partir do cálculo da nota 

média geral de cada participante com os respectivos pesos das notas (Redação, 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, 

Linguagens Códigos e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias) para 

cada curso da UFOP (informações obtidas no Termo de Adesão 2ª edição de 2017 
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ao Sisu – Sistema de Seleção Unificada junto ao Ministério da Educação – MEC). 

Em seguida foi criada uma nova variável para todos os participantes com os valores 

0 e 1 para os cursos da UFOP, onde o valor zero indicava que o participante não 

tinha condições de ingressar em determinado curso em primeira chamada no 

segundo vestibular de 2017 não participantes das reservas de vagas (cotas), e o 

valor 1 indicava o contrário (ou seja, que o participante atingia pontuação mínima 

para ingresso). A partir de uma contagem simples obteve-se o número de 

participantes com notas suficientes para ingresso nos cursos da UFOP em primeira 

chamada e sem reservas de vagas (cotas), mostrado logo abaixo. 

 

Tabela 4 – Número de participantes residentes em Ouro Preto com notas suficientes para ingresso na 
UFOP em primeira chamada sem reservas de vagas (cotas) / curso 

Administração 116 Engenharia Civil 8 História - Licenciatura 112 

Arquitetura 26 
Engenharia de Controle e 
Automação 57 Jornalismo 129 

Artes Cênicas 42 Engenharia de Minas 14 Letras - Bacharelado 127 

Ciência da Computação 82 Engenharia de Produção 47 Letras - Licenciatura 175 
Ciência e Tecnologia de 
Alimentos 254 Engenharia Geológica 50 Medicina 1 
Ciências Biológicas 
Bacharelado 90 Engenharia Mecânica 16 Museologia 208 
Ciências Biológicas 
Licenciatura 94 Engenharia Metalúrgica 109 Nutrição 41 

Ciências Econômicas 83 Estatística 257 Química 158 

Direito 7 Farmácia 48 Turismo 129 

Educação Física 191 Filosofia - Bacharelado 68 Pedagogia 232 

Engenharia Ambiental 71 Filosofia - Licenciatura 98 Serviço Social 217 

Fonte: Pinto, M. A. X. (2018). 

 

Com esses dados podemos observar o quão distante estão os moradores 

ouropretanos da principal fonte geradora de hábitos culturais, sociais e educacionais 

que os cercam. Ainda que as instituições públicas federais de ensino superior, não 

privilegiem os residentes locais quanto ao acesso ao ensino e à pesquisa, elas 

podem fazê-lo por meio da extensão universitária. Dá-se esse nome a todas as 

atividades promovidas por instituições de ensino superior que se destinam a 

fortalecer a interação entre a instituição e a comunidade na qual ela está inserida.  

Tal questão toma maior relevância pelo fato de a UFOP está localizada em uma 

cidade de turismo histórico-cultural.  

Em termos de produtos culturais, o turismo faz com que Ouro Preto tenha 

uma rica e constante produção artístico-cultural. Vale ressaltar que muitos desses 
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produtos são de acesso gratuito (ou a custo baixo) para o público em geral, ou seja, 

para turistas e ouropretanos. Nos relatórios fornecidos pela Secretaria Municipal de 

Turismo, Indústria e Comércio – SETIC, o departamento de eventos vinculado a esta 

secretaria apoiou 324 eventos em 2017 e 240 eventos até o dia 24 de setembro de 

2018. Em suma, destacam-se os eventos religiosos, comunitários, carnavalescos e 

esportivos. O departamento apoia, igualmente, festivais gastronômicos, de 

artesanatos, de músicas e festivais organizados pela UFOP. Contudo, cabe destacar 

que na maioria destes eventos, o apoio se limita a montagem de som, palco, 

iluminação e banheiros químicos, quando o tem, cabendo aos organizadores buscar 

patrocínios para ajudar no custeio do cachê de músicos, artistas e animadores de 

festas, decorações, material para divulgação e seguranças. 

No que concerne diretamente à UFOP, dados disponíveis no site da Pró-

reitora de Extensão revelaram que no ano de 2017 foram registrados 35 Programas 

e Ações extensionistas, sendo que 18 estavam vinculadas à modalidade temática da 

cultura. No ano de 2018 foram 36 ações, com 17 delas classificadas na modalidade 

temática da cultura, confirmando a permanência de programas e ações voltados 

para comunidade que circunda a universidade. Dentre alguns destes Programas e 

Ações podemos destacar: o Programa de proteção intelectual e empreendedorismo; 

o Programa de Extensão em Handebol da Universidade Federal de Ouro Preto; o 

Programa 100 horas para Senhoras: capacitações profissionais com ênfase em 

empreendedorismo e Educação Ambiental; o Programa Caleidoscópio, Ouro Preto, 

Saúde e Movimento; o Núcleo de Estudos em Permacultura e Agroecologia; o 

Núcleo de Assistência Jurídica e Laboratório Jurídico – NAJOP; o NDH - Núcleo de 

Direitos Humanos da UFOP e Mineração do OuTro – Programa de cultura e crítica 

social. Já em atividades isoladas são inúmeras as ações da PROEX, chegando a 

citar mais de 90 ações em 2017 e 73 em 2018. 

O número de eventos culturais promovidos e ou apoiados pela Secretaria 

Municipal de Turismo, Indústria e Comércio – SETIC e pela Universidade Federal de 

Ouro Preto nos anos de 2017 e 2018, respectivamente, foram agrupados conforme 

os Gráficos 1 e 2 a seguir. 
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Gráfico 1 – Número de eventos culturais promovidos e ou apoiados pela prefeitura municipal e UFOP 
em 2017 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio 
– SETIC e pela Universidade Federal de Ouro Preto (2019) 
 
Gráfico 2 – Número de eventos culturais promovidos e apoiados pela prefeitura municipal e UFOP em 
2018 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir de dados da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio 
– SETIC e pela Universidade Federal de Ouro Preto (2019) 

 

 No Apêndice A, estão listados vinte e nove principais produtos/eventos 

culturais disponíveis no sítio da secretaria de turismo de Ouro Preto, em sua maior 

parte gratuitos, que acontecem em Ouro Preto ao longo de todo o ano.  

Em termos de equipamentos culturais, a cidade possui um riquíssimo acervo 

artístico e arquitetônico tombado, um número expressivo de museus, 
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igrejas/capelas/santuários que fazem parte do circuito turístico. Em relação ao 

número de museus, têm-se: o Museu Casa dos Contos; o Museu da Mineralogia; o 

Museu do Aleijadinho; o Museu de Arte Sacra de Ouro Preto; o Museu Casa de 

Guignard; o Museu da Inconfidência; o Museu do Oratório; o Museu das Reduções 

(Cifelli, 2005). 

No que se refere ao número de igrejas/capelas/santuários têm-se: o Santuário 

de Nossa Senhora da Conceição; a Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões; 

a Igreja Nossa Senhora do Carmo; a Matriz Basílica de Nossa Senhora do Pilar; a 

Igreja Nossa Senhora do Rosário; a Capela de São José; a Igreja São Francisco de 

Paula; a Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia. Além dos museus e 

igrejas, tem-se como equipamento cultural e turístico: o Caminho da Matriz do Pilar 

a Igreja do Rosário; o Teatro Municipal Casa da Opera; o Centro de Convenções de 

Ouro Preto, a Estação de Trem Ouro Preto Mariana. Destaca-se, também, que 

algumas minas antigas de ouro são abertas a visitação: a Mina do Chico Rei e a 

Mina do Veloso.  

A cidade de Ouro Preto possui, portanto, um rico patrimônio histórico cultural, 

que simboliza o seu auge econômico: o Ciclo do Ouro. O esgotamento deste ciclo e 

a transferência da capital para Belo Horizonte arrefeceram o dinamismo econômico 

de Ouro Preto. Todavia, a mineração continuou protagonizando a estrutura produtiva 

do município no século XX, tendo como destaque a empresa Alcan. Conforme 

informações disponíveis no Arquivo Público Municipal de Ouro Preto, a Alcan 

Alumínio do Brasil foi precedida pela empresa Elquisa - Eletro Química Brasileira 

S/A, que se instalou em Ouro Preto em 1934 para produzir e exportar alumínio. 

Contudo, o fim da Segunda Guerra Mundial resultou em uma superprodução sem 

escoamento por falta de pedidos. Com isso, a Elquisa parou de funcionar em março 

de 1945. No ano de 1950, a ALCAN Alumínio do Brasil adquiriu as ações da fábrica 

e iniciou um processo de produção de alumínio em escala industrial. E ainda que 

passando por fases de declínio, cresceu a ponto de ser uma das indústrias de 

alumínio mais importantes do Brasil. Da denominação original – Electro Chimica 

Brasileira S.A –, houve modificações para Eletro Química Brasileira S.A., Alumínio 

Minas Gerais (Aluminas) e Alcan Alumínio do Brasil. Atualmente a empresa está 

vinculada ao grupo Novelis do Brasil. A empresa teve na geração de emprego e 

renda sua contribuição econômica principal para Ouro Preto, porém, sua produção 

acarretou problemas como a poluição. Durante a década de 1970, um jornal (parte 
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de uma coleção de recortes no APMOP) repercutiu os problemas ligados ao impacto 

ambiental causado pela poluição (Arquivo Municipal de Ouro Preto, 2018).  

   No século XXI, as questões ligadas aos problemas socioambientais trazidos 

pela produção de commodities industriais tem ganhado espaço em agendas de 

pesquisa e ações em todo o mundo. No caso especifico da Região dos Inconfidentes 

a busca por atividades econômicas alternativas e completivas de renda que tenham 

como fundamento a diversificação produtiva tomou lugar de destaque com a queda 

da procura internacional do minério em virtude da instabilidade econômica oriunda 

da crise de 2008 e da queda do preço desta commodity. Contudo, a situação tomou 

proporções caóticas com o rompimento da barragem de Fundão. Este desastre 

expôs, de forma completamente desnuda, a urgência em se pensar e repensar 

estratégias de desenvolvimento local para Ouro Preto e região.  

Supõe-se que a infraestrutura turístico-cultural, assim como os equipamentos 

de formação de capital humano existentes em Ouro Preto, são instrumentos que 

podem ser utilizados na busca/fortalecimento do desenvolvimento local deste 

município. Contudo, para que isso ocorra, precisa-se construir um ambiente que 

favoreça uma maior compreensão do pertencimento a Ouro Preto por parte da 

população ouropretana.  A prévia existência da estrutura turístico-cultural, com seus 

símbolos, que fez de Ouro Preto patrimônio cultural da humanidade na década de 

1980 pela UNESCO, deve ser explorada em prol do desenvolvimento local à luz 

diversificação produtiva. Ademais, os distritos/comunidades rurais (que também 

estão à margem da infraestrutura construída por meio da mineração e do turismo 

histórico-cultural) necessitam fazer parte como protagonistas deste processo de 

desenvolvimento. Contudo, para que isso ocorra, é necessário o fortalecimento das 

relações que sustentam o desenvolvimento local: o capital social e o capital cultural, 

conceitos desenvolvidos por Pierre Bourdieu na década de 1960. 

 

1.1 – A PERGUNTA E OS OBJETIVOS  

Tendo como abordagem teórica os conceitos de capital social e capital 

cultural propostos por Pierre Bourdieu em seus diversos livros (2008, 2012 e 2014), 

o presente trabalho teve como objetivo fazer uma análise da frequência de utilização 

da oferta cultural (teatros, cinemas, bibliotecas, centros culturais, museus e shows) 

por alunos de escolas de cursos profissionalizantes e técnicos de Ouro Preto. 

Buscou-se investigar, dentre outros fatores, os modos de locomoção até os produtos 
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culturais, as razões que motivaram a ida em eventos culturais públicos, informações 

socioeconômicas, preferências musicais, meios de divulgação dos eventos culturais, 

etc.. Objetivou-se, também, fazer uma análise qualitativa com as descrições, 

comparações e interpretações dos entrevistados, buscando a percepção 

individualizada quanto à qualidade dos eventos culturais de Ouro Preto.  

A questão que se levanta neste trabalho é: “Diante da infraestrutura histórico-

cultural que caracteriza a cidade de Ouro Preto para o mundo (e que pode ser 

acessada predominantemente de forma gratuita pela população local), como o 

ouropretano percebe sua identidade nesta infraestrutura e de que forma a relação 

entre o ouropretano e a infraestrutura pode vir a potencializar o desenvolvimento 

local?”. 

 

1.2 – AS HIPOTESES 

Considerando a problemática apresentada anteriormente, esta dissertação se 

desenvolve a partir da delimitação do objetivo geral, que é investigar a percepção 

dos ouropretanos quanto ao acesso à infraestrutura cultural existente, abordando 

uma análise multifacetada. Com referência aos vários trabalhos de Pierre Bourdieu, 

evidencia-se, que a transmissão do capital cultural ou herança cultural se 

desenvolve no ambiente escolar, mas principalmente no meio familiar, onde fatores 

como a renda, a educação artística, e até mesmo o acesso à informação pode 

determinar o acesso a esses produtos culturais. Portanto, as hipóteses que orientam 

esta pesquisa são apresentadas a seguir: 

H1: A cultura “legítima”, aquela das classes privilegiadas, que se autentica 

através do ensino (cursos), do saber-fazer e, sobretudo, do saber dizer, além de 

influencers familiares de cultura, constituindo o patrimônio das classes cultivadas, 

está relacionada de forma positiva à frequentação de eventos culturais. 

H2: A falta de divulgação em escolas e bairros de Ouro Preto é um fator que 

contribui para a baixa frequentação aos eventos culturais. 

H3: Há uma relação positiva entre a utilização dos produtos culturais com a 

renda familiar, escolaridade dos pais e cursos artísticos adquiridos previamente. 

H4: Preferência em algumas disciplinas escolares voltadas para educação 

artística afeta positivamente a frequentação nos eventos culturais. 
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2 – O DISCURSO TEÓRICO SOBRE CAPITAL SOCIAL E CULTURAL 

 

Pode-se dizer que o êxito do desenvolvimento local está associado a diversos 

fatores que fortalecem as redes de relações, sejam elas individuais ou instrucionais. 

E este fortalecimento será mais bem expresso quando se leva em conta as questões 

relativas à educação, sendo este um importante pilar do capital cultural. No início de 

sua carreira de pesquisador, Bourdieu estava interessado em analisar e buscar 

explicações para as diferentes formas de aproveitamento escolar de alunos 

pertencentes a diferentes meios sociais. Era preciso explicar sociologicamente as 

diferenças de rendimentos escolares, ou a alta probabilidade de fracasso escolar em 

alunos socialmente desfavorecidos, sem recorrer aos conceitos essencialistas da 

“ideologia do dom”, em que até meados do século XX, a explicação predominante 

para essa desigualdade fundamentava-se na ideia que o ser humano era dotado de 

habilidades cognitivas inatas que faziam deles sujeitos natural e desigualmente 

munidos dos atributos intelectuais requeridos pelas aprendizagens escolares 

(CATANI, et al. 2017, p. 151). 

 Em seus vários levantamentos e estudos quantitativos, Pierre Bourdieu 

identificou uma alta correlação estatística entre o desempenho do aluno na escola e 

sua origem social, quanto menos favorecidos socialmente (seja na renda, na 

profissão dos pais, na escolaridade dos pais e avós), menor o desempenho escolar.  

Bourdieu, em sua obra “Os herdeiros”, datada de 1964, dentre todos os fatores de 

diferenciação, a origem social dos alunos seria, sem dúvida, aquele cuja influência 

se exerce mais fortemente sobre o meio estudantil, mais fortemente em todo caso 

que a idade e o sexo e, sobretudo, mais do que outros fatores visivelmente 

percebidos, como, por exemplo, a vinculação religiosa. Todavia, os empecilhos 

econômicos não são suficientes para explicar o fato de que as taxas de “mortalidade 

escolar” diferem tanto segundo as classes sociais.  

Em seu livro, A distinção: crítica social do julgamento (2008), Pierre Bourdieu, 

citado por Alves (2008), busca estabelecer que as práticas culturais conjuntamente 

com as preferências em matérias como música, arte, educação, teatro, esporte, 

culinária, arquitetura, entre outros, estão conectadas ao nível de instrução, 

submetidos ao volume global de capital acumulado, isto é, uma forma de 

“competência cultural” aferida pelos anos de estudos ou certificados escolares, e 

secundariamente, à herança familiar. Ainda assim, os estudantes mais favorecidos 
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não devem somente ao seu meio de origem, hábitos, treinamentos e atitudes 

aplicáveis diretamente as suas tarefas escolares; eles herdam saberes e um saber-

fazer, gostos e um “bom gosto” cuja rentabilidade escolar, por ser indireta, é ainda 

mais certa.  

 Essa herança de saberes e de saber-fazer traz consigo vantagens que são 

investidas no sistema de ensino escolar, sendo possível pelo fato de que o conteúdo 

escolar impostos sobre os alunos, assim como seus métodos de avaliações 

praticados pelas instituições de ensino se baseiam em uma cultura tida como 

“legítima”, isto é, constituída sobre os produtos simbólicos socialmente valorizados 

que emanam dos grupos dominantes, grupos em posição de destaques, seja pela 

renda, seja pela ascensão em classes sociais, os quais exercem por isso mesmo 

uma ação de violência simbólica sobre grupos dominados. O processo de seleção 

para ingresso em instituições de ensino, como também os processos de avaliação 

da aprendizagem se revestem da aparência do socialmente aceitável, dependendo 

única e exclusivamente da capacidade individual, da meritocracia, buscando assim 

não evidenciar o privilégio social no meio escolar. O sistema de ensino seria, 

portanto, um fator de “reprodução”, e não de democratização da sociedade 

(Bourdieu, 2008, p. 27-31 ). 

Assim, segundo as análises de Bourdieu e Passeron (2014) apud CUNHA 

(2007), os estudantes de origem social mais favorecida são aqueles que mais se 

beneficiam da cultura escolar porquanto sabem jogar as regras do jogo. Todavia, o 

grau de adesão ao jogo intelectual e aos valores que ele engaja não são 

independentes da origem social.  

Bourdieu denomina esses fatores de origem social como herança familiar, 

seja na maneira de pensar e agir, nos hábitos familiares, no acesso aos bens 

culturais (museus, teatros, cinemas, livros, viagens, bens materiais, etc.), exposição 

a outras culturas e regiões geográficas, dentre outras. A noção de herança familiar 

ou herança cultural oferece instrumentos para analisar a transmissão intergeracional 

da cultura. Apresentada de forma explicita no livro Os Herdeiros: Os Estudantes e a 

Cultura (2014), essa noção de herança cultural permitiu mostrar que a reprodução 

social nas sociedades contemporâneas não depende somente da transmissão de 

bens materiais de uma geração a outra, mas estava dependente cada vez mais da 

transmissão de um patrimônio cultural. Conjuntamente, ao aceitar a escola como 

entidade responsável pela definição de maior ou menor valor dos diferentes 
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patrimônios transmitidos pelas famílias, evidencia-se a contribuição particular dada 

pelo Estado à reprodução social. Por fim, ao se pôr no lugar daqueles que se 

submetem a esse processo de transmissão, evidencia-se o quão este é complicado 

e contraditório nas diferentes sociedades, nas quais herdar significa, em boa parte, 

diferenciar-se dos pais e às vezes transcender (CATANI, et al. 2017, p. 217). 

 Esse conceito de herança cultural irá se expandir nos estudos de Bourdieu 

para outras áreas ou esferas sociais. Essa riqueza cultural remete a efeitos 

poderosos sobre a classificação dos indivíduos nas diferentes hierarquias sociais. 

No livro A Distinção (2008), diferentes práticas culturais (arquitetura, decoração, 

vestuário, alimentação, esporte, lazer, etc.) que produzem o estilo de vida dos 

indivíduos e grupos sociais serão vistos como meios classificatórios que compõem o 

“bom gosto” ao gosto “vulgar”, caracterizando estratégias de distinção nas lutas 

simbólicas e cotidianas pela classificação social (CATANI, et al. 2017, p. 104). 

Partindo da ideia de que o mundo social é multidimensional e que os bens 

econômicos e financeiros não constituem a única forma de riqueza que justificam a 

divisão de classes ou de estratificação social, Bourdieu (2008) forneceu, ao longo de 

seus trabalhos, inúmeras e intensas evidencias empíricas de que há outras formas 

de posicionar o indivíduo ou um grupo de indivíduos no interior da hierarquia social. 

E esta posição pode ser determinada através do conceito proposto por ele, o de 

capital social. 

O conceito de capital, neste caso, não é um sinônimo de capital financeiro e 

econômico, como comumente se faz referência imediata quando o assunto é 

“capital”. O conceito de capital explorado por Bourdieu pode ser convertido em 

ganho de capital financeiro, mas não é o próprio capital financeiro.  Um exemplo 

disso seria o investimento em cultura, em educação, em relacionamentos sociais, 

em que cada investimento ou tempo depositado nessas atividades pode render um 

novo título, um novo diploma, ocupar uma nova atividade ou posição social, podendo 

ser convertidos em ganho de capital econômico quando se traduz em melhor 

emprego, ocupação de cargos em destaque, participação mais ativa na vida política 

e social da comunidade. Para tais formas de “capital”, Bourdieu às define como 

capital cultural e capital social. 

Capital cultural é uma expressão criada por Bourdieu para examinar situações 

de classe na sociedade. De certa maneira o capital cultural serve para distinguir 

subculturas de classes ou de setores de classe. Ao longo de sua carreira, buscou-se 
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detalhar de forma cuidadosa o conceito de cultura, num sentido ampliado de estilos, 

gostos, valores simbólicos, estruturas psicológicas, ou seja, um conjunto de 

representações, de valores morais e ideais, que decorre das condições de vida 

específicas das diferentes classes, evidenciando suas características e colaborando 

para diferenciar a burguesia tradicional da nova pequena burguesia e esta da classe 

trabalhadora, os menos cultivados (Silva, 1995). 

Segundo Bourdieu (2008), esse conjunto de bens simbólicos denominados de 

“capital cultural”, pode ser encontrado em três estados, a saber:  

1. O Estado Incorporado: o acúmulo de capital cultural exige uma incorporação 

através de investimento pessoal, pressupondo um trabalho de inculcação, arraigada 

no corpo de uma pessoa, sendo algo pessoal, tornando-se suas propriedades físicas 

(ex.: esquemas mentais, posturas corporais, habilidades linguísticas, competências 

intelectuais, etc.). A forma de obtenção é um trabalho da pessoa consigo mesma, 

que não pode ser transmitido de forma instantânea como um título de nobreza ou 

título militar de decoro. Aquela pessoa que possui esse tipo de capital em seu 

estado incorporado “pagou” com seu próprio esforço, ou com aquilo que é de mais 

pessoal: seu tempo. É possível sua aquisição durante toda a vida do indivíduo, 

sendo o tempo seu maior limitador. Por exemplo, o tempo despendido em anos de 

estudos por uma pessoa depende do tempo livre que sua família pode lhe assegurar 

para que não seja empregado em atividade econômica. Isso leva a sugerir que 

qualquer pessoa independentemente do nível social possa adquirir capital cultural de 

forma incorporada, desde que haja tempo disponível para se dedicar aos estudos, 

atividades artísticas ou as práticas esportivas. Para Bourdieu, esse é o estado 

“fundamental” do capital cultural; 

2. O Estado Objetivado: configura-se como a posse de bens materiais e simbólicos 

que representam a classe social dominante, o que não é ensinado e pode ser 

transferido. Ele pode ser apropriado de forma material (obras de arte, livros, 

esculturas, acervos dos mais diversos personagens, objetos armazenados em 

galerias, museus, laboratórios, bibliotecas, etc.) ou de apropriação na sua forma 

simbólica (o capital cultural). 

3. O Estado Institucionalizado: manifesta-se como um atestado de competência 

cultural, que confere ao seu portador um reconhecimento institucional, como 

exemplo o diploma escolar ou todo certificado de instituições de ensino, instituindo 

valores homogêneos para o grupo que se define na crença deste e permitindo taxas 
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de convertibilidade entre o capital cultural e o capital econômico (ex.: salários 

diferenciados de acordo com os diplomas obtidos). 

Para que tais estados se constituam em “capital”, é preciso que esses bens 

tenham como única fonte aquela parcela da produção cultural humana assinalada 

com o produto e com os atributos intelectuais das classes dominantes, configurando 

como “cultura legítima”, que segundo Bourdieu tem curso e validade na escala da 

sociedade em geral. O que significa dizer que esse conjunto cultural, que é particular 

(que é procedente de um determinado grupo social), tem o poder de se estabelecer 

e de se fazer reconhecer por todos, adquirindo a aparência (enganosa) de universal 

(Nogueira apud Catani, 2017). 

Ainda conforme Nogueira apud Catani (2017), o processo de expansão e 

valorização do capital cultural se dará em pleno processo de desenvolvimento nas 

sociedades contemporâneas onde o capitalismo se apresenta em estágio 

desenvolvido, isto  devido ao processo de disseminação das instituições estudantis, 

e com o surgimento e crescimento da indústria cultural e dos meios de comunicação 

em massa, acarretando o surgimento de novas profissões ligadas à divisão do 

capital cultural, promovendo a acumulação dessa nova espécie de riqueza: o “capital 

cultural”. Desse modo, em sociedades semelhantes às nossas, o espaço social está 

estruturado por dois princípios de diferenciação que se acomodam sobre as duas 

formas mais importantes de capital, o capital econômico e o capital cultural, as quais 

estão desigualmente distribuídas entre a população, e por isso, operam em favor da 

reprodução das estruturas de dominação, apesar de que os bens simbólicos o façam 

de um modo mais sutil e menos perceptível. 

 

2.1 – Noção de habitus 

A noção de habitus proposto por Pierre Bourdieu, segundo Loïc Wacquant 

apud Catani (2017) é uma noção mediadora que auxilia o rompimento com a 

dualidade de senso comum entre indivíduo e sociedade ao captar “a interiorização 

da exterioridade e a exteriorização da interioridade”, ou melhor, o modo como a 

sociedade se torna enraizada nas pessoas sob a forma das maneiras duráveis, ou 

das capacidades treinadas e das propensões estruturadas para pensar, sentir, 

comportar-se e agir de modos determinados, que então as guiam nas suas 

respostas criativas aos constrangimentos e solicitações do seu meio social existente. 
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A noção de habitus auxilia o pensar nas características de uma identidade 

social, uma experiência biográfica, um sistema de orientação ora consciente ora 

inconsciente, no sentido de uma matriz cultural que predispõe os indivíduos a 

fazerem suas escolhas. O habitus surge da necessidade empírica, resultado das 

experiências, de apreender as relações de vínculo entre o comportamento dos 

agentes e as estruturas e condicionamentos sociais, resumindo em uma matriz de 

percepções, de apreciações, de avaliações e de ações (Setton, 2002, p. 61). 

A grande contribuição de Bourdieu no campo sociológico foi desvendar a 

maneira que a sociedade reproduz nos indivíduos suas estruturas, seus modo de 

pensar, modelos econômicos, modelos habitacionais, de comportamento, de 

comunicação, valores, modo de se vestir, de se alimentar, etc.. Onde a pergunta 

principal que Bourdieu se propôs a responder foi: Por que a sociedade tende a 

reproduzir suas estruturas sociais? Por que repetir determinados comportamentos? 

Bourdieu discorre afirmando que repetimos determinados comportamentos sem 

saber que estamos repetindo, esse comportamento não é apreendido 

conscientemente, ao contrário de determinados valores, comportamentos e ideias 

ensinados em que podemos não concordar (Setton, 2002, p. 62). 

Esses valores ou comportamentos que repetimos de maneira automática 

estão interiorizados, encarnados, entranhados nos indivíduos como tomador de 

posse das pessoas. Por meio de mecanismos inconscientes acontece essa 

incorporação das estruturas, quase que no sentido literal da palavra. O corpo passa 

a ser tomado pelas estruturas da sociedade, essas estruturas sociais passam a se 

reproduzir no indivíduo de modo inconsciente, através das estruturas familiares, 

estruturas escolares, religiosas, políticas, estruturas alimentares, etc. (Setton, 2002, 

p. 68). 

 O próprio Bourdieu cita um caso em vídeo dele mesmo de incorporação das 

estruturas sociais inconscientemente. Bourdieu, homem de origem modesta e 

provinciana, filho de camponeses, ao sair de sua cidade natal para estudar no 

Grande Liceu de Paris, teve que se adaptar ao modo acadêmico das pessoas se 

comportarem, a maneira de falar, o sotaque da capital, a maneira de agir, de comer, 

de se vestir, ele foi imitando mesmo que de forma inconsciente essa sua nova 

conduta. Quando ele voltou para sua cidade natal em visita, já passados alguns 

anos, ele estranhou o sotaque, achava feio, se sentiu envergonhado. A própria 

leitura de um poema considerado de extrema importância política, por exemplo, no 



28 
 

sotaque de sua cidade natal ele não conseguia ouvir de forma gloriosa. Essa forma 

de comportamento inconsciente, a interiorização das estruturas sociais, o habitus, 

“cola” de tal maneira no indivíduo, na sua visão de mundo, no seu sentido de mundo, 

que o elemento consciente não dá conta. 

A forma de agir e de se comportar obedece aos padrões sociais, o habitus é a 

subjetividade socializada, a sua forma de entender a sociedade não é própria ao 

indivíduo, sendo dada pela sociedade a qual este indivíduo pertence, (política, 

economia, meios de comunicação, meios escolares, família, etc.). O habitus é, com 

efeito, os princípios geradores de práticas objetivamente classificáveis e, ao mesmo 

tempo, o sistema de classificação (principium divisionis) de tais práticas. Na relação 

entre as duas capacidades que definem o habitus, ou seja, capacidade de produzir 

práticas e obras classificáveis, além da capacidade de diferenciar e de apreciar 

essas práticas e esses produtos (gosto), é que se constitui o mundo social 

representado, ou seja, o espaço dos etilos de vida (Bourdieu, 2008). 

O conceito de habitus propõe identificar a mediação entre o indivíduo e a 

sociedade por meio de três formas de entender o mundo:  

1. A forma fenomenológica: entendem-se os fenômenos do mundo com são dados, 

(como eles são), importando apenas sua experiência; seria a relação de 

familiaridade com o seu meio, compreensão do mundo social como mundo natural e 

evidente, sobre o qual não se pensa. 

2. A forma objetivista: se apresenta quando o indivíduo começa a compreender as 

relações de causa e efeito, construindo relações objetivas. 

3. A forma praxiológica: é a forma que faz a ligação entre as estruturas de 

pensamento da forma objetivista, ou seja, as relações dialéticas entre essas 

estruturas e as disposições estruturadas nas quais elas se modificam e que tendem 

a reproduzi-las, isto é, o duplo processo de interiorização da exterioridade e 

exteriorização da interioridade. 

Habitus surge como sendo capaz de ajustar a oposição aparente entre as 

realidades exteriores e as realidades interiores dos indivíduos, conseguir enxergar 

essa mudança seria a interiorização dessa estrutura que é externa ao indivíduo. O 

habitus é um sistema de disposições socialmente construídas, e não somente o que 

o indivíduo pensa de forma isolada. Essas formas de agir, seja em casa, no trabalho, 

na escola, com os amigos, seu chefe, etc. são socialmente constituídas, o indivíduo 
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tem a capacidade de fazer coisas dentro de um conjunto dado de situações 

(Wacquant apud Catani, 2017, p. 214).  

 O volume global de capital – seja econômico, social ou cultural – ajuda na 

compreensão da evolução do indivíduo na conquista de um lugar ou uma posição 

social. Ao longo do tempo, através de estratégias de reconversão, o capital 

econômico ajuda na obtenção do capital cultural e vice e versa. O conceito de 

habitus em suas várias formas se traduz em condições de existência, que é comum 

a todos os indivíduos com a mesma situação socioeconômica e se torna, em geral, o 

habitus de classes, como consequência define a trajetória social de cada indivíduo. 

A união do habitus com o capital global e o campo definiria a prática, ou o senso 

prático de fazer as coisas (Loyola, 2002, p. 69). 

 

2.2 – Espaço social 

Para Pierre Bourdieu o espaço social é composto de uma pluralidade de 

campos sociais como o campo científico, o campo artístico, o campo cultural, o 

campo da alta costura, o campo do poder, o campo econômico ou ainda o campo 

esportivo. A Teoria de Campos de Pierre Bourdieu se propõe em colocar em 

evidência a similaridade de estrutura, e consequentemente, de funcionamento, entre 

estes diferentes domínios da vida social (Jourdain, 2017, p. 126). 

Como destaca Jourdain (2017, p. 126), Bourdieu define os campos como 

esferas da vida social que, graças às sociedades altamente diferenciadas devido ao 

crescimento da divisão de trabalho, tornaram-se autônomas. Essa autonomização 

do campo social passa pelo sentido de uma aposta que lhe é própria, capital 

específico do campo. Citando Bernard Lahire (2002, p. 47-48), o ambiente social 

autônomo são espaços de relações objetivas (o lugar de uma lógica e de 

conveniência específicas e irredutíveis àquelas que regem os outros campos). 

Como, por exemplo, a lógica que determinados campos obedecem: a aposta do 

campo econômico é o capital, do campo político é o poder, do campo artístico é o 

reconhecimento e do campo literário, é o capital específico formado pelo 

reconhecimento dos pares que se objetiva, por exemplo, através de prêmios 

literários. 

Como delineia Lahire (2002) citado por Catani (2017) não é fácil resumir a 

definição das propriedades da Teoria de Campos proposta por Bourdieu, que 

mesmo facilitada pelo autor, ela se torna difícil pelas várias inflexões que o conceito 
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sofre por ocasião de cada utilização particular que Bourdieu faz dele. Contudo, 

Lahire (2002) cita os principais pontos que são fundamentais e invariantes na 

definição de campo: 

 Um campo é um microcosmo que faz parte de um macrocosmo constituído 

pelo espaço social global. 

 Cada campo possui regras do jogo e circunstâncias específicas, irredutíveis 

às regras do jogo e aos desafios dos outros campos. Por exemplo, o que mobiliza 

um cientista, e a maneira como mobiliza, nada tem a ver com o que mobiliza um 

esportista, um industrial, ou um grande costureiro. Os interesses sociais são sempre 

específicos a cada campo, não se reduzindo ao interesse de tipo econômico. 

 Um campo é um “sistema” ou um “espaço” caracterizado e estruturado pelos 

diferentes agentes do campo. As estratégias ou práticas dos agentes só podem ser 

compreendidas se relacionada a sua posição no campo. Existem forças ou posições 

dominantes no campo e aquelas que são dominadas, ou os recém chegados no 

campo. Essa oposição pode assumir a forma de conflito entre “ortodoxos” e 

“heterodoxos”, “velhos” e “novos”, etc.. 

 Esse espaço é um espaço de lutas onde todos os agentes estão disputando 

posições específicas dentro do campo. 

 O objetivo dessas lutas é buscar apropriação do capital especifico do campo 

(obtenção do monopólio do capital específico legítimo) ou mesmo a redefinição 

desse capital. 

 Esse capital é desigualmente distribuído no campo, existindo dominantes e 

dominados e essa distribuição desigual do capital específico determina a estrutura 

do campo, causando uma relação de forças históricas entre as forças (agentes e 

instituições) em confronto no campo. 

 Mesmo com as disputas de forças dentro do campo, todos os agentes tem 

interesse em permanência do campo, mantendo uma “cumplicidade objetiva” para 

além das lutas que os opõem. 

 Cada campo corresponde um habitus (sistema de disposições incorporadas) 

próprio do campo (habitus econômico, habitus filosófico, habitus da alta costura, 

habitus futebolístico, etc.). E apenas os que tiverem incorporado o habitus próprio do 

campo, estão aptos a disputar o jogo e a acreditar na importância. 
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 Todo campo possui uma autonomia relativa, as disputas que ocorrem internas 

ao campo tem uma lógica própria, mesmo que os resultados dessas disputas 

(econômicas, políticas, sociais, etc.) externas ao campo pesem violentamente no 

desfecho das relações de forças internas. 

Essas propriedades citadas acima servem como um resumo na definição da 

Teoria de Campo de Pierre Bourdieu, permeando vários trabalhos do autor e 

permitindo orientar este trabalho no percorrer da pesquisa.  
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3 – O MÉTODO 

 

A presente pesquisa tem por intuito realizar um diagnóstico sobre a demanda por 

bens e serviços culturais gratuitos pela comunidade ouropretana, através da 

exploração de temas referentes às características de capitais sociais, econômicos e 

culturais dos indivíduos. O estudo investiga paralelamente, os sentimentos e as 

relações dos moradores com as infraestruturas e instituições culturais presentes na 

cidade.  

A pesquisa de campo foi realizada no final do segundo semestre de 2018 e início 

de 2019 considerando a população/amostra em estudo os estudantes do ensino 

técnico e profissionalizante de Ouro Preto, foram obtidas 248 observações. Foram 

entrevistados alunos de quatro instituições de ensino técnico e profissionalizante 

dentre as cinco instaladas na sede do município, sendo, FAOP - Fundação de Arte 

de Ouro Preto, Escola Estadual Dom Pedro II, COLTEC - Colégio Técnico 

Inconfidente Álvares Maciel e Superar Centro Profissionalizante. Optamos por não 

incluir o Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG, por se tratar de uma instituição de 

ampla abrangência territorial em seu quadro de discentes.  

O questionário foi aplicado a todos alunos das instituições listadas acima, ficando 

ausente alguns alunos que não estavam em sala de aula. A abordagem de 

entrevistar os alunos durante as aulas contribuiu para obter uma amostra próximo a 

população estudada.  

Ter como sujeito de estudo os estudantes do ensino técnico e profissionalizante 

de Ouro Preto se justifica por ser este um estrato da população cuja interação com a 

sociedade proporciona elementos para discutir e entender a ciência que move os 

processos produtivos e as relações sociais geradas com o sistema produtivo. 

Acredita-se que os estudantes do ensino técnico e profissionalizante compreendem 

com maior facilidade os princípios científicos e tecnológicos que estão na base da 

organização da produção moderna.   

Quanto ao procedimento metodológico, o estudo caracterizou-se por ser uma 

pesquisa de campo tendo como ferramenta exploratória a aplicação de questionário 

com 38 questões fechadas e uma aberta, incluindo dados de identificação 

socioeconômica e educacional, utilização de bens e serviços culturais, acesso aos 

eventos culturais, percepção e satisfação quanto aos serviços e bens culturais 

ofertados, além de gostos e preferências musicais e disciplinas escolares.  Em um 
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primeiro momento, foi feito contato com as escolas ofertantes de cursos técnicos e 

profissionalizantes em Ouro Preto com o intuito de obter autorização para a 

realização da pesquisa, esclarecendo as autoridades responsáveis sobre a natureza 

e o modo de condução da mesma. 

Ressalta-se que os responsáveis pelas instituições nas quais foram aplicados os 

questionários assinaram um termo de autorização (Apêndice B) consentindo a 

realização da pesquisa. E aos participantes da pesquisa foi solicitada a leitura e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice C). 

Explicou-se, oralmente, os objetivos do estudo e possíveis danos que poderiam vir a 

ocorrer. No caso de voluntários menores de idade, foi solicitado ao mesmo a 

assinatura do Termo de Assentimento para Participante Menor de Idade (Apêndice 

D) juntamente com o TCLE assinado pelos pais ou responsáveis. 

Destaca-se ainda que este estudo se enquadra na modalidade de pesquisa de 

risco mínimo, de acordo com a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, relativa a pesquisa em seres humanos, e foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto na data de 04/12/2018 sob o 

número de protocolo CAAE: 03213818.8.0000.5150. 

A pesquisa ora desenvolvida se caracteriza pelo tipo survey, principalmente via 

questionário ou guias de entrevista. A pesquisa survey é melhor descrita como a 

obtenção de dados ou informações sobre características, opiniões ou ação de 

determinado grupo de pessoas, indicado como representante de uma população 

alvo, por meio de um instrumento de pesquisa, geralmente um questionário (Tanur 

(1982) apud Pinsonneault & Kraemer, 1993). Para Fink (2003, p. 50), uma das 

principais características do método de pesquisa survey é o interesse em produzir 

descrições quantitativas de uma população, fazendo uso de um instrumento 

predefinido. 

 

3.1 – O questionário 

O questionário foi montado no intuído de buscar informações qualitativas, em que 

os moradores são questionados sobre as suas respectivas “interpretações” 

subjetivas em relação aos vários aspectos que interferem na participação em 

atividades culturais, privilegiando um nível de apreciação individual, procurando 

aferir o grau de satisfação dos moradores relativamente ao seu quadro de vida, 

enriquecendo a “percepção” baseada na experiência pessoal e introspectiva de cada 
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um. Procurou-se, assim, obter dados sobre a frequência e a ocasião dos consumos 

e sobre a qualidade dos objetos culturais consumidos.  

O questionário foi construído com ajuda dos orientadores e anterior a versão 

final, foi aplicado um questionário piloto aos alunos da Escola Estadual Dom Pedro 

II. Esta prévia auxiliou na construção mais assertiva quanto a frequentação aos bens 

culturais, pergunta 5, onde foram incluídos “frequentei apenas uma vez” e “não me 

interesso”. Foram também inseridas perguntas quanto a promoção de visitas 

técnicas pela instituição de ensino e alteração da resposta da renda familiar, de 

níveis salariais para valores nominais.  

Tendo como referência a pesquisa que serviu de base para escrita do livro A 

Distinção de Pierre Bourdieu (2008), tentou-se coletar informações necessárias à 

construção do sistema de princípios explicativos dos consumos e das práticas 

culturais, volume de recursos financeiros familiares e individuais voltados à cultura 

(renda familiar e valores gastos em eventos culturais) e o capital social e cultural 

herdado (profissão e escolaridade dos pais). Para obter dados sobre o patrimônio 

cultural dos pesquisados, foi priorizado o capital incorporado (através do nível de 

instrução escolar, cursos artísticos culturais a que tenha participado e hábito de 

leitura), absteve-se o capital objetivado (bens artísticos, obras de arte, móveis 

antigos, piano, etc.), por receio de negativa por parte dos entrevistados. Quanto à 

leitura de livros, foi ignorada a qualidade dos autores lidos. 

Outra fonte pesquisada para criação do questionário foi o projeto “Viver em São 

Paulo: Cultura”2, promovido pela Rede Nossa São Paulo e Ibope Inteligência, em 

parceria com o Sesc São Paulo. Entre as perguntas respondidas por essa pesquisa 

também estão: quais motivos levam as pessoas a não frequentarem os eventos 

públicos gratuitos promovidos na cidade de São Paulo, como carnaval, réveillon na 

Paulista e viradas cultural e esportiva; e a frequência de leitura de livros entre os 

paulistanos. 

Assim como pretendido pelo projeto Viver em São Paulo, esta pesquisa mostrará 

dados locais, o que possivelmente revelará as desigualdades culturais da cidade de 

Ouro Preto.  

 

                                                           
2 IBOPE. PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA - VIVER EM SÃO PAULO: HÁBITOS CULTURAIS. São 

Paulo, dezembro de 2017. https://www.nossasaopaulo.org.br/ 

https://www.nossasaopaulo.org.br/
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3.2 – O tratamento dos dados coletados 

Os dados quantitativos foram codificados, digitados e processados utilizando 

o software estatístico RStudio Desktop 1.1.456. Posteriormente, foi realizada a 

distribuição das frequências. Partindo-se do mais simples para o mais complexo, 

primeiramente foi feita uma análise univariada, em que é possível examinar as 

respostas a cada uma das perguntas. Sendo esta uma análise descritiva simples 

dos dados. De uma maneira mais complexa foi feita uma análise bivariada, em que 

se pretendia saber quais as relações entre a resposta de uma pergunta (por 

exemplo, a frequentação em espaços culturais) e a resposta de outra questão 

(como, por exemplo, a renda familiar ou parentesco com pessoas envolvidas com a 

arte). A esta análise, denomina-se tabulação cruzada.  

Por fim, foi utilizado um método mais sofisticado de análise, a regressão 

logística ordenada, que consiste em analisar globalmente um conjunto de perguntas 

(variáveis). Este método resumirá os dados sociais, econômicos e culturais quanto à 

frequentação dos moradores aos espaços culturais públicos. Foram feitas ainda 

análises gráficas com os resultados obtidos nos modelos de regressão, que possui 

melhores recursos visuais.  

 As variáveis dependentes utilizadas nas análises econométricas foram as 

frequência de ida aos lugares culturais (cinema, teatro, museu, bibliotecas, centros 

culturais e shows musicais). Os elementos característicos de capitais econômicos, 

sociais e culturais dos entrevistados foram utilizadas como variáveis explicativas. A 

Tabela 5 contém o nome das variáveis, a descrição e o tipo. 

 Quanto à tabulação das variáveis escolaridade e profissão dos pais, foi 

utilizado a mesma ordenação do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa 

Educacionais Anísio Teixeira) ao ser preenchido o formulário para inscrição no 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Já para as variáveis renda familiar e 

reais gastos nos eventos, utilizou-se o mesmo arranjo elaborado pela pesquisa do 

IBOPE, “Viver em São Paulo: Cultura”, Tabela 6. 

 Foi examinado duas abordagens para testar o ajuste dos modelos de 

regressão logística ordinal: o teste de Lipsitz e os testes de Pulkstenis-Robinson 

(PR). As propriedades desses testes foram previamente investigadas para o modelo 

de odds proporcionais. Todos os dois testes funcionam bem e podem detectar vários 

tipos de falta de ajuste tanto na categoria adjacente quanto nos modelos de taxa de 

continuação. O teste Lipsitz é mais adequado para detectar a falta de ajuste 
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associada a covariáveis contínuas, enquanto os testes de (PR) é excelente para 

detectar falta de ajuste associada a covariáveis categóricas. Os resultados das 

análises de resíduos para verificar as suposições sobre os resíduos e a adequação 

global do modelo final foram: Lipsitz teste (LR statistic = 7.6506, df = 9, p-value = 

0.5697) e Pulkstenis-Robinson deviance test (Deviance-squared = 26.395, df = 19, 

p-value = 0.1196). Os testes oferecem uma indicação sobre a validade do modelo 

quando os valores-p são distantes da rejeição do modelo. Os valores-p dos dois 

testes são significativos, portanto, o modelo final não é rejeitado. 
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Tabela 5 – Variáveis empregadas na análise econométrica 

Nome da variável Descrição Tipo

TEATROS Ordenada

BIBLIOTECAS Ordenada

CINEMA Ordenada

MUSEUS Ordenada

CENTROS Ordenada

SHOWS Ordenada

ESCOLA_ORGANIZA Escola organiza excursões Binomial

LIVRO Leitura de livro nos últimos 3 meses Numérica

Q18 Participação em oficinais ofertadas pela UFOP Binomial

Q29 Escolaridade do pai Numérica

Q31 Escolaridade da mãe Numérica

CURSO_NENHUM Participação em cursos livres voltados às artes Binomial

PARTICIPARIA Participação em mais eventos caso houvesse transporte público durante Binomial

REAIS_GASTOS Reais gastos nos eventos Numérica

RENDA Renda familiar Numérica

DESLOCA_ONIBUS Método de deslocamento até os eventos Binomial

DESLOCA_CARRO Método de deslocamento até os eventos Binomial

DESLOCA_PE Método de deslocamento até os eventos Binomial

DESLOCA_TAXI Método de deslocamento até os eventos Binomial

DESLOCA_CARONA Método de deslocamento até os eventos Binomial

DESLOCA_OUTRO Método de deslocamento até os eventos Binomial

Q36 Possui parentes artistas Binomial

Q30 Profissão do pai Numérica

Q32 Profissão da mãe Numérica

FAMILIARES Binomial

AMIGOS_ESCOLA Binomial

AMIGOS_BAIRRO Binomial

SOZINHO Binomial

NAMORADO Binomial

OUTROS Binomial

Q16 Acontece eventos gratuitos para os moradores Binomial

Q17 Ajuda na elaboração dos eventos Binomial

Q19 Evita lugares onde há turistas Binomial

Q20 Evita lugares onde há alunos da UFOP Binomial

Q22 A prefeitura divulga eventos em seu bairro ou na sua escola Binomial

Q23 A UFOP divulga eventos em seu bairro ou na sua escola Binomial

Q24 Há muitas opções de lazer para os moradores Binomial

Q25 Você se sente "deslocado"na cidade por conta dos turistas Binomial

Com quem vai aos eventos

Variáveis características de Capital Econômico

Variáveis características de Capital Social

Variáveis dependentes

Variáveis características de Capital Cultural

Frequência de ida à espaços culturais em Ouro Preto

 
Fonte: Elaboração própria a partir do questionário (2019) 

  

O questionário com todas as perguntas ou variáveis analisadas nesse trabalho 

se encontra em anexo (Apêndice E). 
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Tabela 6 – Descrição das variáveis renda, reais gastos, escolaridade e profissão dos pais 

1
Grupo 1: Lavrador, agricultor sem empregados, bóia fria, criador de animais (gado, porcos, galinhas, 

ovelhas, cavalos etc.), apicultor, pescador, lenhador, seringueiro, extrativista. 1 Nunca estudou

2

Grupo 2: Diarista, empregado doméstico, cuidador de idosos, babá, cozinheiro (em casas 

particulares), motorista particular, jardineiro, faxineiro de empresas e prédios, vigilante, porteiro, 

carteiro, office-boy, vendedor, caixa, atendente de loja, auxiliar administrativo, recepcionista, 

servente de pedreiro, repositor de mercadoria. 2 Ensino fundamental I    

3

Grupo 3: Padeiro, cozinheiro industrial ou em restaurantes, sapateiro, costureiro, joalheiro, torneiro 

mecânico, operador de máquinas, soldador, operário de fábrica, trabalhador da mineração, 

pedreiro, pintor, eletricista, encanador, motorista, caminhoneiro, taxista. 3 Ensino fundamental II     

4

Grupo 4: Professor (de ensino fundamental ou médio, idioma, música, artes etc.), técnico (de 

enfermagem, contabilidade, eletrônica etc.), policial, militar de baixa patente (soldado, cabo, 

sargento), corretor de imóveis, supervisor, gerente, mestre de obras, pastor, microempresário 

(proprietário de empresa com menos de 10 empregados), pequeno comerciante, pequeno 

proprietário de terras, trabalhador autônomo ou por conta própria. 4 Ensino médio     

5

Grupo 5: Médico, engenheiro, dentista, psicólogo, economista, advogado, juiz, promotor, defensor, 

delegado, tenente, capitão, coronel, professor universitário, diretor em empresas públicas ou 

privadas, político, proprietário de empresas com mais de 10 empregados. 5 Superior / faculdade

6 Não sei. 6 Não sei

1 Entre 5,00 e 20,00 1 Até 954,00

2 Entre 21,00 e 35,00 2 954,00 a 1908,01

3 Entre 36,00 e 50,00 3 1908,01 a 4770,00

4 Entre 51,00 e 70,00 4 Acima de 4770,01

5 Entre 71,00 e 100,00 5 Não sei

6 Acima de 100,00

EscolaridadeProfissão

Reais gastos nos eventos Renda familiar

 
Fonte: Elaboração própria a partir do questionário (2019) 

 

3.3 – Regressão logística ordenada 

Quando a variável resposta possui apenas duas possibilidades de valores 

(0/1, não/sim, homem/mulher, direita/esquerda, morto/vivo, etc.) a regressão 

logística binária é geralmente utilizada para testar o modelo de associação entre a 

variável resposta e um número potencial de variáveis explicativas com cada 

associação estimada em termos de odds ratio (OR). A regressão logística 

multinomial é uma extensão dessa abordagem em situações nas quais a variável 

resposta pode assumir mais níveis de classificação, pode ser classificada como 

categórica e tem mais de dois valores possíveis. Regressão logística ordenada é um 

caso especial da regressão multinomial, obtendo mais vantagens ao analisar cada 

resposta ordenada, como no caso desse estudo, que tem como possíveis respostas 

a variável frequentação aos centros culturais “não frequentei”, “frequentei apenas 

uma vez”, “uma vez por ano”, “uma vez a cada seis meses”, “uma vez no mês”, 

“duas vezes por mês”, “uma vez por semana” ou “mais de uma vez por semana”. 

Em Greene (2012), o modelo de regressão logística ordenada é construído 

partindo da mesma forma que um modelo logit multinomial: 
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(1) 

     

 Em que, y* é não observado. O que observamos é  

 

(2) 
 

(3) 
 

(4) 

 

(5) 

 

 

Os μ`s são parâmetros desconhecidos a serem estimados com β. Assumimos 

que ε possui distribuição normal entre as observações. Segundo Greene (2012), a 

distribuição logística poderia ser utilizada com a mesma facilidade, porém será 

utilizada a distribuição normal puramente por conveniência, pois as duas 

distribuições dão resultados semelhantes na prática. Dessa forma, as probabilidades 

são as seguintes: 

 

(6) 
 

(7) 
 

(8) 

 

(9) 

 

 

 Para que todas as probabilidades assumam valores positivos, devemos ter: 

 

 A função Φ, é uma notação utilizada para a distribuição normal padrão. Assim 

como nos demais modelos de regressão logística, os efeitos marginais dos 

regressores sobre as probabilidades não são iguais aos coeficientes. Entretanto, o 

sinal do parâmetro pode ser interpretado como um aumento (ou não) da variável 

ordenada. No caso de βj ser positivo, então, um aumento em xij necessariamente 
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diminui sua probabilidade de estar na categoria mais baixa (yi = 1) e aumenta a 

probabilidade de estar na categoria mais elevada (Cameron e Trivedi apud Bortoli, 

2016).  

Ainda, segundo Greene (2012), os efeitos marginais das variáveis podem ser 

obtidos da seguinte forma: suponha que haja três categorias, o modelo tem, assim, 

apenas um parâmetro de limite desconhecido. As três probabilidades são: 

 

(10) 
 

(11) 
 

(12) 

 

Para as três probabilidades acima, os efeitos marginais de mudança nos 

regressores são: 

 

(13) 

 

(14) 

 

(15) 

 

Como o modelo não apresenta uma relação linear entre as variáveis, os 

coeficientes obtidos com o modelo de regressão logística ordenada não devem ser 

interpretados como um aumento direto sobre a probabilidade. Para os autores 

Greene e Cameron apud Bortoli (2016) os sinais dos coeficientes são inequívocos, 

porém é preciso ter atenção e cuidado na interpretação, devendo ser interpretado 

considerando seus efeitos marginais. 
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4 - RESULTADOS EMPÍRICOS E TEÓRICOS  

 

Espaço social é uma construção teórica que parte de pesquisas empíricas 

(survey, entrevistas, grupos focais, etc.) que permita perceber quais elementos 

(poderes ou capitas) são ativos eficientes para diferenciar as pessoas dentro desse 

espaço teoricamente construído. 

A posição que nos colocamos dentro desse espaço social vai se dá pelos 

capitais disponíveis dentro desse campo e pela forma que esses sujeitos irão se 

apropriar desse capital de forma que lhes garantam vantagens e poderes dentro de 

uma sociedade. 

A identificação desses fatores e desses elementos, que não estão claros, 

que não são conscientes e que não são observáveis pelos indivíduos, torna-se 

necessária para determinar a posição do indivíduo dentro de um espaço social, nos 

dando a possibilidade de predizer de que forma os indivíduos se diferenciam ou se 

diferenciarão. Fatores estes que podem ser questões econômicas, sociais, culturais, 

de gêneros, político, artístico, esportivo, etc.. 

Identificados tais fatores, ou capitais em operação, poderemos entender 

como os indivíduos se aproximam ou se afastam do espaço social, e quanto mais 

próximas as pessoas estão dessas posições objetivas no espaço social, mais 

prováveis que se tornem pertencentes a esse espaço social. Espaço social que nada 

mais é do que uma construção teórica que se apresenta como estrutura de posições 

diferenciadas, definidas em cada caso pelo lugar que ocupa os indivíduos em um 

tipo específico de capital. 

Em países subdesenvolvidos, a principal alavanca de distinção em um espaço 

social se dá pela posse de grandezas de capital econômico e capital cultural. Em 

Ouro Preto, não muito diferente, os principais, senão quase todos os produtos 

culturais (museus, cinema, teatros, centro de artes e convenções, centros de 

estudos, bibliotecas, igrejas, palcos para shows e apresentações artísticas, 

secretarias de cultura e de eventos, etc.) estão localizados na região central da 

cidade, próximo a sua principal praça, Tiradentes. O centro comercial e turístico da 

cidade abriga a maioria das casas com os mais altos valores financeiro, além de 

seus valores arquitetônico e artístico imensuráveis, joalherias, pousadas luxuosas, 

centros ou casas de artesanatos voltados principalmente ao público transeunte; 

bares, restaurantes e cafés de notório grau de aperfeiçoamento, um excesso de 
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refinamento que transborda requinte ao se alimentar. Tornando-se, assim, um lugar 

de alta presença de capital econômico. 

Além desses dois capitais mencionados, Bourdieu (2008, p. 107), reforça 

também que o capital social está entre as diferenças primárias, aquelas que 

estabelecem a distinção entre as grandes classes de condições de existência, 

originando o volume global de capital. Dessa forma, o acúmulo de capital social na 

região central da cidade está associado à extensão da rede de relações que o 

agente pode mobilizar, constituindo essa rede de relacionamento como 

investimento. As estratégias para construção dessa rede de relacionamento pode 

estar associada a frequentar lugares onde os turistas, docentes e discentes das 

instituições escolares se encontram, lidar com empresários locais e líderes de 

associações comunitárias, artística e grupos afins, ou ainda participar ou dar 

sugestões aos agentes de produção cultural de como os eventos devem acontecer 

na cidade de Ouro Preto. 

 Tomando o entorno da Praça Tiradentes como referência de centro da cidade 

de Ouro Preto, observa-se um espaço social de alta concentração de capital cultural, 

capital econômico e, ainda, de capital social. A partir desse ponto foi analisado o 

perfil dos frequentadores desses produtos culturais, buscando medir o volume de 

capital econômico (renda familiar, valores gastos nos eventos, condições de 

mobilidade), cultural (conhecimentos adquiridos, participações em excursões 

organizadas pelas escolas, frequentação em cursos artísticos livres, carga de 

leituras, etc.), social (escolaridade dos pais, religião, bem estar com turistas e alunos 

da UFOP, participação na elaboração de eventos culturais, etc.), bem como as 

estruturas de capitais (tipos de eventos, condições, acesso, divulgação), 

identificando o capital global pertencente às pessoas que mais participam dos 

eventos culturais da cidade, as possibilitando se diferenciarem numa noção de 

poder, numa noção de luta e de benefícios em uma sociedade. 

 

4.1 – Perfil geral da amostra 

 Ao analisar os dados da amostra, observam-se, pela tabela 7, os hábitos 

culturais dos ouropretanos e ouropretanas entrevistados. A ida em shows é a 

atividade cultural mais frequentada nos últimos 12 meses, com 76% de respostas 

afirmativas. Em segundo lugar, em patamares semelhantes, estão os centros 

culturais e museus, com 52%, e em terceiro lugar, em nível muito próximo, está o 
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cinema (50%). E com números muito próximos, as outras atividades analisadas na 

pesquisa estão as bibliotecas (41%) e os teatros (38%). 

 Chama a atenção o fato de 38% dos entrevistados e entrevistadas afirmarem 

que não frequentaram bibliotecas, visto que a amostra observada é de estudantes 

ativos de cursos técnicos. A ida em teatros acompanha a mesma proporção de não 

frequentadores. 

 

Tabela 7 – Atividades culturais mais frequentadas pelos alunos de cursos técnicos e 

profissionalizante. 

Teatros Bibliotecas Cinemas Museus Centros Culturais Shows

Frequenta 38 41 50 52 52 76

Uma vez por ano 18 15 22 19 17 21

Uma vez a cada seis meses 16 5 19 15 13 30

Uma vez por mês 3 7 6 8 12 14

Duas vezes por mês 1 4 1 4 5 5

Uma vez por semana 0 4 0 2 1 1

Mais de uma vez por semana 0 5 1 4 3 4

Frequentei apenas uma vez 10 10 15 19 8 4

Não frequentei 38 38 27 20 29 10

Não me interesso 10 6 5 4 3 5

NS/NR 4 6 4 5 8 6  
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados (2019) 
Base: Total da amostra (248) 

 

Sobre os elementos considerados muito importante (ou extremamente 

importantes) que levariam as pessoas a frequentarem essas atividades culturais 

gratuitas ofertadas no município, a resposta para 91% dos entrevistados e 

entrevistadas foi a segurança que esses eventos oferecem. Em segundo e terceiro 

lugares estão a qualidade dos eventos (89%), e a estrutura e organização aparecem 

com 88%. E num patamar inferior, mas bem próximo, o preço cobrado desses 

eventos foi a principal resposta para 78%. Enquanto a gratuidade e a localização é o 

principal elemento que estimularia a frequência nas atividades culturais para 72% e 

71% das pessoas, respectivamente. O transporte, ou a facilidade de aceso até os 

eventos, não se figurou dentre os principais motivos que levam os estudantes a 

frequentar atividades culturais. O fator de menor influência para frequentação das 

pessoas aos eventos culturais é a proximidade de casa, com 31% (Vide Gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Motivos que levaria a frequentar atividades culturais  

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados (2019) 
 

 A pesquisa também perguntou sobre os principais meios de locomoção da 

população para as ida aos eventos públicos gratuitos promovidos na cidade, como o 

carnaval, Festival de Inverno, Fórum das Letras, CINEOP, Tudo é Jazz, etc.. O 

resultado mostrou que o principal meio de transporte é o ônibus (50%), logo em 

seguida aparece o carro, com 36% de adesão entre os participantes, e não muito 

atrás, a população se desloca a pé (33%), Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Meios de deslocamentos para os eventos culturais 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados (2019) 

 

Nota-se que entre os principais motivos que levam as pessoas a 

frequentarem eventos culturais, a proximidade da casa (ou seja, a distância entre a 

casa das pessoas ao lugar onde ocorrerá determinado evento cultural) não é um 

fator importante, figurando-se no quesito menos importante. Logo, as pessoas 

estariam dispostas a frequentarem eventos culturais gratuitos mesmo sendo longe 

de casa. Ressalta-se que para se chegar ao centro histórico de Ouro Preto existe 

uma certa dificuldade em virtude de suas íngremes ladeiras, dos paralelepípedos 

ligando os bairros ou os longínquos distritos, como, por exemplo, São Bartolomeu, 
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que dista 27,9km do centro histórico de Ouro Preto, Cachoeira do Campo, distante 

21,3km, Lavras Novas (18,7km) e Antônio Pereira (23,1km).  

Entretanto, 50% das pessoas utilizam o ônibus como o meio de transporte 

predominante a ida aos eventos, necessitando, portanto, de transporte público para 

participarem ativamente da vida cultural da cidade. Uma busca na página de internet 

da empresa de ônibus3 que faz as linhas distritais, percebe-se que a maioria dos 

horários se encerra a tarde, e muitas das vezes não há horários em finais de 

semana e feriados, com exceção do distrito de Cachoeira do Campo que de 

segunda a sexta o transporte público funciona até às 23:00hs e aos domingo e 

feriados, que funciona até às 19:00. Já os horários das linhas urbanas funcionam até 

às 22:30hs, em média, reduzindo seus horários nos finais de semana e feriados, e 

se limitando a alguns bairros. 

 Em resumo, os resultados da pesquisa mostraram que as pessoas estão 

dispostas a irem aos eventos culturais mesmo sendo distantes de suas casas. 

Porém, não há um serviço de transporte público que funcione regularmente em 

período noturno, nos finais de semana e nos feriados. Pode-se dizer que esta seria 

uma distinção econômica entre as pessoas, tirando-lhes poder para participar 

desses eventos culturais. A segunda opção de transporte, praticamente empatada 

com a terceira (que é se locomover a pé) é o carro, e este é um bem que nem todas 

as pessoas têm acesso. Esses fatores serão apresentados na Tabela 8 da sessão 

4.2, onde será analisada a influência que os meios de transporte exercem sobre a 

decisão do indivíduo em participar com maior frequência (ou não) de eventos 

culturais. 

 E quando perguntado aos entrevistados e entrevistadas que não frequentam 

eventos públicos, o principal motivo que os leva a não frequentação aos eventos 

culturais é a distância de suas residências, representando 17,33%, em que, 42% 

dentre esses, moram em bairros periféricos, 40% em distritos e 18% não informaram 

o local de moradia. Em seguida, não gostar de multidões, com 12%, e por esses 

eventos serem mal organizados, com 10%, Gráfico 5.  

  

                                                           
3 https://transcotta.com/horarios-ouro-preto/ 

https://transcotta.com/horarios-ouro-preto/
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Gráfico 5 – Motivo para não frequentar eventos públicos em Ouro Preto 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados (2019) 
 

 Quanto ao hábito de leitura dentre os ouropretanos entrevistados, 27,5% 

disseram que leram pelo menos um livro inteiro nos últimos três meses e 25,5% 

afirmaram ter lido em partes, no mesmo período. Entretanto, 47% disseram não ter 

lido nenhum livro dos últimos três meses. 

 Quando perguntado aos entrevistados sobre os principais canais de 

informação dos acontecimentos culturais em Ouro Preto, a internet se destaca. O 

Facebook é utilizado por 63% dos alunos entrevistados como forma de se manterem 

informados. A navegação em páginas de internet está em segundo lugar, com 58%, 

e o WhatsApp com 53%. Vale destacar que os canais tradicionais de comunicação, 

rádio, televisão e jornal impresso, perderam relevância nas divulgações dos 

acontecimentos, a proporção de pessoas que ficam sabendo dos eventos por esses 

meios é 25,80%, 4,43% e 14,51%, respectivamente. A nível comparativo, as 

pessoas que ficam sabendo desses eventos somente após ocorrido representa 

23,79% dos entrevistados. 

 

Gráfico 6 – Como os alunos ficam sabendo dos eventos 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados (2019) 
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 A pesquisa abordou também o estilo musical favorito dos entrevistados. A 

preferência musical é maior para estilo sertanejo (60%), seguido de samba/pagode 

(54%) e MPB (46%). Dentre os que frequentam shows musicais a preferência por 

sertanejo é de 47%, para os frequentadores de centros culturais, o gosto musical por 

sertanejo é de 27% da amostra. Já entre os cinéfilos e frequentadores de museus, 

esse gosto musical representa 25% e para os que frequentam bibliotecas e teatros 

apenas 18% das pessoas preferem esse estilo musical. 

 

Gráfico 7 – Estilo musical favorito 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados (2019) 

 

 Como variável complementar foi perguntado sobre as disciplinas escolares de 

preferência. A disciplina de história se destacou, figurando-se em segundo lugar. A 

educação artística ficou entre as cinco primeiras dentre as dezesseis possíveis 

escolhas. Já a educação musical ficou em sétima colocada, e cursos teatrais em 

décimo quarto lugar entre as disciplinas favoritas. 

 
Gráfico 8 – Disciplinas escolares de preferência 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados (2019) 
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 No Quadro 1, está listado as principais características da amostra, separadas 

por características gerais da amostra, de capital social, capital econômico e capital 

cultural. 

 

Quadro 1 – Características gerais da amostra em porcentagem 
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4.2 – Influências dos indicadores de capitais econômicos, culturais e sociais à 

frequentação em atividades culturais 

 

 Utilizando o pacote de análises estatísticas MASS através do Software 

RStudio foram calculadas regressões logísticas ordinais como forma de aferir as 

influências dos indicadores de capitais sociais, econômicos e culturais na 

frequentação aos eventos culturais, para com isso, predizer os resultados, dadas 

algumas dessas características. 

 Os resultados da estimação dos modelos forneceram algumas reflexões 

interessantes sobre condições de frequentação a produtos culturais na cidade de 

Ouro Preto. Conforme Tabela 8, pode-se observar que existe uma associação 

significativa entre a escolaridade do pai em relação à frequência aos produtos 

culturais pelos entrevistados. A variável escolaridade, tanto do pai, quanto da mãe, 

apresentou uma forte significância estatística, porém, uma forte correlação entre 

elas. Desta forma, foi utilizada somente a variável relativa ao pai por apresentar 

níveis de significância em todos os modelos propostos. 

 Os coeficientes do modelo podem ser um pouco difíceis de interpretar porque 

são dimensionados em termos de logs. Outra maneira de interpretar modelos de 

regressão logística é converter os coeficientes (Value) em odds ratios (OR). Para 

obter o (OR), apenas exponenciamos as estimativas (UCLA, 2019). 

 Esses coeficientes são chamados de odds ratios proporcionais e podem ser 

interpretamos da mesma forma que os odds ratios de uma regressão logística 

binária. Para a variável “escolaridade do pai”, dizemos que, estar na categoria 5, 

formação escolar em nível superior, as chances de frequentar teatros “(7) - duas 

vezes por mês” versus demais categorias de frequentação combinadas “(6) – uma 

vez por mês; (5) – uma vez a cada seis meses; (4) – uma vez por ano; (3) – 

frequentou apenas uma vez; (2) – não frequentou; (1) – não interessa; (0) – não 

respondeu” são 11,78 maiores em relação à categoria 1, “pai que nunca estudou”, 

dado que todas as outras variáveis do modelo são mantidas constantes. Da mesma 

forma, as chances de frequentar “(7) – duas vezes por mês ou (6) – uma vez por 

mês” versus demais categorias combinadas, “(5) – uma vez a cada seis meses; (4) – 

uma vez por ano; (3) – frequentou apenas uma vez; (2) – não frequentou; (1) – não 

interessa; (0) – não respondeu” são 11,78 vezes maiores, dado que todas as outras 

variáveis do modelo são mantidas constantes. 
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 Para a variável indicadora de capital econômico “reais gastos nos eventos 

culturais acima de R$100,00”, as chances de frequentar teatros “(7) - duas vezes por 

mês” versus demais categorias de frequentação combinadas “(6) – uma vez por 

mês; (5) – uma vez a cada seis meses; (4) – uma vez por ano; (3) – frequentou 

apenas uma vez; (2) – não frequentou; (1) – não interessa; (0) – não respondeu” são 

8,18 vezes maiores em relação à categoria “reais gastos nos eventos culturais entre 

R$5,00 e R$20,00”, dado que todas as outras variáveis do modelo são mantidas 

constantes.  

 Essas mesmas análises descritas acima, podem ser feitas para as demais 

variáveis categóricas do modelo.  
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Tabela 8 – Estimativas dos parâmetros dos 6 modelos propostos 

Value Std..Error p.value OR Value Std..Error p.value OR Value Std..Error p.value OR Value Std..Error p.value OR Value Std..Error p.value OR Value Std..Error p.value OR

Reais gastos (21-35) 1.132 0.507 0.0257 3.10 0.404 0.470 0.3908 1.50 -0.019 0.514 0.9700 0.98 0.534 0.513 0.2977 1.71 1.005 0.478 0.0355 2.73 0.765 0.473 0.1060 2.15

Reais gastos (36-50) 0.811 0.551 0.1412 2.25 -0.035 0.549 0.9492 0.97 0.704 0.539 0.1918 2.02 0.658 0.560 0.2398 1.93 0.163 0.515 0.7513 1.18 0.056 0.524 0.9143 1.06

Reais gastos (51-70) 0.496 0.570 0.3845 1.64 -1.251 0.596 0.0357 0.29 -0.484 0.549 0.3784 0.62 0.026 0.557 0.9630 1.03 -0.497 0.541 0.3580 0.61 0.729 0.552 0.1870 2.07

Reais gastos (71-100) 0.544 0.555 0.3268 1.72 -0.542 0.586 0.3550 0.58 -0.633 0.521 0.2247 0.53 0.795 0.541 0.1416 2.21 0.305 0.516 0.5544 1.36 0.775 0.527 0.1415 2.17

Reais gastos (>100) 2.101 0.936 0.0248 8.18 -0.058 1.008 0.9540 0.94 -0.391 0.941 0.6779 0.68 0.691 0.885 0.4351 2.00 1.148 0.887 0.1956 3.15 -1.126 0.922 0.2222 0.32

Participaria + (transp. público) 0.893 0.425 0.0354 2.44 0.326 0.416 0.4330 1.39 0.199 0.407 0.6253 1.22 0.309 0.410 0.4520 1.36 1.150 0.426 0.0069 3.16 0.663 0.411 0.1063 1.94

Livro (alguns cap.) -1.362 0.434 0.0017 0.26 -1.006 0.425 0.0180 0.37 -0.475 0.413 0.2502 0.62 -0.919 0.420 0.0286 0.40 -1.249 0.413 0.0025 0.29 -0.595 0.395 0.1321 0.55

Livro (não leu) -1.352 0.410 0.0010 0.26 -1.651 0.421 0.0001 0.19 -0.615 0.399 0.1233 0.54 -1.330 0.389 0.0006 0.26 -1.488 0.401 0.0002 0.23 -0.117 0.393 0.7662 0.89

Oficinas UFOP 0.878 0.362 0.0153 2.41 0.323 0.347 0.3512 1.38 0.772 0.349 0.0269 2.16 0.322 0.331 0.3317 1.38 0.721 0.351 0.0396 2.06 0.106 0.345 0.7593 1.11

Curso (técnicos diversos) 0.476 0.556 0.3922 1.61 0.434 0.551 0.4310 1.54 -0.826 0.497 0.0965 0.44 -0.176 0.493 0.7204 0.84 -0.003 0.509 0.9957 1.00 1.343 0.543 0.0135 3.83

Curso (técnicos administração) 0.420 0.581 0.4701 1.52 0.178 0.596 0.7656 1.19 -0.523 0.560 0.3503 0.59 0.086 0.537 0.8722 1.09 0.345 0.554 0.5333 1.41 1.078 0.579 0.0626 2.94

Curso (técnicos Faop) 1.240 0.574 0.0309 3.45 1.809 0.558 0.0012 6.10 -0.118 0.553 0.8306 0.89 1.733 0.563 0.0021 5.66 1.011 0.540 0.0611 2.75 1.404 0.556 0.0115 4.07

Esc. pai (fund. I) 1.584 0.989 0.1091 4.88 1.229 0.823 0.1355 3.42 1.700 0.853 0.0463 5.47 1.729 0.789 0.0284 5.64 0.678 0.803 0.3986 1.97 1.183 0.863 0.1707 3.26

Esc. pai (fund. II) 1.289 1.182 0.2753 3.63 1.409 1.032 0.1721 4.09 1.585 1.032 0.1246 4.88 1.435 0.962 0.1357 4.20 0.023 0.989 0.9811 1.02 1.199 1.033 0.2459 3.32

Esc. pai (ens. médio) 1.359 0.972 0.1618 3.89 0.886 0.797 0.2662 2.43 1.274 0.839 0.1289 3.58 1.689 0.785 0.0314 5.41 0.534 0.784 0.4954 1.71 1.538 0.840 0.0669 4.66

Esc. pai (superior) 2.467 1.063 0.0204 11.78 1.800 0.896 0.0446 6.05 1.826 0.937 0.0515 6.21 2.520 0.884 0.0044 12.42 1.874 0.869 0.0312 6.51 2.611 0.943 0.0056 13.61

UFOP divulga eventos na cidade 0.076 0.413 0.8545 1.08 1.103 0.411 0.0073 3.01 0.342 0.405 0.3993 1.41 0.498 0.401 0.2147 1.65 1.433 0.412 0.0005 4.19 0.276 0.406 0.4966 1.32

Participa (elaboração/sugestão) 0.477 0.674 0.4795 1.61 -0.677 0.630 0.2829 0.51 0.281 0.633 0.6568 1.33 -0.738 0.800 0.3566 0.48 -0.892 0.661 0.1774 0.41 -0.524 0.643 0.4148 0.59

Acontece eventos p/ moradores -0.295 0.366 0.4208 0.74 0.171 0.366 0.6409 1.19 -0.178 0.345 0.6062 0.84 -0.323 0.344 0.3477 0.72 0.139 0.350 0.6904 1.15 -0.082 0.351 0.8161 0.92

Incomodado com turistas 0.234 0.357 0.5121 1.26 0.120 0.358 0.7363 1.13 -0.526 0.353 0.1358 0.59 0.241 0.355 0.4969 1.27 0.040 0.342 0.9058 1.04 0.587 0.350 0.0938 1.80

OP oferece lazer aos moradores -0.145 0.418 0.7285 0.86 -0.973 0.414 0.0186 0.38 -0.400 0.414 0.3343 0.67 1.361 0.406 0.0008 3.90 0.444 0.420 0.2901 1.56 0.362 0.419 0.3878 1.44

Geral Sexo (masculino) 0.712 0.366 0.0520 2.04 0.497 0.358 0.1651 1.64 -0.029 0.349 0.9349 0.97 0.954 0.355 0.0072 2.60 0.926 0.360 0.0101 2.52 1.273 0.373 0.0006 3.57

0|1 -0.893 1.186 0.4514 -2.983 1.101 0.0067 -3.019 1.115 0.0068 -0.959 1.095 0.3809 -1.040 1.036 0.3153 0.721 1.017 0.4783

1|2 0.508 1.150 0.6585 -2.129 1.039 0.0405 -2.155 1.066 0.0432 -0.274 1.070 0.7982 -0.720 1.022 0.4810 1.538 1.007 0.1268

2|3 2.873 1.165 0.0137 0.863 1.027 0.4006 -0.339 1.042 0.7452 1.175 1.057 0.2661 1.435 0.999 0.1509 2.119 1.019 0.0375

3|4 3.256 1.168 0.0053 1.409 1.035 0.1732 0.356 1.041 0.7322 2.254 1.064 0.0340 1.801 1.002 0.0722 2.321 1.022 0.0231

4|5 4.438 1.188 0.0002 2.363 1.044 0.0236 1.645 1.048 0.1165 3.663 1.088 0.0008 2.828 1.024 0.0057 3.587 1.050 0.0006

5|6 6.749 1.266 0.0000 2.750 1.046 0.0086 3.215 1.070 0.0027 4.724 1.109 0.0000 3.952 1.056 0.0002 5.088 1.080 0.0000

6|7 8.252 1.409 0.0000 3.384 1.049 0.0013 4.800 1.156 0.0000 5.705 1.137 0.0000 5.318 1.093 0.0000 6.374 1.110 0.0000

7|8 3.934 1.053 0.0002 5.513 1.257 0.0000 * 6.613 1.174 0.0000 6.290 1.132 0.0000 7.122 1.142 0.0000

8|9 4.683 1.072 0.0000 6.760 1.182 0.0000 6.668 1.159 0.0000 7.412 1.159 0.0000

*  A categoria do intercepto para o modelo "cinema" varia da 7 para 9, saltando a categoria 8.

CINEMAS MUSEUS CENTROS CULTURAIS SHOWS
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Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados (2019)
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 Pretendeu-se fazer um comparativo dos indicadores do capital cultural 

abordados nos modelos econométricos da Tabela 8, em relação ao capital cultural 

enquanto habitus, abordado por Bourdieu, em que, além de existir uma subcultura 

de classe que auxilia o processo de reprodução social, o conceito de capital social 

indica também o acesso a conhecimento e informações ligadas a uma cultura 

específica; cuja cultura é considerada como a mais legítima ou superior pela 

sociedade como um todo. E um dos atributos das classes dominantes é conseguir 

se legitimar e legitimar sua cultura como a melhor, isto é, a que tem valor simbólico. 

Assim, aqueles que têm acesso a esse capital cultural, a essas informações, terão 

maior valor, mais “distinção”, bem como acesso facilitado a outros recursos 

escassos, como, por exemplo, as atividades culturais.  

Dessa maneira, o conceito de capital cultural deixa de ser apenas uma 

subcultura de classe e passa a ser uma estratégia posta como instrumento de poder. 

Ainda examinando os conceitos de Pierre Bourdieu, a cultura legítima incluiria a 

cultura já institucionalmente aceita como erudita: os escritores clássicos, a arte 

exposta em museus, os concertos e as músicas tocadas nas casas de óperas e 

teatros. E a esse tipo de cultura só terão acesso pessoas que desenvolveram um 

esquema de apreciação necessário para tal. Resultando essa cultura de disposições 

“cultivadas” num duplo sentido, consideradas pela sociedade como mais requintadas 

e resultados e produto de um longo processo de cultivação que se dá, sobretudo, 

através da socialização familiar característica da classe dominante (Brubaker apud 

Silva,1995). 

 Essa cultura “legítima” não se restringe ao gosto pelo clássico ou erudito, 

inclui também outras preferências e hábitos mais sutis como as maneiras de se 

comunicar, vestir, beber, dançar, etc., e as escolhas das atividades sociais ou 

culturais que expressam o estilo de vida da classe dominante. Tomando a variável 

indicadora de capital cultural herdado “escolaridade do pai” apresentado na Tabela 

8, nota-se que as pessoas cujo o pai tem uma formação escolar de nível superior, 

possuem maiores chances (OR) em participar de atividades culturais. Da mesma 

maneira, observamos na variável indicadora de capital econômico “reais gastos” 

quando comparado à atividade cultural menos frequentada pelos ouropretanos 

“teatros” em relação as demais atividade culturais, que quanto maior o poder 

econômico, maior a chance (OR) em frequentar teatros em Ouro Preto. 
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 Quando comparadas às chances (OR) em participar das atividades culturais 

pesquisadas, os alunos do curso Técnico em Conservação e Restauração de Bens 

Culturais, ministrado na Fundação de Artes de Ouro Preto (FAOP), aumentam em 

praticamente todas as atividades. O fato de estar em uma categoria superior de 

frequentação em bibliotecas, essa chance é 6,1 vezes maior para alunos da FAOP 

em relação aos alunos dos cursos profissionalizantes de Ouro Preto. Caso similar 

aos frequentadores de museus, onde a chance em participar mais vezes dessa 

atividade aumenta em 5,66 vezes em relação aos alunos de cursos 

profissionalizantes.  

Esse privilégio, essa dinâmica de mudança e o aspecto estratégico de cultura 

legítima são inerentes a uma base comunicacional: o capital social. Capital social e 

capital cultural reforçam-se mutualmente. Uma cultura só se torna exclusiva com 

base na limitação dos contatos sociais e estes, por sua vez, se formam e se 

eternizam a partir de uma base cultural. As relações sociais também formam uma 

rede de comunicação, de poder, de interesse que podem ser utilizadas para 

obtenção de poderes, de vantagens, de novos contatos, garantindo acesso a novos 

recursos e a novas vantagens. Esse capital cultural sugerido por Bourdieu, no 

sentido estratégico, é ainda, essencialmente um meio reprodutor das condições 

sociais reforçado pelas suas conexões com as outras formas de capital: o capital 

econômico, social e simbólico (Silva, 1995). 

Essa relação entre capital cultural herdado através da escolaridade do pai, 

recursos financeiros gastos em eventos culturais, capital cultural próprio através da 

carga de leituras e frequentação aos espaços culturais será apresentada no Gráfico 

11 para uma melhor visualização e interpretação. 

 A cultura “legítima”, aquela das classes privilegiadas, que se autentica através 

do ensino (cursos), do saber-fazer e, sobretudo, do saber dizer através das diversas 

relações sociais, além de influencers familiares de cultura, constituindo o patrimônio 

das classes cultivadas, está relacionada de forma positiva à frequentação de 

eventos culturais. 

Quando perguntado aos entrevistados se a UFOP divulga os eventos culturais 

em seu bairro ou na sua escola, 79,2% responderam que não é divulgado. 

Analisando os dados da regressão na Tabela 8, observamos que a chance (OR) de 

frequentar centros culturais aumenta em 4,19 vezes dentre os entrevistados que 

afirmaram que a UFOP divulga esses eventos culturais em detrimento dos que 
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responderam que a UFOP não divulga, ceteris paribus. A fim de verificar se há 

correlação entre a variável “A UFOP divulga eventos em seu bairro ou na sua 

escola” com as variáveis “escolaridade do pai e reais gastos em eventos culturais” 

onde poderia haver influências dessas duas últimas na primeira, foi aplicado o teste 

“Chi-squared Test of Independence”, em que a hipótese nula do pressuposto de 

independência deve ser rejeitada se o valor-p das seguintes estatísticas de qui-

quadrado for menor que um dado nível de significância α, neste caso 0,05. Em 

ambas as análises, os valores do teste qui-quadrado foram maiores que o nível de 

significância, não rejeitando a hipótese nula de que a divulgação de eventos pela 

UFOP seja independente da escolaridade do pai e de reais gastos em eventos, com 

valor-p 0,1274 e 0,3673, respectivamente. Há, portanto, evidencia do quanto é 

significativo a divulgação dos eventos culturais organizados pela UFOP. 

Na questão 39 do questionário foi perguntado aos entrevistados se os eventos 

culturais em Ouro Preto são bons ou ruins, e o porquê. Dentre todas as respostas 

discursivas a que mais chamou atenção e mais intensa dentre todos os alunos, 

independentemente do curso matriculado foi o fato de relatarem que os eventos não 

são divulgados. 

 

   “Em geral são bem estruturados, porém falta variedade e divulgação. Muitos 
   eventos só fico sabendo no dia ou depois que já ocorreram. Falta integração 
   com a comunidade e com quem não é aluno da UFOP e/ou não está inserido 
   em repúblicas” (estudante de Conservação e Restauração de Bens Culturais, 
   28 anos). “Acredito que os eventos programados e destinados para a cidade 
   de Ouro Preto são bons, porém a parte divulgação é falha e com isso os 
   nativos não se sentem “pertencidos” a cidade, por essa razão muitos eventos 
   não possuem a participação dos moradores locais” (estudante de  
   Conservação e Restauração de Bens Culturais, 30 anos). “Depende do ponto 
   de vista pois muitos eventos mesmo que gratuitos não permitem ao morador 
   da cidade estar “a vontade” para que aproveite o evento; mas em geral eles 
   ficam a desejar, porque a divulgação é pouca, pouco de duração pouco entre 
   outros problemas” (estudante de Conservação e Restauração de Bens  
   Culturais, 27 anos). “São bons, mas voltados para a população flutuante. Não 
   há divulgação ou atrativos para a      
   população ouropretana. Muitos dos eventos carregam um perfil elitista e 
   excludente” (estudante de Conservação e Restauração de Bens Culturais, 21 
   anos). “Os eventos são bons falta so um pouco de planejamento com               
   transporte e divulgação” (aluno de administração, 31 anos). “São  
   relativamente bons, porque geralmente são bem organizados porém mal 
   divulgados para os moradores, dando a impressão que não foram feitos para 
   nós (aluno de administração, 27 anos). “Alguns são bons outros nem tanto, 
   pois são mal organizados/divulgados. Os frequentadores não tem educação e 
   jogam muito lixo na rua” (aluno de curso técnico, 20 anos). “São ruins, pois 
   não tem muita divulgação, é mal organizado” (aluno de curso   
   profissionalizante, 22 anos).  
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 Outra variável estatisticamente significante em quatro dos seis modelos 

apresentados é a leitura de livros. A chance (OR) de frequentar eventos culturais 

para quem leu alguns capítulos ou para quem não leu nenhum livro nos últimos três 

meses é menor do que para aqueles com hábito de leitura. No caso de frequentar 

teatros, essa chance (OR) é de 0,26 em relação aos que leram pelo menos um livro 

inteiro nos últimos três meses anteriores à pesquisa. O hábito de leitura não está 

correlacionado de forma estatisticamente significativa, (p-valor: 0,2694), com a 

escolaridade do pai, mas há uma tendência de que quanto maior o nível de 

escolaridade do pai, maior a quantidade de livros lidos nos últimos três meses à 

pesquisa, (vide Gráfico 9). Quando comparado a variável leitura de livros à variável 

reais gastos nos eventos culturais, há uma correlação estatisticamente significante 

(p-valor: 0,0399), de que, quanto maior o hábito em leitura de livros, menor os 

valores financeiro gastos, Gráfico 10. 

 

Gráficos 9 e 10 – Leitura x escolaridade pai x reais gastos nos eventos 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados (2019) 

 

 Como forma de melhor exemplificar a influência de capital cultural próprio 

(carga de leitura), capital cultural herdado (escolaridade do pai) e capital econômico 

(reais gastos nos eventos) quanto à frequentação a teatros, foram combinadas todas 

essas variações possíveis e calculadas as probabilidades de se estar em cada 

categoria dos interceptos, ou seja, foi calculado a probabilidade de se estar em cada 

nível de frequentação, desde a categoria não sabe, não respondeu, até frequentar 

mais de uma vez por semana, Gráfico 11.  No lado direito do eixo Y, temos a 

variável “livro”, onde 1 indica que a pessoa leu um ou mais livros no últimos três 

meses, 2 indica a leitura de alguns capítulos e 3 a não leitura de livros no últimos 

três meses. Para quem leu um ou mais livros, observa-se que há prevalência da 

categoria 2 de frequentação (Não frequentei) apenas para a categoria em que o pai 

nunca estudou. Ainda mantendo a variável livro, categoria 1 (leu um ou mais livros 

inteiros nos últimos três meses) constante, observa-se que quanto maior a 
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escolaridade do pai, maior a frequentação ao teatro, prevalecendo a categoria 5 de 

frequentação (Uma vez a cada seis meses) para os entrevistados cujo o pai tem 

uma formação escolar de nível superior (escolaridade:5) além de se elevar de 

acordo com a variável indicadora de capital econômico, reais gastos. Nota-se ainda 

uma probabilidade de frequentar teatros próxima a 0,5 para todos os níveis de 

escolaridade do pai quando é mantida a variável “reais gastos:6”, acima de 

R$100,00, exceto para os pais que nunca estudaram. 

 Mantendo a variável “livro:2” constante, observa-se a não frequentação ao 

teatro (categoria 2) prevalecendo em todos os níveis de escolaridade do pai, 

alterando somente na categoria de escolaridade do pai (nível superior), mesmo 

assim para quem possui um poder econômico maior, quem gasta próximo de 

R$100,00 ou mais. Análise semelhante foi feita para a categoria “livro: 3”, quem não 

leu livro nos últimos três meses.  

 Diante dessas analises, percebemos a significância dessas variáveis a fim de 

explicar o comportamento ou a frequentação aos eventos culturais em Ouro Preto, 

nessa análise em específico, aos teatros. 

 Analisando o produto cultural cinema, apêndice F, nota-se que em todos os 

graus de instrução escolar do pai e indiferente da carga de leitura dos alunos, há 

uma certa frequentação ao cinema (uma vez ao ano e uma vez a cada seis meses) 

até o nível de cinquenta reais gastos em eventos culturais. A partir dos cinquenta 

reais gastos, o nível de frequentação aos cinemas diminui e a taxa das pessoas que 

nunca frequentaram cinema aumenta. Talvez haja uma mudança na preferência dos 

entrevistados de acordo com a renda, podendo haver outras maneiras de se assistir 

à filmes, curtas metragens e a documentários. 

  A maior probabilidade em frequentar museus, apêndice G, tem maior 

evidência em alunos que possuem hábitos de leitura constantes. E essa 

probabilidade se expande, quanto maior for a escolaridade do pai, os reais gastos 

em eventos e a carga de leitura à livros, combinados. 

 O desinteresse em ir às bibliotecas é visível em todos níveis de escolaridade 

do pai, na carga de leitura à livros e na renda quando analisados separadamente. 

Um aumento da frequência em bibliotecas é notado quando combinados alta carga 

de leitura à livros, alta escolaridade do pai e maior nível de renda dos entrevistados, 

apêndice H. 
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 Quanto a frequência à centros culturais, apêndice I, a baixa frequentação em 

participar é clara para alunos com baixa carga de leitura, sendo que, a probabilidade 

em frequentar centros culturais aumenta na mesma direção que a carga de leitura e 

relacionado da mesma maneira à escolaridade do pai.  

 Em relação a probabilidade em frequentar a atividade mais comum entre os 

estudantes, shows em locais públicos, a probabilidade em frequentar shows uma 

vez por ano, uma vez a cada seis meses e uma vez por mês é acima dos 20% em 

todos os níveis de escolaridade do pai, em todos os níveis de leitura à livros e em 

todos os níveis de renda, apêndice J. 
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Gráfico 11 – Probabilidade em frequentar teatros 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados (2019) 
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5 – CONCLUSÕES 
  

 O presente trabalho aponta para um desafio a ser enfrentado pelos agentes 

públicos e privados envolvidos no processo do desenvolvimento da cidade de Ouro 

Preto quando se constatou que há um sentimento de não pertencimento por parte 

dos alunos entrevistados de Ouro Preto  no que se refere ao acesso ao equipamento 

cultural existente na cidade, que de modo significativo foi criado, preservado e 

mantido para o turismo internacional e doméstico, tendo em vista a sua 

especificidade de cidade de turismo histórico-cultural. 

O fortalecimento deste sentimento de pertencimento pode ter um efeito 

multiplicador positivo nas demais atividades econômicas do município, pois, de certa 

forma contribui para a melhoria da cadeia produtiva do turismo em um momento de 

grande apelo para se pensar e implementar atividades complementares e 

substitutivas à mineração.        

No que concerne a implementação do modelo de regressão logístico 

ordenado para o confronto entre os níveis de frequentação aos bens e eventos 

culturais em relação aos indicadores de capital cultural, econômico e social, conclui-

se que o nível de frequentação a esses bens culturais está relacionado ao volume 

acumulado desses capitais. Quanto maior o acúmulo desses capitais, tanto na forma 

herdada ou incorporada, maior a chance dos indivíduos frequentar mais vezes 

eventos culturas em Ouro Preto. 

 A regressão logística ordenada permitiu compreender de maneira mais clara 

que a frequência aos eventos culturais está relacionada a um conjunto de variáveis, 

um conjunto de indicadores socioeconômicos e não somente a um indicador isolado. 

Analisando a participação em excursões organizados pelas escolas quando 

analisada individualmente, aumenta em 2,43 vezes a participação em teatros sendo 

estatisticamente significante, mas quando inserida no modelo completo, essa 

influência é absorvida por outras variáveis. 

 No início da pesquisa, acreditou-se muito que os principais motivos para a 

baixa frequentação a eventos culturais pela comunidade local fosse a falta de 

divulgação desses eventos por parte da prefeitura e da UFOP, bem como a falta de 

transportes públicos, causando um afastamento consentido pelo poder público. 

Apesar de haver outras variáveis exercendo maiores influências quanto a 

frequentação aos centros e eventos culturais, não podemos deixar de salientar que 
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uma maior divulgação desses eventos e uma maior participação a esses eventos 

caso houvesse transporte público é estatisticamente significante para fomentar 

maior participação popular aos eventos. Ressalta-se que 80% dos entrevistados 

afirmaram que participaria de mais eventos culturais caso houvesse transporte 

público durante o período dos eventos. E que, para 80% dos entrevistados, a 

prefeitura e a UFOP não divulgam os eventos culturais em suas escolas e nos 

bairros de Ouro Preto. 

 Ressalta-se ainda, como os mais importantes fatores de frequentação à 

eventos culturais, as variáveis relacionadas aos capitais culturais, econômicos e 

sociais dos entrevistados. Nota-se que, quanto maior o nível educacional individual 

ou herdado, maior a chance do indivíduo em frequentar atividades ligadas à cultura. 

Uma maior proximidade dos alunos à centros de leituras, feiras e exposições de 

literatura é uma prática significativa ao exercício de liberdade que se constitui 

através da linguagem e responde a demandas subjetivas que favorecem, a 

satisfação pessoal e conhecimento do mundo. Esse relacionamento da literatura 

com a realidade, desenvolve o senso crítico e a visão global do aluno, ajuda-o a 

melhor situar-se em sua comunidade, que por muitas vezes, aumenta sua 

participação na elaboração e sugestão de eventos culturais voltados para sua 

cidade. São práticas que deveriam ser incentivadas prioritariamente pelo poder 

público, fomentados pela prefeitura, universidade e até por entidades privadas. 

Quem tem hábito de leitura, frequenta atividades culturais 4 vezes a mais de quem 

não o tem, em média.  

 A oferta de curso extra curriculares e oficinas de extensão da universidade é 

tido como outro fator importante no favorecimento à participação popular em 

atividades culturais no município, aumentando em 2 vezes a chance em relação a 

quem não participa de oficinas, em média. São atividades como estas que implicam 

a participação popular, envolvem famílias, amigos de escola, aumentam a 

participação individual e coletiva no meio comunitário e social da cidade, geram 

conhecimento do mundo social. E estas, sendo recorrentes, geram hábitus, 

chegando-se a noção de prática proposta por Bourdieu. Através das práticas 

observáveis e observadas empiricamente pode-se apreender todo o jogo simbólico e 

de poder, seja individual, seja intra ou intergrupos e classes sociais.  

 Essas conclusões podem contribuir para a tomada de decisões do poder 

público e da inciativa privada quanto ao entendimento da frequentação aos eventos 
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culturais pela comunidade local. Pode também auxiliar no estabelecimento de 

prioridades na gestão assertiva dos recursos. 

 Os resultados obtidos no presente trabalho mostram a importância do volume 

de capital global (cultural, econômico e social) para frequentar mais vezes atividades 

culturais pouco participativas, teatros e bibliotecas.  
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APÊNDICE A – Eventos culturais do calendário oficial da secretaria de turismo 
 

1) o Cine Vila Rica, um equipamento com periodicidade diária de uso ao longo de todo o ano que se 
localiza na região central da cidade (no circuito do ouro), cujo valor médio do ingresso por adulto é de 
R$ 10,00. 

2) o Carnaval de Ouro Preto, que acontece em fevereiro ou março e põe o município na lista de 
cidades brasileiras com maior receptivo de carnaval, tal como Rio de Janeiro, Recife, Salvador e 
Florianópolis.  

3) a Semana Santa, um evento religioso que ocorre no mês de março ou abril e que coloca Ouro 
Preto como destaque de destino turístico no Brasil.  

4) a Semana da Inconfidência (de 16 a 21 de abril), um evento comemorativo que recorda a morte de 
Tiradentes e há a transferência simbólica da capital de Minas de Belo Horizonte para Ouro Preto e 
entrega da medalha da Inconfidência pelo governo do Estado.  

5) Festa da Goiaba: é uma festa popular/comunitária gratuita que acontece em abril no distrito de São 
Bartolomeu e celebra o final da colheita da goiaba e a produção da tradicional goiabada cascão, o 
“saber fazer doce” é reconhecido como patrimônio imaterial de Ouro Preto.  

6) a Festa da Santa Cruz (ou Festa do Amendoim): é uma festa popular/comunitária que acontece 
nos meses de abril e maio no bairro Antônio Dias, que se localiza na Região Central (Circuito do 
Ouro). É uma das mais antigas tradições de Ouro Preto e acontece desde o ano de 1735, simboliza a 
devoção da comunidade a Santa Cruz representada pela ornamentação com papeis coloridos e flores 
em algumas pontes, cruzeiros da cidade e cruzes que são colocadas nas portas das casas.  

7) o Mês de Maria: é um evento religioso em que se comemora em todas as paróquias de Ouro Preto, 
o mês de Maria.  

8) a Festa de Santa Rita: também é um evento religioso que acontece no distrito de Santa Rita de 
Ouro Preto no mês de maio. 

9) o Encontro de Tradições Culinárias de São Bartolomeu: é um evento gastronômico que une música 
e gastronomia local, acontece em junho no distrito de São Bartolomeu.  

10) CINEOP Mostra de Cinema de Ouro Preto: é um festival que acontece em junho e que, como 
destacado no sitio da secretaria de turismo de Ouro Preto, é o único evento audiovisual brasileiro 
dedicado à preservação, história e educação. Reúne profissionais do setor audiovisual, 
pesquisadores, acadêmicos, arquivistas e críticos de cinema. A programação é gratuita, com exibição 
de filmes, oficinas, palestras e debates. 

11) a Festa de Santo Antônio: festa religiosa que acontece no mês de junho no distrito de Santo 
Antonio do Salto. 

12) o Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana: ocorre no mês de julho com realização de 
atividades artísticas, culturais, oficinas, palestras, etc.. É um evento gratuito com algumas atrações 
pagas.  

13) a Semana da Cidade: acontece em julho e é um evento comemorativo de aniversário da cidade. 
Os eventos promovidos são totalmente gratuitos. 

14) a Festa dos Mineiros: uma festa tradicional que acontece no mês de julho no distrito de Santo 
Antonio do Leite. 

15) a Festa do Produtor Rural: é um evento municipal que ocorre no mês de agosto no distrito de 
Amarantina. 

16) a Festa de Nossa Senhora dos Prazeres: é uma festa religiosa que ocorre no mês de agosto no 
distrito de Lavras Novas. 

17) a Festa de São Bartolomeu: é um tradicional evento religioso que ocorre em agosto no distrito de 
São Bartolomeu.  

18) a Festa de Nossa Senhora da Lapa: é um evento religioso que acontece em agosto no distrito de 
Antônio Pereira. 

19) a Festa de Nossa Senhora do Pilar: é a festa da padroeira de Ouro Preto, que acontece no dia 15 
de agosto. 

20) a Festa das Cavalhadas: é uma festa tradicional que acontece no mês de setembro no distrito de 
Amarantina. 

21) Jubileu Senhor Bom Jesus de Matozinho: um evento religioso que ocorre no mês de setembro no 
Bairro Cabeças. 

22) a Festa de Nossa Senhora das Mercês: um evento religioso que acontece no mês de setembro 
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no distrito de Casa Branca – Glaura. 

23) o Festival Ouropretano no Bandas: um evento musical realizado no mês de setembro. 

24) a Festa de Nossa Senhora de Nazaré: um evento religioso que ocorre no distrito de Cachoeira do 
Campo, em setembro. 

25) a Festa de Nossa Senhora do Rosário: um evento religioso que acontece na igreja Santa 
Efigênia, no mês de outubro. 

26) o Aniversário da Escola de Minas (Festa do 12): um evento tradicional que acontece no feriado de 
12 de outubro. É uma celebração de ex-alunos, estudantes e dirigentes da Universidade Federal de 
Ouro Preto. É um evento fechado, realizado nas repúblicas estudantis de Ouro Preto somente para 
convidados.  

27) a Semana do Aleijadinho: comemorações em homenagem ao artistas que acontecem no mês de 
novembro. 

28) o Festival Internacional Tudo é Jazz: é um festival musical que ocorre em dezembro onde 
acontecem audições, workshops, cortejos e shows com artistas nacionais e estrangeiros. É um 
evento pago, com algumas atrações gratuitas. 

29) a Festa de Nossa Senhora da Conceição: é um evento religioso que acontece no dia 08 de 
dezembro. 
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APÊNDICE B – Termo de autorização da instituição 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  
 

 
Eu, ________________________________________________________, abaixo assinado, 
responsável pela ___________________________________, autorizo a realização do pesquisa 
intitulada “PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA EM OURO PRETO: HÁBITOS CULTURAIS”, a ser 
conduzido pelo pesquisador Marco Aurélio Xavier Pinto, do Curso de Mestrado em Economia 
Aplicada da Universidade Federal de Ouro Preto. Fui informado pelo responsável do estudo sobre as 
características e objetivos da pesquisa, bem como das atividades que serão realizadas na instituição 
a qual represento.  Serão as seguintes atividades: Os entrevistados serão abordados 
pessoalmente e responderão a um questionário com 38 questões objetivas e uma não objetiva. 
O objetivo da pesquisa quantitativa é obter como resultado índices numéricos que apontam 
preferências, comportamentos e outras ações dos indivíduos. Já a questão discursiva servirá 
de importante complemento da pesquisa em uma análise qualitativa. As informações 
bibliográficas para composição do enquadramento teórico foram obtidas por meio de livros, 
artigos científicos e teses. O grupo pesquisado será estudantes matriculados nos últimos 
anos para conclusão dos cursos técnicos e profissionalizantes e residentes em Ouro 
Preto/MG. Serão selecionados alunos das redes estaduais, federais e particulares. 

Este termo de autorização terá validade após o parecer positivo emitido pelo Comitê de Ética 
e Pesquisa - CEP da instituição proponente. Declaro ainda ter lido e concordado com as Resoluções 
Éticas Brasileiras, em especial a Resolução CNS 466/12 e a CNS 510/16. Esta instituição está ciente 
de suas corresponsabilidades como instituição coparticipante do presente projeto de pesquisa e de 
seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos participantes de pesquisa nela 
recrutados, possibilitando condições mínimas necessárias para a garantia de tal segurança e bem-
estar. 
 
Ouro Preto, _____de _________________de __________ 

 
_____________________________________ 
                            Assinatura 

 

 

 

 

 

carimbo da instituição 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS, Nº466/2012, MS. 

 
Prezado (a) Senhor (a)  

 
Esta pesquisa é sobre HÁBITOS CULTURAIS: As relações entre consumo de bens e 

serviços culturais, e a comunidade local de Ouro Preto/MG e está sendo desenvolvida por Marco 
Aurélio Xavier Pinto, do Curso de Mestrado em Economia Aplicada da Universidade Federal de 
Ouro Preto, sob a orientação da Profa. Dra. Francisca Diana Ferreira Viana.   

Os objetivos do estudo é fazer uma análise quantitativa e qualitativa do acesso do 
ouropretano aos equipamentos histórico culturais de Ouro Preto para, assim, fundamentar a 
discussão sobre alternativas de diversificação produtiva e desenvolvimento local (este último 
em seu aspecto multifacetado pelo econômico, o social, o cultura, o ambiental, o institucional). 
A finalidade deste trabalho é contribuir para conscientização da sociedade a respeito da 
importância das pesquisas científicas como forma de conhecimento das estruturas sociais e 
culturais além de auxiliar em políticas públicas futuras. 

Solicitamos a sua colaboração para responder ao questionário em anexo com duração 
média de 15 minutos, como também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo 
em eventos da área de ciências sociais e publicar em revista científica nacional e/ou internacional. 
Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto. Informamos 
que essa pesquisa pode gerar cansaço ou aborrecimento ao responder questionários; 
alterações de visão de mundo, de relacionamentos e de comportamentos em função de 
reflexões sobre o papel do indivíduo enquanto agente social, quanto a oferta de bens e 
serviços públicos ou sobre a forma de interação com diferentes culturas. A qualquer momento 
da pesquisa pode solicitar ao pesquisador maiores informações quanto as questões respondidas ou 
não respondê-las caso o queira.   

Esclarecemos que sua participação (ou a participação do menor ou outro participante 
pelo qual é responsável) no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a 
fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso 
decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá 
nenhum dano. Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 
considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

 
______________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável 
 
 

Considerando, que fui informado(a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de 
como será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu 
consentimento em participar da pesquisa, como também concordo que os dados obtidos na 
investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). Estou 
ciente que receberei uma via desse documento. 
 
 
Ouro Preto, _____de___________________de________. 
 

 
 

________________________________________________________ 
Assinatura do(a) participante ou responsável legal 
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APÊNDICE D – Termo de Assentimento para Participante Menor de Idade 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO PARA PARTICIPANTE MENOR DE IDADE 
BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS, Nº466/2012, MS. 

 
Prezado Participante (a) 
 

Esta pesquisa é sobre HÁBITOS CULTURAIS: As relações entre consumo de bens e 
serviços culturais, e a comunidade local de Ouro Preto/MG e está sendo desenvolvida por Marco 
Aurélio Xavier Pinto, do Curso de Mestrado em Economia Aplicada da Universidade Federal de 
Ouro Preto, sob a orientação da Profa. Dra. Francisca Diana Ferreira Viana.   

Os objetivos do estudo é fazer uma análise quantitativa e qualitativa do acesso do 
ouropretano aos equipamentos histórico culturais de Ouro Preto para, assim, fundamentar a 
discussão sobre alternativas de diversificação produtiva e desenvolvimento local (este último 
em seu aspecto multifacetado pelo econômico, o social, o cultura, o ambiental, o institucional). 
A finalidade deste trabalho é contribuir para conscientização da sociedade a respeito da 
importância das pesquisas científicas como forma de conhecimento das estruturas sociais e 
culturais além de auxiliar em políticas públicas futuras. 

Solicitamos a sua colaboração para responder ao questionário em anexo com duração 
média de 15 minutos, como também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo 
em eventos da área de ciências sociais e publicar em revista científica nacional e/ou internacional. 
Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo absoluto. Informamos 
que essa pesquisa pode gerar cansaço ou aborrecimento ao responder questionários; 
alterações de visão de mundo, de relacionamentos e de comportamentos em função de 
reflexões sobre o papel do indivíduo enquanto agente social, quanto a oferta de bens e 
serviços públicos ou sobre a forma de interação com diferentes culturas. A qualquer momento 
da pesquisa pode solicitar ao pesquisador maiores informações quanto as questões respondidas ou 
não respondê-las caso queira.   

Esclarecemos que sua participação (ou a participação do menor ou outro participante 
pelo qual ele é responsável) no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a 
fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo Pesquisador(a). Caso 
decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá 
nenhum dano. Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 
considere necessário em qualquer etapa da pesquisa.  

 
______________________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a) responsável 
 

Eu aceito participar da pesquisa, que tem o objetivo fazer uma análise quantitativa e 
qualitativa do acesso do ouropretano aos equipamentos histórico culturais de Ouro Preto 
para, assim, fundamentar a discussão sobre alternativas de diversificação produtiva e 
desenvolvimento local (este último em seu aspecto multifacetado pelo econômico, o social, o 
cultura, o ambiental, o institucional). Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem 
acontecer. Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer 
“não” e desistir sem que nada me aconteça.  

Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus pais e/ou 
responsáveis. Li e concordo em participar como voluntário da pesquisa descrita acima. Estou ciente 
que meu pai e/ou responsável receberá uma via deste documento. 

 
 
Ouro Preto, _____de___________________de________. 
 

 
________________________________________________________ 

Assinatura do(a) participante (menor de idade) 
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APÊNDICE E – Questionário 
 

PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA EM OURO PRETO: HÁBITOS CULTURAIS 
Identificação do público 
1) Nome da escola em que estuda: _____________________________________  
2) Bairro onde se localiza a escola: _____________________________________ 
3) Dependência administrativa: (   ) Estadual     (   ) Federal     (   ) Particular 
4) Curso em que está matriculado: (   ) Curso Técnico     (   ) Curso Profissionalizante 
 
Participação em eventos culturais em OURO PRETO 
 
5) Com que frequência você vai a alguns desses lugares em Ouro Preto: 
 
5.a) Cinema 
(   ) Mais de uma vez por semana  
(   ) Uma vez por semana 
(   ) Duas vezes por mês  
(   ) Uma vez no mês  
(   ) Uma vez a cada seis meses  
(   ) Uma vez por ano  
(   ) Frequentei apenas uma vez 
(   ) Não frequentei  
(   ) Não me interesso 
(   ) Não sabe/ Não respondeu 
 
5.b) Teatros 
(   ) Mais de uma vez por semana  
(   ) Uma vez por semana 
(   ) Duas vezes por mês  
(   ) Uma vez no mês  
(   ) Uma vez a cada seis meses  
(   ) Uma vez por ano  
(   ) Frequentei apenas uma vez 
(   ) Não frequentei 
(   ) Não me interesso 
(   ) Não sabe/ Não respondeu 
 
5.c) Museus 
(   ) Mais de uma vez por semana  
(   ) Uma vez por semana 
(   ) Duas vezes por mês  
(   ) Uma vez no mês  
(   ) Uma vez a cada seis meses  
(   ) Uma vez por ano  
(   ) Frequentei apenas uma vez 
(   ) Não frequentei 
(   ) Não me interesso 
(   ) Não sabe/ Não respondeu 
 

5.d) Bibliotecas 
(   ) Mais de uma vez por semana  
(   ) Uma vez por semana 
(   ) Duas vezes por mês  
(   ) Uma vez no mês  
(   ) Uma vez a cada seis meses  
(   ) Uma vez por ano  
(   ) Frequentei apenas uma vez 
(   ) Não frequentei  
(   ) Não me interesso 
(   ) Não sabe/ Não respondeu 
 
5.e) Centros Culturais 
(   ) Mais de uma vez por semana  
(   ) Uma vez por semana 
(   ) Duas vezes por mês  
(   ) Uma vez no mês  
(   ) Uma vez a cada seis meses  
(   ) Uma vez por ano  
(   ) Frequentei apenas uma vez 
(   ) Não frequentei 
(   ) Não me interesso 
(   ) Não sabe/ Não respondeu 
 
5.f) Shows 
(   ) Mais de uma vez por semana  
(   ) Uma vez por semana 
(   ) Duas vezes por mês  
(   ) Uma vez no mês  
(   ) Uma vez a cada seis meses  
(   ) Uma vez por ano  
(   ) Frequentei apenas uma vez 
(   ) Não frequentei 
(   ) Não me interesso 
(   ) Não sabe/ Não respondeu  
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6) A cidade de Ouro Preto promove anualmente eventos públicos gratuitos como 
carnaval, Festival de Inverno, Fórum das Letras, CINEOP, Tudo é Jazz, entre outros. 
Favor marcar o grau de importância em cada item abaixo que te leva a frequentar 
esses eventos.  
Considere a seguinte escala de avaliação:   1 - Não é importante 
      2 - Pouco importante 
      3 - Um pouco importante 
      4 - Muito importante 
      5 - Extremamente importante 
 
Proximidade de casa    1-2-3-4-5 
Facilidade de acesso até os eventos   1-2-3-4-5  
Preços      1-2-3-4-5 
Horário do evento      1-2-3-4-5 
Diversidade da programação     1-2-3-4-5 
Segurança        1-2-3-4-5  
Gratuidade      1-2-3-4-5  
Qualidade        1-2-3-4-5 
Uso de espaços públicos     1-2-3-4-5  
Estrutura e organização    1-2-3-4-5     
Localização       1-2-3-4-5 
Grau de divertimento     1-2-3-4-5  
Público interessante      1-2-3-4-5 
(   ) Não sei   
(   ) Não quero responder  
 
7) Como você se desloca para esses eventos?  
(   ) a pé     (   ) Carona     (   ) Ônibus     (   ) Carro     (   )     Táxi     (   ) 
Outro:_____________ 
 
8) Você participaria de mais eventos no centro da cidade, caso houvesse transporte 
público durante o período do evento? 
(   ) Sim     (   ) Não 
 
9) A sua escola costuma organizar excursões, passeios ou visita técnica à museus, 
parques ecológicos ou centros culturais? 
(   ) Sim     (   ) Não 
 
10) Quais pessoas geralmente te acompanham a esses eventos?  
(   ) Familiares     (   ) Amigos de escola     (   ) Amigos do bairro     (   ) Sozinho      
(   ) Namorado(a)     (   ) Outras: ___________________ 
 
11) Quantos reais você costuma gastar nesses eventos?  
(   ) Entre 5,00 e 20,00     (   ) Entre 21,00 e 35,00     (   ) Entre 36,00 e 50,00      
(   ) Entre 51,00 e 70,00   (   ) Entre 70,00 e 100,00   (   ) Acima de 100,00 
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12) Por que você não frequenta eventos públicos na cidade de Ouro Preto? 
 Pode marcar mais de um motivo.  
(SOMENTE PARA QUEM NÃO FREQUENTA EVENTOS PÚBLICOS) 
(   ) Não me sinto seguro(a)  
(   ) Não gosto de multidões  
(   ) Não gosto da sujeira na cidade  
(   ) É longe de casa  
(   ) Não tem infraestrutura  
(   ) São mal organizados  
(   ) A programação é de má qualidade  
(   ) Há desperdício de dinheiro público  
(   ) Nenhum destes  
(   ) Outro motivo: ____________________ 
 
13) Pensando nos últimos 3 meses, você leu algum livro? 
(   ) Sim, inteiro  
(   ) Sim, alguns capítulos  
(   ) Não leu nenhum livro nos últimos 3 meses 
 
Percepção quanto aos eventos culturais 
 
14) Em qual bairro ou distrito você mora em Ouro Preto? 
_______________________________ 
  
15) Desde quando mora em Ouro Preto? 
  
(   ) Sempre morei 
(   ) há mais de 1 ano 
(   ) há mais de 5 anos 

(   ) há mais de 10 anos 
(   ) Outro:_______________ 

 
 
16) Frequentemente acontecem eventos culturais gratuitos voltados para os 
moradores da cidade? 
 (   ) Sim     (   ) Não 
 
17) Você participa da elaboração ou dá sugestões de como esses eventos culturais 
deveriam acontecer? 
(   ) Sim     (   ) Não 
 
18) Você já participou de alguma oficina ou minicurso ofertados pela Universidade 
de Ouro Preto? 
(   ) Sim     (   ) Não 
 
19) Você evita lugares onde há muitos turistas? 
(   ) Sim     (   ) Não 
 
20) Você evita lugares onde há muitos alunos da UFOP? 
(   ) Sim     (   ) Não 
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21) Como você fica sabendo do acontecimento desses eventos em Ouro Preto?  
Pode marcar mais de uma alternativa. 
(   ) Jornal    (   ) Panfletagem    (   ) Internet     (   ) Rádio     (   ) Facebook     (   ) TV 
(   ) Outdoor  (   ) WhatsApp        (   ) Indicação   (   ) Depois que o evento aconteceu      
(   ) Outro:____________________ 
 
22) A Prefeitura Municipal de Ouro Preto divulga os eventos culturais em seu bairro 
ou na sua escola? 
(   ) Sim     (   ) Não 
 
23) A Universidade Federal de Ouro Preto divulga os eventos culturais em seu bairro 
ou na sua escola? 
(   ) Sim     (   ) Não 
 
24) Ouro Preto oferece muitas opções de lazer para os moradores? 
 (   ) Sim     (   ) Não 
 
25) Por causa dos turistas, as vezes você se sente deslocado, sentindo-se um 
estranho em sua   cidade? 
(   ) Sim     (   ) Não 
 
26) Quais seus estilos musicais favoritos? Pode marcar mais de um estilo. 
  
(   ) Axé  
(   ) Country 
(   ) Forró 
(   ) Funk  
(   ) Mpb 

(   ) Música Clássica 
(   ) Música Eletrônica 
(   ) Música Gospel 
(   ) Rap 
(   ) Rock 

(   ) Samba/Pagode 
(   ) Sertanejo 
(   ) Outro:_________ 

 
Fatores sociodemográficos 
 
27) Sexo? 
(   ) Masculino     (   ) Feminino  
 
28) Qual a sua idade? _____________ 
 
29) Escolaridade do seu pai 
(   )     Nunca estudou     (   ) Ensino fundamental I    (   ) Ensino fundamental II      
(   )     Ensino médio       (   ) Superior      (   ) Não sei  
 
30) Profissão do seu pai    ______________________________ 
 
31) Escolaridade da sua mãe 
 (   )     Nunca estudou     (   ) Ensino fundamental I    (   ) Ensino fundamental II      
 (   )     Ensino médio       (   ) Superior       (   ) Não sei  
 
32) Profissão da sua mãe   ______________________________ 
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33) Renda familiar (inclui todas as pessoas que moram com você)? 
  
(   ) Até 954,00 reais 
(   ) De R$ 954,01 até R$ 1.908,00 
(   ) De R$ 1.908,01 até R$ 4.770,00  
(   ) Acima de R$ 4.770,01 
(   ) Não sei 
  
34) Etnia/cor  
(   ) Branca     (   ) Preta  (  ) Parda     (   ) Outras:  ___________________ 
 
35) Religião 
(   ) Católica     (   ) Evangélica/protestante     (   ) Outras:  _______________ 
 
36) Possui algum parente que é artista, músico, pintor, escultor, escritor ou que 
esteja envolvido com a arte? 
(   ) Sim     (   ) Não 
 
37) Quais dos cursos abaixo você frequentou ou frequenta? 
(   ) Música     (   ) Dança     (   ) Teatro     (   ) Artes Plásticas     (   ) Cinema     (   ) 
Artesanato 
(   ) Nenhum desses 
 
38) Quais as disciplinas escolares de sua preferência? Pode marcar mais de 1 e no 
máximo 4. 
  
(   ) Biologia 
(   ) Dança 
(   ) Educação Artística 
(   ) Educação Física 
(   ) Filosofia 
(   ) Física 

(   ) Geografia 
(   ) História 
(   ) Inglês 
(   ) Língua Portuguesa 
(   ) Matemática 
(   ) Música 

(   ) Química 
(   ) Sociologia 
(   ) Teatro 
(   ) Outras: _______ 

 
 
39)  Os eventos culturais de Ouro Preto são bons ou ruins? Por quê? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
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APÊNDICE F – Probabilidade em frequentar cinemas 
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APÊNDICE G – Probabilidade em frequentar museus 
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APÊNDICE H – Probabilidade em frequentar bibliotecas 
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APÊNDICE I – Probabilidade em frequentar centros culturais 
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APÊNDICE J – Probabilidade em frequentar shows 

 

 

 

 


