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RESUMO 

 

Esta pesquisa busca compreender a ação educativa realizada pelos charreteiros da 

cidade de Tiradentes (Minas Gerais), bem como as experiências vividas por eles e de que 

forma elas aparecem representadas nas narrativas e histórias que contam aos turistas, ao 

conduzi-los pelas ruas da cidade. 

Ao longo dessa pesquisa, foram utilizados questionários socioculturais para traçar o 

perfil do grupo, observações diretas das atividades dos charreteiros nos pontos turísticos e 

passeios de charrete. Foram realizadas, ainda, entrevistas a partir da abordagem da História 

Oral, para reconstituir as histórias de vida dos charreteiros, sempre buscando a compreensão 

dos testemunhos no contexto histórico e cultural da cidade. 

Os charreteiros são considerados oficialmente patrimônio imaterial da cidade, por uma 

lei municipal. Foi possível perceber que se trata de um grupo majoritariamente masculino, 

cuja escolaridade se concentra no Ensino Fundamental, que tem o hábito de visitar museus e 

que se reconhece como patrimônio da cidade. Suas narrativas se concentram nos seguintes 

temas: História da cidade de Tiradentes e ocupação do território com a descoberta do ouro, 

Patrimônio Material (ou “de pedra e cal”, presente no conjunto arquitetônico tombado), 

Patrimônio Intangível (lendas, tradições, religiosidade e humanidade), Personagens 

considerados importantes que ali viveram e suas ações, Inconfidência Mineira e alguns 

aspectos sobre a Escravidão.  

A cidade de Tiradentes é o local onde eles passaram a infância e também onde residem 

e trabalham, é nesta cidade que estão as suas memórias, sentidos e afetos. Suas narrativas 

partem das experiências que vivenciaram na cidade, dos casos contados e partilhados em 

família, da educação formal recebida na escola e livros didáticos, das conversas com os 

amigos de ofício, da religiosidade e de suas tradições. Assim, cada charreteiro ou charreteira 

entrevistado/a apresenta a sua versão da história, a representação daquilo que tem significado 

e sentido, havendo, ao mesmo tempo, uma memória coletiva da cidade que é narrada ao longo 

dos passeios de charrete.  

 

Palavras-chave: experiência, narrativa, representação, patrimônio cultural, memória. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to understand the educational action developed by the coachmen 

(carriage drivers) in the city of Tiradentes, in the state of Minas Gerais, as well as to make 

sense of their life experiences and how those experiences are represented in the narratives and 

in the stories they tell the tourists, while conducting them through the city streets.  

Socio-cultural questionnaires; direct observation of the coachmen activities at the 

tourist sites; and carriage rides were used to draw the group profile throughout this research.  

Moreover, in order to reconstruct the life histories of the coachmen, interviews were 

conducted using the framework provided by the Oral History Approach, always searching for 

the comprehension of the testimonies within the historical and cultural context of the city.  

The coachmen are officially considered by a local law, Intangible Heritage of the city. 

It was possible to observe that this group is formed greatly by men, whose education level is 

concentrated in Middle School; they have the habit of visiting museums; and they recognize 

themselves as heritage of the city.  Their narratives focus on the following themes: History of 

the city of Tiradentes and its occupation during the gold era; the Material Heritage (or “made 

of stone and whitewash”, present in the listed architectural ensemble); Intangible Cultural 

Heritage (legends, traditions, religious rituals, and humanity), Characters who were 

considered important who lived there and their achievements; the political movement known 

as “Inconfidência Mineira”; and some aspects related to slavery.  

The city of Tiradentes is the place they spent their childhood and, also, where they live 

and work. It is in this city where their memories, feelings and affections are. Their narratives 

draw on the experiences they lived in the city; on the oral stories told and shared by their 

family; on the formal education they received at school and from the course books; on the 

conversations they had with colleagues working on the same job; on the religiosity; and on 

their traditions.  This way, each coachman or coachwoman interviewed shows his/her own 

version of the history; the representation of what is meaningful and makes sense for them, but 

meanwhile, there is a collective memory of the city that is narrated throughout the carriage 

rides.  

 

Key-words: experience; narrative; representation; cultural heritage; memory. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Neste início de pesquisa, considero importante apresentar ao leitor um pouco de minha 

história de vida e a minha relação com os contadores de história que fizeram parte de minha 

trajetória. Tenho em minha mãe Maria da Conceição, ou simplesmente “Nenega”, a maior 

referência na arte de contar histórias, pois ela conseguia narrar a sua vida com tamanha 

riqueza de detalhes que me permitia ter a sensação de experimentar os acontecimentos 

narrados como se lá estivesse. Sentada em sua poltrona, ou preparando o almoço, romantizou 

as labutas diárias e necessárias para criar os seis filhos, dos quais eu sou o caçula temporão. 

Essas histórias foram contadas repetidas vezes e contribuíram para a formação de minha 

identidade.
1
  

Em minha mãe, sempre enxerguei o estereótipo da mulher negra, forte, guerreira, que 

aguentou tudo sem esmorecer. Lavar roupas no rio não parecia ser tão ruim, nem passá-las 

com ferro de brasa – em suas palavras, tudo parecia ser uma aventura divertida. Contou 

histórias de sua infância, quando “brincar de casinha” era uma dura realidade: aos oito anos 

de vida, já era responsável por cozinhar, arrumar a casa e cuidar dos irmãos mais novos. O 

amor e o respeito por meu avô ganhavam a sonoridade doce de “papai”, nas inúmeras vezes 

em que ele era mencionado: seja nas viagens de trem que o “papai comerciante” fazia ao Rio 

de Janeiro, seja nos terços que ela e o “papai” rezavam juntos à tarde, ou na afirmação de que 

o “papai era muito inteligente”, afinal ele escrevia partituras para a sua banda de música e 

também escreveu a sua vida em um caderno. Ficava tão evidente em suas histórias o desejo de 

ter estudado um pouco mais, ainda que ela não percebesse o quanto isto estava presente em 

suas palavras ou nos silêncios. Projetava-se em seus filhos e tinha orgulho em contar para 

todos que eu estava na primeira classe. Não entendia de ciências ou das normas cultas do 

Português, mas fazia questão de olhar meu “para casa” e meu boletim, só para me incentivar. 

As experiências sentidas na carne e no espírito eram a substância de suas palavras. Nunca 

romantizou a fome, as histórias referentes a esse longo período de sua vida, pois no meu 

entendimento este período foi dilatado, traziam verdades sempre duras e sem véus. As 

histórias de minha mãe nunca foram de ninar, sempre foram para acordar. Amava e tinha o 

                                                           
1
 Aqui o sentimento de identidade está sendo tomado no sentido da imagem que tenho de mim para mim e para 

os outros. Ou seja, a imagem sobre mim que foi adquirida ao longo da vida e que apresento a mim mesmo e aos 

outros, uma representação na qual acredito e pela qual quero ser percebido. Assim, a memória, tanto individual 

como coletiva, é um elemento constituinte deste sentimento de identidade.  
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dom de contar a sua vida, e assim o fez até mesmo no dia em que partiu, no Natal de 2019, 

nos deixando os ouvidos moucos. 

 Ao longo de toda vida ouvi histórias de minha mãe, mas na infância também tinha 

costume, o de ouvir as histórias de assombração que minha prima “Noca” contava no final da 

tarde, reunindo a criançada da rua. Criança medrosa que sempre fui, ficava apavorado 

ouvindo cada lenda que ela contava com a clara intenção de causar o medo. As histórias eram 

tão hipnotizantes que me impediam de arredar pé do local até o cair da noite. Ela sabia 

encaixar palavra por palavra e me fazia acreditar em cada história, mesmo que a razão 

dissesse o contrário. Com essa prima, fiquei conhecendo sobre a “Missa das Almas” e 

também sobre a “Procissão das Almas”, histórias que têm suas variações de acordo com cada 

localidade, como pude conhecer no livro Lendas de Tiradentes, do Instituto Histórico e 

Geográfico de Tiradentes, publicado em 2011. Outras tantas histórias me acompanharam na 

infância e acredito que a relação com as ruas em que eu brincava, com o bairro, com a igreja 

que eu frequentava e com as pessoas que ali moravam, dava veracidade ao que eu ouvia. Nada 

era generalizado, tudo tinha destinatário e endereço certo. 

 Do meu avô pouco me lembro e quase não tive contato com o “papai” de minha mãe, 

que faleceu quando eu tinha ainda quatro anos de idade. Pelas palavras carinhosas dela, pude 

conhecê-lo um pouco, mas ele mesmo deixou a sua contribuição, narrando sua epopéia em 

trova e registrando a sua vida até os 33 anos, e depois até os 46, em um caderno.  

Fotografia 1: Caderno escrito por meu avô Joaquim Nascimento narrando sua vida. 

Datado de 25/12/1950 e 25/12/1962 

 

Fotografia do autor em 10 de setembro de 2012 
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Nascido no Natal de 1916, em Santana dos Montes, contou desde sua breve passagem 

pela escola, da perda de seu pai e da vida de trabalho que teve. É uma narrativa marcada pela 

vida laboral, no período de 1933 a 1962, marcada também pelos valores monetários expressos 

nos versos, que destacam os momentos de pobreza e de ascensão. Morou em Santana dos 

Montes, Cristiano Otoni, comprou casa em São João del-Rei (onde nunca morou), 

Conselheiro Lafaiete e Belo Horizonte, nesta última após o término da escrita.  A fé católica 

está presente na narrativa, seja na promessa feita e cumprida de ir a pé a Congonhas para não 

falir novamente no “mercadinho” que abriu, seja no acidente de carro que só não o vitimou 

graças a Bom Jesus de Matosinhos. Acredito que essas histórias narradas fazem parte de 

minha identidade e me acompanham até o momento. De certa forma, é o cenário no qual 

venho desenvolvendo a pesquisa. 

 Como aluno, ingressei na escola pública aos seis anos de idade, no pré-escolar da 

Escola Estadual Pacífico Vieira, em Conselheiro Lafaiete. Já sabia ler, escrever e desenhar, 

pois meu irmão mais velho trabalhava em uma distribuidora de jornais e revistas. Os gibis não 

faltavam em nossa casa, aqueles danificados e sem valor comercial, que eram doados aos 

funcionários. Lembro-me de um episódio nesse meu primeiro ano, em 1983, quando a escola 

recebeu a visita da inspetora. Para recebê-la, eu havia feito um desenho de um elefante 

jogando água nas flores. Eis que a inspetora pergunta: “Mas de onde ele está pegando a 

água?” Rapidamente desenhei um balde e a puxei pelo braço para ver novamente o desenho. 

Esse episódio, aparentemente sem importância, foi marcante e hoje compreendo que as 

imagens também têm narrativas e que as narrativas precisam de um sentido, não são 

elementos aleatórios. O narrador é aquele que ordena, junta, dá sentido e acrescenta “um 

balde” nas lacunas, quando necessário. 

 Nessa mesma escola fiquei até a quarta série do antigo primeiro grau (atual ensino 

fundamental), sempre nas primeiras classes, como minha mãe se orgulhava em contar. 

Depois, da quinta à oitava série, estudei na concorrida Escola Estadual Narciso de Queiroz, ou 

“Estadual”. Essa escola era distante de minha residência e, por trabalhar como entregador de 

jornais, o trajeto casa/escola era por vezes cansativo. Os desenhos me acompanharam ao 

longo de todo o primeiro grau como elemento capaz de quebrar as barreiras da timidez e me 

fazer sociável. Nos trabalhos escolares feitos em grupo, saber desenhar me dava algum 

destaque e me favorecia.  

 No segundo grau, atual ensino médio, o foco era me profissionalizar. A universidade 

ainda não estava em meus planos e fiz o segundo grau como Técnico em Eletrotécnica. 

Paralelamente, concluí o curso de Técnico em Mecânica, no Centro de Formação Profissional 
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SENAI/RFFSA
2
. A rotina era de aulas teóricas matinais, prática de oficina à tarde e curso 

técnico à noite. Um ano após a formatura, em 1996, fui aprovado em um concurso público da 

COPASA, onde trabalhei por 15 anos e, pelo perfil de minha família, acreditava ser o fim das 

atividades escolares. 

 No entanto, em 1997 fui aprovado no vestibular da UFSJ e iniciei o curso de 

Engenharia Mecânica. Ainda mantinha aquela ideia entranhada de me profissionalizar, 

“ganhar dinheiro” independentemente das aptidões pessoais e a engenharia era uma profissão 

cobiçada, como a medicina e a advocacia. Na época, não havia muitas opções em Conselheiro 

Lafaiete; só existia a Faculdade de Direito, particular. Acredito que esta tenha sido a fórmula 

perfeita para que eu desistisse da Engenharia: jornada de trabalho, universidade a uma 

distância de 110 km da minha residência e falta de identificação com o curso. Em nova 

tentativa de ingressar no ensino superior, comecei em 1999 o curso de Administração, agora 

pela UNIPAC, em Conselheiro Lafaiete, e novamente não me identifiquei com a proposta. 

Somente em 2007 me apaixonei pela História e novamente pelas histórias. Em meio a 

muitos questionamentos, tais como: “você vai dar aula?” ou “isso dá dinheiro?”, segui em 

direção às minhas origens, com a relativa maturidade que se costuma adquirir aos 30 anos. A 

distância da universidade permanecia a mesma, a responsabilidade no trabalho havia 

aumentado, mas tinha total identificação com o curso desta vez. Desejava estudar o Brasil 

colonial, pois era apaixonado pelo período e fascinado pela ideia de interpretar documentos, 

sobretudo os manuscritos. Detalhes sobre a vida privada também sempre despertaram minha 

curiosidade e concluí o curso de História no ano de 2011. 

A partir do presente, que acaba por iluminar certos aspectos do passado, posso então 

dizer que as inquietações que me motivaram e deram início a esta pesquisa estão ligadas 

primeiramente às experiências que tive na vida pessoal e são frutos das relações familiares e 

das narrativas ouvidas ao longo da vida. A atividade que desenvolvia profissionalmente 

também foi determinante para a construção da pesquisa, pois ali continuavam presentes as 

histórias, contadas por mim e por terceiros. 

Após os 15 anos trabalhados na COPASA, em Conselheiro Lafaiete, iniciei minha 

carreira de Servidor Público Federal em 2013, na UFMG em Tiradentes, como Coordenador 

do Setor Educativo do Museu Casa Padre Toledo. Considerando os anos que distam a posição 

atual daquela outra, acredito que não estava devidamente preparado para assumir a Educação 

                                                           
2
 O Centro de Formação Profissional era uma escola mantida pelo acordo entre SENAI e a extinta Rede 

Ferroviária Federal S/A em Conselheiro Lafaiete. Tinha os cursos de: Tornearia, Mecânica, Ajustagem, Elétrica, 

Serralheria. Após a privatização da RFFSA a escola foi incorporada à rede municipal de ensino, com os mesmos 

cursos, e hoje se chama Escola Municipal Professor Luiz Gomes Beato. 
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Museal naquele momento. Como eu nunca havia lecionado em uma sala de aula, usei os 

salões da Casa do Padre Toledo para “lecionar”, para contar histórias. As perguntas eram 

muitas e deveriam ser respondidas durante o tempo da mediação da visita ao museu. As 

dúvidas eram relacionadas a temas como Inconfidência Mineira, arquitetura colonial, clero, 

cotidiano e vida privada setecentista, dentre outros. E muitas vezes tais questionamentos já 

continham em sua formulação a expectativa de uma resposta fantasiosa, preconcebida e 

sustentada pelos guias de turismo. 

A oportunidade de realizar esta pesquisa surgiu após esse percurso no curso de 

História, que despertou o interesse pela educação e, em especial, pela educação patrimonial, 

fazendo com que eu me matriculasse na disciplina isolada “História e Memória”, no Mestrado 

em Educação da UFSJ, no segundo semestre de 2015.
3
 Nessa disciplina, vivenciei um novo 

contato com o mundo acadêmico após a graduação concluída em 2011, e posso dizer que o 

momento era carregado de ansiedade e de expectativa. Após ter cursado a disciplina, procurei 

estruturar uma pesquisa que abordasse algum tema relacionado à memória e ao patrimônio. O 

anseio era responder os inúmeros questionamentos dos visitantes do Museu Casa Padre 

Toledo e sentia que as respostas poderiam estar na memória coletiva.
4
 

Nos anos que estive à frente do Setor Educativo do Museu Casa Padre Toledo e 

trabalhando em uma cidade que tem o patrimônio histórico inserido na “indústria cultural”, 

conceito que discutirei posteriormente, destaco a figura do guia de turismo como ponte de 

comunicação entre a cidade escolhida como destino de viagem e o viajante. E, dependendo do 

perfil e disponibilidade de alguns turistas, como única e principal fonte de informação. 

Desempenham um papel que se assemelha ao dos “homens-memória”, os guardiões da 

memória coletiva, os quais Le Goff situa entre as sociedades sem escrita.
5
 O guia de turismo 

desempenha então uma atividade que vejo como similar, pois o ofício está baseado na 

cronologia dos acontecimentos, nos lugares e, especialmente, na narrativa. Por meio das 

narrativas e dos silêncios, eles são capazes de fazer releituras acerca de um mesmo 

acontecimento, reinventar a história, determinar o que deve ser lembrado, contribuindo para a 

formação da memória coletiva.  

                                                           
3
  Ministrada pela Profa. Christianni Cardoso Morais como optativa.  

4
 Esse conceito tem sido utilizado, ao longo deste trabalho, conforme o define Maurice Halbwachs e será melhor 

detalhado no capítulo I. 
5
 Le Goff prefere utilizar a designação de memória étnica como designação de memória coletiva para os povos 

sem escrita. Talvez um olhar um tanto eurocêntrico de Le Goff para outras sociedades, que precisa ser 

redimensionado, uma vez que, para muitas culturas da África e da Ásia, a memória (especialmente a dos idosos) 

e a oralidade ocupam lugar de centralidade. Como diz Amadou Hampâté em Amkoullel, o menino fula: "Na 

África, cada ancião que morre é uma biblioteca que se queima" (BÂ, 2003). 
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Nos roteiros turísticos elaborados pelos guias para a cidade de Tiradentes, dois 

elementos se destacam: o conjunto urbanístico e arquitetônico da cidade (constituído por 

construções setecentistas religiosas, civis e oficiais) e o movimento da Inconfidência Mineira, 

tendo Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, como personagem central. Tomando como 

exemplo a casa onde residiu o inconfidente Padre Toledo, atual Museu Casa Padre Toledo, é 

possível verificar as releituras feitas pelos guias de turismo no campo da memória e do 

esquecimento, para lembrar uma expressão de Le Goff. Talvez a casa seja a única edificação 

da cidade que consiga unificar dois elementos em um só: arquitetura, por ser um modelo 

exemplar de edificação civil do século XVIII, e Inconfidência, por ter ocorrido ali, 

possivelmente, a reunião inaugural do movimento dos conjurados. Nos Autos da Devassa, 

processo judicial movido pela Coroa Portuguesa contra os inconfidentes, está registrado que 

em oito de outubro de 1788 foi celebrado o batizado de dois filhos de Inácio José de 

Alvarenga Peixoto e Bárbara Eliodora Guilhermina da Silveira, pelo Padre Toledo, na Matriz 

de Santo Antônio, na Vila de São José Del-Rei (atual Tiradentes). De acordo com 

testemunhas inquiridas pela devassa instaurada em Minas Gerais em 1789, aconteceu um 

banquete em comemoração ao batizado na casa de Padre Toledo (atual museu) e os 

acontecimentos da festa fazem com que ela seja considerada a primeira reunião pública de 

caráter inconfidente.
6
 A associação da casa com o movimento da Inconfidência Mineira faz 

com que a maioria dos guias de turismo descreva a edificação como tendo sido residência de 

Tiradentes
7
, com involuntário ou proposital esquecimento do seu antigo morador que dá nome 

ao museu. 

Das janelas do Museu Casa Padre Toledo, ouvi diversos fragmentos das narrativas 

pelos condutores das charretes de Tiradentes, mais conhecidos como charreteiros, ora sobre o 

museu, ora sobre a Igreja de São João Evangelista, e também sobre Joaquim José da Silva 

Xavier, histórias que me intrigaram a conhecer como era o processo de construção dessas 

narrativas, até que ponto eram semelhantes e quais faziam parte da memória coletiva da 

                                                           
6
  De acordo com a nota de autoria do Dr. Tarquínio José Barboza de Oliveira, revisor da edição de 1976, o dia 

oito de outubro de 1788 seria a primeira reunião da Inconfidência Mineira. (AUTOS DE DEVASSA DA 

INCONFIDÊNCIA MINEIRA, 1976, v. 1, p. 170, 239, 248). 
7
 De acordo com João Pinto Furtado (2002, p. 32), a Inconfidência Mineira tem significados diversos nos 

diferentes segmentos sociais, sendo considerada por alguns o momento que cria a identidade e inaugura a nação. 

Por volta dos anos 1870, o movimento serviu como inspiração aos republicanos, que transformaram Tiradentes 

em um herói brasileiro, criando assim uma representação republicana, o que resultou no culto à figura de 

Tiradentes no início do séc. XX. Mais tarde, durante todo o regime militar, foi cultuado um fervor cívico a 

Tiradentes, que daria legitimidade ao regime. Cabe ressaltar que Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi 

declarado Patrono Cívico da Nação pela Lei nº 4897, de 09 de dezembro de 1965, no governo do presidente 

Castello Branco. Vale lembrar que o mito Tiradentes também foi apropriado pelos opositores ao regime militar, 

como ícone da luta pela liberdade, dentre eles Tancredo Neves e Itamar Franco no movimento Diretas Já.  



20 
 

cidade. Inicialmente, estava atento às representações acerca do Museu Casa Padre Toledo, 

onde eu coordenava o Setor Educativo, para posteriormente abordar a dimensão educativa das 

narrativas dos charreteiros. 

Ao participar do processo seletivo para o mestrado em Educação de 2018, apresentei 

um pré-projeto de pesquisa norteado para as representações acerca da casa, outrora habitada 

pelo inconfidente Carlos Correa de Toledo e Melo, como arquitetura símbolo de poder. Tinha 

o intuito de identificar o seu primeiro morador, e outros que a habitaram, analisar e 

compreender o papel social desempenhado pelo imóvel ao longo de sua existência, de 

residência civil a museu, e entender como foram construídas as narrativas sobre o imóvel, 

pela memória coletiva e especialmente pelos guias de turismo. 

No entanto, a educação não estava bem definida neste objeto – ou melhor, a educação 

não era objeto de estudo. Na entrevista realizada na terceira etapa do Mestrado em Educação, 

percebi que a dimensão educadora dos guias de turismo estava sendo desconsiderada, e ali 

poderia estar o meu objeto de estudo centralizado na educação: trabalhar com práticas 

educativas realizadas fora do espaço institucionalizado, nem o museu e tampouco na escola.
8
 

Ao longo do primeiro semestre de 2018, fui redefinindo o meu objeto de estudo, 

direcionando-o das representações acerca da casa onde residiu o Padre Toledo para a 

dimensão educativa contida nas práticas e narrativas dos guias de turismo. Ao falar sobre os 

guias de turismo, além das categorias definidas pelo Ministério do Turismo – Guia Regional, 

Guia de Excursão Nacional, Guia de Excursão Internacional e Guia Especializado em 

Atrativo Turístico –, incluo os parceiros desta pesquisa, que trabalham com as charretes na 

cidade de Tiradentes, embora eles não possam ser oficialmente classificados como guias de 

turismo, mas sim como “monitores de turismo. Isso porque um dos requisitos para o cadastro 

de Guia de Turismo é “ter concluído curso técnico de formação profissional de guia de 

turismo, em instituição reconhecida pelos órgãos competentes de ensino, na categoria para a 

qual estiver solicitando o cadastramento”.
9
 

Os “charreteiros”, como são conhecidos em Tiradentes, oferecem o passeio pelas ruas 

da cidade e, ao longo do roteiro, narram sobre arquitetura, Inconfidência e curiosidades do 

Brasil colonial. Um dos critérios utilizados para a escolha desses “monitores de turismo” para 

a pesquisa, além das representações em suas narrativas, foi o de pertencerem a um mesmo 

                                                           
8
 A banca composta pelas professoras Paula Cristina David Guimarães, Maria Emanuela Esteves dos Santos e 

Christianni Cardoso Morais, do Programa de Pós-graduação em Educação da UFSJ, orientou evidenciar a 

educação como objeto de estudo. 
9
 PORTARIA Nº 27, DE 30 DE JANEIRO DE 2014 que estabelece requisitos e critérios para o exercício da 

atividade de Guia de Turismo.  

http://www.turismo.gov.br/legislacao/quadro-prt2014.htm
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grupo social e por todos eles residirem em Tiradentes, configurando-se, assim, como um 

grupo com uma identidade bem delimitada e que representa a população local. 

Trabalhadores de uma atividade que divide opiniões entre moradores, turistas, poder 

público e ativistas dos direitos dos animais
10

, os charreteiros (fotografia 2) formam um grupo 

de aproximadamente 40 pessoas, com idade variada entre 18 e 60 anos, e predominância 

masculina. Oferecem o passeio de charrete pelas ruas do centro histórico de Tiradentes, 

partindo do Largo das Forras
11

 ou da Estação Ferroviária, enquanto vão narrando a história 

dos pontos turísticos da cidade. Os roteiros, em sua maioria, têm as ruas calçadas por pedras 

ou paralelepípedos e são íngremes em determinados pontos, fazendo com que os charreteiros 

sejam acusados de maus tratos pelos ativistas dos direitos dos animais. 

A atividade de charreteiro é exercida hoje, em sua totalidade, por moradores de 

Tiradentes. A tensão existente entre os charreteiros e a sociedade civil que os acusa de maus 

tratos expõe, ainda que veladamente, o jogo de forças e poder entre os empresários que 

ocupam o centro histórico (em sua maioria vindos de grandes centros como São Paulo, Rio de 

Janeiro e Belo Horizonte) e os poucos tiradentinos autônomos que ocupam a praça principal 

da cidade. Essa tensão foi ampliada recentemente e ganhou novos adeptos com o advento das 

redes sociais. A falsa sensação de anonimato, bem como a busca por “curtidas” nas 

publicações, parecem estimular acusações aos charreteiros sem a devida aferição dos dados. O 

simples fato de os cavalos ficarem perfilados no Largo das Forras, como mostrado na 

fotografia seguinte, é motivo para acusações de maus tratos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Em julho de 2017 houve relatos de agressões feitas pelos charreteiros contra ativistas dos direitos dos animais 

que os acusaram de maus tratos aos cavalos, motivando um requerimento para audiência pública na Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais feito pelo Deputado Estadual Noraldino Júnior, em três de agosto de 2017. A 

audiência aconteceu na Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais e Direitos Humanos em 26 de outubro 

daquele ano, não se chegando a um consenso sobre o tema.  
11

 Ao longo do tempo, na parte baixa da Vila, o Largo das Forras foi se afirmando como local de parada das 

tropas e de comércio. Seu nome é uma referência às negras libertas, proprietárias de vendas e tabernas na rua que 

ligava o largo à área nobre da povoação, denominada Rua das Forras. Lá está localizado o único sobrado de três 

pavimentos do município. 
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Fotografia 2: Charreteiros da cidade de Tiradentes no Largo das Forras, um dos 

locais onde se iniciam os roteiros turísticos. 

 

Fotografia do autor em 13 de abril de 2019 

 

As narrativas constantes dos roteiros turísticos dos charreteiros também foram 

determinantes para a escolha, pois parecia haver uma heterogeneidade das representações
12

 

narradas por eles. Cada um versa sobre a história imprimindo a sua narrativa, a sua forma de 

contar, a sua ênfase, a sua marca, a sua experiência. Dessas narrativas, que a princípio 

aparentavam ser divergentes, surgiu a curiosidade em saber como tais conhecimentos foram 

construídos ao longo do ofício e também se são compartilhados entre eles. A pesquisa, além 

de responder esse questionamento específico, busca saber qual valor os charreteiros atribuem 

à atividade que exercem, investigando se percebem que desempenham um papel educativo 

com suas narrativas. 

Considerando o grupo pesquisado e o local onde habita e exerce seu ofício, a pesquisa 

está intimamente ligada às questões sobre Patrimônio, produção de memórias e formação das 

identidades,
13

 uma vez que discute a relação com o patrimônio do município de Tiradentes a 

partir das experiências, narrativas e representações dos charreteiros. Ao longo do século XX, 

o conceito de “Patrimônio Cultural” adquiriu um peso significativo no mundo ocidental, 

transitando da referência aos grandes monumentos artísticos do passado, como memória a ser 

perpetuada de uma sociedade, para avançar a uma concepção mais ampla, segundo a qual o 

conjunto dos bens culturais, referente às identidades coletivas, é também entendido como 

                                                           
12

 O conceito de representação será abordado mais à frente, conforme o concebe Roger Chartier. 
13

 Uma disciplina com esse mesmo título foi oferecida, na modalidade optativa, pela Professora Christianni 

Cardoso Morais no 2º semestre de 2018, Programa de Pós-graduação em Educação da UFSJ. A disciplina 

ofereceu um estudo histórico sobre processos educativos que ocorrem na relação com o patrimônio histórico e 

que contribuem para a produção/preservação de memórias coletivas e para a formação das identidades. 
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patrimônio. Assim, paisagens, arquiteturas, tradições, gastronomias, expressões de arte, 

documentos e sítios arqueológicos passaram a ser reconhecidos e valorizados pelas 

comunidades e organismos governamentais, nas diferentes esferas. No Brasil, foi instituído o 

Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, pelo Decreto nº 3551/2000, sendo abertos 

outros quatro livros
14

: Livro de Registro dos Saberes, Livro de Registro das Celebrações, 

Livro de Registro das Formas de Expressão e Livro de Registro dos Lugares; que constituem 

patrimônio cultural brasileiro. A instituição do registro pode ser vista como  

 

um recurso de reconhecimento e valorização do patrimônio imaterial, que pode 

também ser complementar a este. O registro corresponde à identificação e à 

produção de conhecimento sobre o bem cultural de natureza imaterial e equivale a 

documentar, pelos meios técnicos mais adequados, o passado e o presente dessas 

manifestações, em suas diferentes versões, tornando tais informações amplamente 

acessíveis ao público. (SANT‟ANNA, 2003, p. 55) 
 

No contexto histórico dessas transformações na concepção de patrimônio, a atividade 

de charreteiro, por exemplo, foi considerada Patrimônio Cultural Imaterial
15

 do município de 

Tiradentes pela lei municipal nº 3.148 de 28 de agosto de 2017. Compreender esse conceito 

possibilitou uma melhor análise das representações acerca do patrimônio cultural que os 

charreteiros fazem em suas narrativas. Embora os charreteiros abordem alguns elementos da 

cultura imaterial, priorizam os elementos de “pedra e cal”, ou seja, o patrimônio edificado. No 

entanto, mesmo dando ênfase ao patrimônio tangível, os charreteiros têm uma concepção 

mais ampla e se incluem, enquanto habitantes, como patrimônio da cidade.  

 

Patrimônio pra mim... é lógico que tem patrimônio material, o imaterial e pra mim 

patrimônio também é o povo da cidade. Eu acho que juntando esses três 

seguimentos, isso é um patrimônio. Aí é lógico que vem se agregando ao patrimônio 

a gastronomia, o jeito do mineiro, do interior, a forma de atender as pessoas, que eu 

acho que isso é um patrimônio que a gente nunca pode perder. O jeito mineiro de 

expressar, falar, eu acho que isso que a gente, essas raízes que a gente não pode 

perder. Acho que isso é um patrimônio! Então vem a sociedade com o patrimônio 

imaterial e material, acho que isso é um patrimônio definido da cidade de 

Tiradentes. (Luciano Lopes, em entrevista ao autor em fevereiro de 2020) 

 

Patrimônio pra mim é tudo! Não só os monumentos históricos como as tradições 

também, é um patrimônio nosso. Por exemplo, muitas coisas há uns anos atrás foram 

deixando de ter justamente por não ter pessoas que faziam, faziam acontecer. Por 

exemplo, Semana Santa mesmo deixou de fazer muita coisa, mas agora parece que 

resgatou um pouco. (...) Mas então eu acho que patrimônio não é só monumento 

histórico, é manter também as tradições. (Reginilson Ramalho, em entrevista ao 

autor em fevereiro de 2020) 

 

                                                           
14

 Em 1937, os primeiros livros instituídos foram os seguintes: Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e 

Paisagístico; Livro do Tombo Histórico; Livro do Tombo das Belas Artes e Livro das Artes Aplicadas. 
15

 De acordo com a Resolução do Iphan n° 001, de 03 de agosto de 2006, “se entende por bem cultural de 

natureza imaterial as criações culturais de caráter dinâmico e processual, fundadas na tradição e manifestadas por 

indivíduos ou grupos de indivíduos como expressão de sua identidade cultural e social”. 
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As manifestações culturais produzidas pelos homens e narradas pelos charreteiros de 

Tiradentes estão inseridas dentro do que chamamos de patrimônio tangível e intangível, e 

ambos devem ser preservados. Tanto o patrimônio construído fisicamente quanto aquele que 

se constrói enquanto expressão – no modo de criar, de tocar o sino, de fazer tapetes de rua, de 

falar, de bordar, de contar histórias – se complementam e estão intimamente ligados, sendo 

então necessária uma aproximação dessas duas categorias. Toda e qualquer manifestação 

cultural está vinculada a determinado espaço que lhe assegurou a possibilidade de acontecer, 

repetir e se desenvolver historicamente. Não haveria, por exemplo, o Registro do Toque dos 

Sinos em Minas Gerais,
16

 que tem como referência as cidades de São João del-Rei, Ouro 

Preto, Mariana, Catas Altas, Congonhas, Diamantina, Sabará, Serro e Tiradentes, se não 

existissem tanto os templos católicos setecentistas, tombados pelo patrimônio, quanto os sinos 

em sua materialidade. Assim, a manifestação da cultura, a materialidade produzida pelas mãos 

humanas e o lugar em que acontecem são indissociáveis, sendo que o patrimônio tangível 

tombado deve manter o seu patrimônio intangível relacionado bem perto e vivo. 

No Brasil, por mais de sessenta anos, a concepção de patrimônio estava vinculada à 

preservação de bens materiais que acabavam por privilegiar aqueles pertencentes às classes 

dominantes. Ao se pensar em preservação, a única opção era o tombamento e os critérios 

adotados privilegiavam os bens de grupos sociais de tradição europeia, sobretudo o Barroco 

mineiro. Esse cenário começou a mudar e ser reorientado para outras manifestações a partir 

do ano 2000. Seria ingenuidade, porém, imaginar que tais mudanças tenham se dado de 

maneira espontânea. As mudanças ocorridas são resultado de pressões exercidas pelos 

representantes de culturas minoritárias de Estados signatários da UNESCO, fenômeno 

observado já em meados de 1980 e que entre nós tomou força no final da década de 1990. 

Na Conferência Mundial sobre as políticas culturais, realizada em 1982 no México, foi 

ressaltada a importância da relação entre o patrimônio e a identidade cultural e destacada a 

necessidade de adoção de “políticas culturais que protejam, estimulem e enriqueçam a 

identidade e o patrimônio cultural de cada povo, além de estabelecerem o mais absoluto 

respeito e apreço pelas minorias culturais e pelas outras culturas do mundo” (UNESCO, 

1982), reconhecendo a igualdade e dignidade de todas as culturas. Na Recomendação de 

Paris, sobre a salvaguarda da cultura tradicional e popular, documento da 25ª Conferência 

Geral da UNESCO em 1989, foi indicada a necessidade de que cada Estado promovesse 

pesquisas para identificar a cultura tradicional e popular enquanto expressão cultural. A 

                                                           
16

 O Toque dos Sinos em Minas Gerais foi inscrito no Livro das Formas de Expressão em dezembro de 2009. 
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convenção, ocorrida em Paris em outubro de 2003, estabeleceu um Comitê 

Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Por salvaguarda, 

entende-se:  

 

as medidas que visam garantir a viabilidade do patrimônio cultural imaterial, tais 

como a identificação, a documentação, a investigação, a preservação, a proteção, a 

promoção, a valorização, a transmissão – essencialmente por meio da educação 

formal e não-formal - e revitalização deste patrimônio em seus diversos aspectos. 

(UNESCO, 2003, p. 5)  

 

Houve um crescente interesse das universidades e institutos de pesquisa em mapear 

diferentes manifestações da cultura brasileira, até então excluídas das políticas de patrimônio. 

Ainda assim, a percepção de um “patrimônio intangível”, que “não pode e não deve ser 

congelado” (FONSECA, 2003, p. 63), não é tão clara quanto a de um patrimônio “tombado”.  

 

A imagem que a expressão “patrimônio histórico e artístico” evoca entre as pessoas 

é a de um conjunto de monumentos antigos que devemos preservar, ou porque 

constituem obras de arte excepcionais, ou por terem sido palco de eventos 

marcantes, referidos em documentos e em narrativas dos historiadores. (FONSECA, 

2003, p. 59) 

 

Pelas narrativas dos charreteiros, embora a maioria deles considere o patrimônio para 

além da concepção de “pedra e cal”, percebi que existe a continuidade de valorização desse 

patrimônio material, expresso nos edifícios ligados à religião católica, nos edifícios públicos 

ligados à administração colonial ou nos imóveis pertencentes à elite setecentista. Ao narrar 

sobre esses monumentos históricos, para além da dimensão estética que eles assumem dentro 

do conjunto arquitetônico, os eventos ou personagens marcantes ligados a eles são aflorados. 

Em Le Goff, temos que monumento “é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a 

recordação” (LE GOFF, 2013, p. 486). Para Choay (2006, p. 113), existe uma distinção entre 

monumento e monumento histórico. Se atentarmos para o seu sentido inicial, o monumento 

seria a rememoração de eventos ocorridos, crenças e pessoas ilustres, que traria o passado 

para o presente, evocando a memória coletiva e afirmando a identidade de uma comunidade. 

Contudo, a partir do século XIX, na França, e com o advento da era industrial, o monumento 

histórico vai se tornando um elemento estético, de embelezamento das cidades, deixando de 

ser apenas um elemento ligado à memória. E a noção de monumento histórico, bem como as 

práticas de conservação a ele associadas, “expandiram-se para fora da Europa, onde tinham 

nascido e que tinham tinha permanecido durante muito tempo o seu território exclusivo” 

(CHOAY, 2006, p 14).  



26 
 

As primeiras políticas de proteção ao patrimônio histórico e artístico no Brasil 

aconteceram no governo de Getúlio Vargas, quando Gustavo Capanema assumiu o Ministério 

de Educação e Saúde, em 1934. Nesse momento, algumas ações no campo da cultura 

tomaram forma de políticas culturais, como a criação da Inspetoria dos Monumentos 

Nacionais (1934), da Comissão de Teatro Nacional (1936), do Serviço de Radiodifusão 

Educativa (1937), do Instituto Nacional do Livro (1937), do Instituto Nacional de Cinema 

Educativo (1937), do Serviço Nacional de Teatro (1937) e do Serviço do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (SPHAN), pela Lei n.º 378, de 13/1/1937. O anteprojeto do SPHAN foi 

elaborado por Mário de Andrade, a pedido de Capanema, evidenciando o papel importante 

desempenhado pelos modernistas nesse momento de formulação de políticas culturais, 

quando se buscava uma identidade nacional. O anteprojeto de Mário de Andrade tinha um 

âmbito bastante extenso e contemplava hábitos, crendices, cantos, lendas e superstições 

populares, porém foi reelaborado por Rodrigo Melo Franco de Andrade, e a aprovação final 

não considerou esses aspectos da cultura imaterial, optando por uma visão mais ligada ao bem 

cultural material, ao patrimônio de “pedra e cal”. Nesse ano foi sancionada a Lei brasileira de 

preservação do patrimônio histórico e cultural, ou Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 

1937, que em seu artigo primeiro: 
 

Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e 

imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 

vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. (Art. 1º, decreto-lei nº 25, de 

30 de novembro de 1937) 

 

Herdamos, assim, uma concepção de patrimônio que privilegiou os bens edificados, 

que seriam inscritos – agrupados ou separadamente – em um dos quatro Livros do Tombo: 

Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, Livro do Tombo Histórico, Livro 

do Tombo das Belas Artes e Livro do Tombo das Artes Aplicadas. 

A humanidade do patrimônio, que os charreteiros ressaltam nas entrevistas e que está 

contida nos moradores de Tiradentes e neles próprios, não é muito considerada em suas 

histórias. À exceção de personagens ilustres como Tiradentes e o Capitão Manuel Dias de 

Oliveira, pessoas como “Chico Doceiro”
17

 e “Tião Paineira”
18

, que poderiam ser tomados 

                                                           
17

 Francisco de Paula Xavier, o “Chico Doceiro”, nasceu no distrito de Bichinho (Vitoriano Veloso), em Prados. 

Começou a fabricar seus doces em 1965 que ganharam fama na cidade entre os moradores e turistas, sendo um 

dos mais conhecidos o canudinho de doce de leite. Faleceu em outubro de 2017 aos 86 anos. 
18

 Sebastião Augusto de Freitas, o “Tião Paineira” nasceu em 1928 na cidade de Tiradentes onde aprendeu o 

ofício da profissão de ceramista com o pai, que havia aprendido com seu avô. Exímio contador de histórias, teve 

a sua história marcada pela tradição do barro. Faleceu em abril de 2018 aos 90 anos. 
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como “tesouros humanos”
19

 do município, agora falecidos, também não estão vivos em suas 

narrativas. Diferentemente daqui, segundo Márcia Sant‟Anna, no mundo oriental valoriza-se 

mais o conhecimento e a transmissão desses saberes como forma de preservação e vivência da 

tradição, “tornando-se mais importantes do que as coisas que as corporificam” 

(SANT‟ANNA, 2003, p. 52). Dessa forma, não são os objetos materiais os “depositários da 

tradição cultural” e sim as pessoas. Humanidade do patrimônio que pode ser percebida 

também nas pequenas cenas cotidianas da cidade, como um vendedor de balaios que desfila 

anônimo sob a sua arte, um músico que empresta ao seu violão e à sua voz toda a visibilidade 

ou uma senhorinha que varre as pedras com vassoura de palha ou de alecrim do campo que 

ela mesma fez. Pessoas e saberes das pequenas cidades que vão sendo esquecidos com o 

passar do tempo, tradições que acabam por não sobreviver ao longo das gerações e que 

escapam ao olhar de um turista menos atendo à humanidade do patrimônio. Em minhas 

andanças por Tiradentes para a realização da pesquisa, destaco como caso exemplar o senhor 

que anda pelas ruas de pedra aos finais de semana vendendo seus balaios a preços módicos, 

produtos de seu saber, um saber-fazer ancestral e que corre o risco de se perder. 

Fotografia 3: Vendedor de balaios pelas ruas de Tiradentes 

 

Fotografia do autor em 30 de janeiro de 2020 

                                                           
19

 Pela preocupação com o patrimônio cultural imaterial, decorrente das mudanças globais que ocorrem em ritmo 

acelerado, o conselho executivo da UNESCO viu a prioridade de um programa de valorização dos mestres de 

diferentes ofícios. O programa recebeu o nome de “Tesouros Humanos Vivos”, reconhecendo o valor dos 

mestres e assegurando-lhes condições de transmissão a novas gerações. (ABREU, Regina. “Tesouros Humanos 

Vivos” ou quando as pessoas transformam-se em Patrimônio Cultural – Notas sobre a experiência francesa de 

distinção dos "Mestres da Arte", In: CHAGAS, Mário; ABREU, Regina (orgs). Memória e patrimônio: ensaios 

contemporâneos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003). 
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Considerando a “face imaterial do patrimônio”, alguns ditados populares e lendas da 

cidade de Tiradentes figuram entre as histórias contadas pelos charreteiros durante o passeio 

de charrete, bem como algumas tradições locais. Algumas dessas tradições estão relacionadas 

aos modos de fazer, como a arte de confeccionar a “Cruz de Nossa Senhora”
20

, que é fixada 

nas portas, ou os tapetes de rua
21

, durante as procissões da Semana Santa e no Corpus Christi; 

outras tradições estão relacionadas à religiosidade de seus habitantes, como o “Jubileu da 

Santíssima Trindade”.
22

 Esse patrimônio intangível é narrado aos visitantes como forma de 

perpetuação, mas não deixam de acrescentar uma dose de curiosidade aos passeios, bem como 

os ditados populares e as lendas da cidade. Toda essa dimensão narrativa contida nas histórias 

dos charreteiros sobre o patrimônio tangível e intangível de Tiradentes foi o que motivou a 

realização desta pesquisa. 

O objetivo geral da pesquisa está centrado nas experiências
23

 e nas representações 

partilhadas pelos charreteiros. Ao conduzirem os visitantes pelas ruas de pedras de Tiradentes, 

os charreteiros não rompem com a tradicional visão eurocêntrica da história e reproduzem 

visões canônicas, configurando-se assim como sujeitos da informação a conduzir outros 

sujeitos da informação, vivendo numa sociedade que prima pela velocidade e que só valida 

aquilo que pode ser verificado de forma imediata. No entanto, havendo maior interação entre 

condutor e conduzido, os charreteiros narram além das memórias da cidade, pois narram 

também as suas próprias histórias de vida entre os ruídos dos cascos dos cavalos. Assim, 

busquei compreender como as experiências vivenciadas pelos charreteiros ao longo de suas 

vidas foram apropriadas e de que forma elas aparecem representadas em suas narrativas. 

Compreender essas narrativas, compostas de som e silêncio, cheio e vazio, presença e 

ausência, lembrança e esquecimento, não é uma ação de apenas interpretar o que se fala, mas 

de atentar-se às lacunas e às motivações que os fazem falar e silenciar, bem como ao lugar de 

onde falam. Embora a imagem do charreteiro possa ser corriqueira pelas ruas de Tiradentes, 

compondo a paisagem urbana, toda a dimensão narrativa e os valores simbólicos das histórias 

contadas são invisíveis ou distorcidos por grande parte da população. 

                                                           
20

 Esta tradição religiosa, do dia de Santa Cruz, é renovada anualmente na cidade de Tiradentes e em algumas 

cidades mineiras. Os devotos acreditam que Nossa Senhora visita, no dia 3 de maio, todo lugar que tiver uma cruz 

enfeitada na porta. 
21

 Em Tiradentes, como em outras cidades do Brasil, existe a tradição de ornamentar as ruas por onde passa a 

procissão com tapetes coloridos e desenhos de inspiração religiosa. Geralmente são confeccionados por 

voluntários que começam os preparativos dias antes da solenidade e atravessam a noite trabalhando. São 

utilizados diversos tipos de materiais como serragem colorida, borra de café, farinha, areia, flores e folhas. 
22

 O Jubileu da Santíssima Trindade é uma festa religiosa que acontece há mais de 240 anos na cidade de 

Tiradentes, tendo sido realizado pela primeira vez em 1776.  
23

 Nesta pesquisa, o conceito de experiência é utilizado a partir da perspectiva de Jorge Larrosa, o qual também 

será discutido em momento posterior deste trabalho.  
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Para iniciar a escrita sobre essa caminhada, apresento aspectos referentes à 

metodologia de trabalho e os referenciais teóricos. As contribuições de Walter Benjamim e 

Jorge Larrosa para analisar as narrativas dos charreteiros pela perspectiva da experiência, de 

Chartier no conceito de representação, de Maurice Halbwachs para a memória e as 

contribuições de Paul Thompson no campo da História Oral. As entrevistas de história de 

vida, bem como as observações diretas, foram abordagens adotadas para a construção dos 

dados de análise e, ao longo do primeiro capítulo, descrevo o processo de registro das 

narrativas e um pouco da história de vida de alguns charreteiros  

No segundo capítulo, apresento o local onde a pesquisa foi realizada, a cidade de 

Tiradentes. Por desenvolver a atividade turística, especialmente a partir da década de 1980, a 

cidade hoje recebe um grande número de visitantes e é palco para muitos festivais. Nesse 

capítulo, procuro mostrar um pouco dos sentimentos dos tiradentinos sobre a cidade em que 

nasceram ou escolheram morar.  

O terceiro capítulo é dedicado aos charreteiros e às suas narrativas. Aqui, são 

apresentados os parceiros desta pesquisa como artesãos de palavras e como narradores que 

partilham experiências pelas ruas da cidade. As narrativas são analisadas levando em 

consideração as suas vivências e experiências, as memórias individuais e coletiva e as 

representações sobre temas como patrimônio intangível e a escravidão no Brasil. Um capítulo 

que apresenta uma imagem de Tiradentes elaborada por aqueles tiradentinos que têm, na 

cidade, a matéria-prima e a substância de seu trabalho. 

Havia o projeto de um quarto e último capítulo, sugerido no Exame de Qualificação
24

, 

no qual eu iria analisar as percepções, sobre a cidade, dos quatro charreteiros que concederam 

as entrevistas de histórias de vida. Os dados seriam construídos durante a realização de um 

passeio a pé pelas ruas de pedra de Tiradentes e de uma “entrevista caminhante” em conjunto, 

por itinerários e locais de significação, construídos no cotidiano, na memória e no trabalho. 

Locais diferentes do roteiro turístico estabelecido como tradição pelos charreteiros. Intentava 

utilizar as contribuições de Merlin Coverley, em A Arte de Caminhar: O Escritor Como 

Caminhante, e de Francesco Careri, em Walkscapes: o Caminhar Como Prática Estética.
25

 

No entanto, um grande imprevisto na história impossibilitou a realização dessa caminhada 

pelas ruas da cidade. Devido ao distanciamento social, recomendado como forma de conter o 

novo coronavírus, responsável pela pandemia que estamos vivenciando, infelizmente tive que 

                                                           
24

Ideia gentilmente proposta pelo Prof. Jezulino Lúcio Mendes Braga, a quem agradeço pela generosidade e 

contribuição para o trabalho.  
25

Bibliografia também gentilmente sugerida pela Profa. Giovana Scareli, na mesma banca, a quem agradeço pela 

generosidade e desejo de contribuir para a pesquisa.  

https://www.estantevirtual.com.br/livros/Francesco%20Careri?busca_es=1
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abortar esse capítulo. Como alternativa, realizei contato telefônico com dois charreteiros e 

apresento as percepções deles sobre a cidade de Tiradentes esvaziada de turistas e os efeitos 

da pandemia em suas atividades laborais. 
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Capítulo I 

Rosa dos Ventos 
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1.1. Experiências, representações, memórias 

 

COMPARAMENTO 

  

Os rios recebem, no seu percurso, pedaços de pau, folhas secas, penas de urubu.  

E demais trombolhos.  

Seria como um percurso de uma palavra antes de chegar ao poema.  

As palavras, na viagem para o poema, recebem nossas torpezas, nossas demências, 

nossas vaidades.  

E demais escorralhas.  

As palavras se sujam de nós na viagem.  

Mas desembarcam no poema escorreitas: como que filtradas.  

E livre das tripas do nosso espírito. 

 

(MANOEL DE BARROS) 

 

Ao iniciar o traçado de um percurso que intente me aproximar dos objetivos desta 

pesquisa, é preciso compreender que ele será feito por palavras. E as palavras irão se “sujar” 

deste autor, como nos diz Manoel de Barros, comparando o percurso da palavra para o poema 

ao de um rio com seus “trombolhos”. As palavras contidas neste texto produzirão sentidos e 

criarão realidades, influenciando os pensamentos (LARROSA, 2014). Contudo, ainda que 

“escorreitas”, elas traduzem meus pensamentos e refletem um pouco do que sou, das coisas 

que me aconteceram e a forma como me posiciono no mundo atual. Para Ítalo Calvino (1990), 

cada vida carrega em si a multiplicidade, afinal, 

quem somos nós, quem é cada um de nós senão uma combinatória de experiências, 

de informações, de leituras, de imaginações? Cada vida é uma enciclopédia, uma 

biblioteca, um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser 

continuamente remexido e reordenado de todas as maneiras possíveis. (CALVINO, 

1990, p. 138) 

Portanto, as coisas que por mim passaram, que me tocaram, que me aconteceram ao 

longo da vida e que Larrosa chama de experiência, irão desaguar inevitavelmente neste texto. 

Experiência, assim concebida, é algo que tem o poder de transformar o sujeito, pois o sujeito 

da experiência é passional, receptivo, disponível e aberto, vive de mudança em mudança.  

Experiência pode ser vista também como algo que é passado de pessoa a pessoa e, de 

acordo com Walter Benjamin (1892-1940), é a fonte da qual nascem as narrativas: 

experiências que nos foram transmitidas ao longo da vida em provérbios concisos ou 

eloquentes histórias, sempre com a autoridade da velhice e comunicada aos jovens 

(BENJAMIN, 1986a). Verena Alberti também assinala que a linguagem faz o trabalho de 

selecionar os acontecimentos, organizá-los e comunicar as experiências de acordo com o 

sentido de quem viveu o acontecimento. 
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A passagem da experiência – daquilo que foi vivenciado – em linguagem recebe 

muitas vezes o nome de narrativa, entendendo-se narrativa como a organização dos 

acontecimentos de acordo com determinado sentido que lhes é conferido. 

Evidentemente a experiência sozinha, pura e simples, não é capaz de ser 

comunicada; comunicar experiências pressupõe sua organização de acordo com um 

sentido. (ALBERTI, 2004, p. 92) 

 

Em seu ensaio Experiência e pobreza (1986a), Benjamin inicia com a parábola de um 

velho que revela a seus filhos, no momento de sua morte, a existência de um tesouro 

enterrado em seus vinhedos. Após cavarem e procurarem sem sucesso, compreendem que o 

tesouro revelado pelo pai está no trabalho. Ao morrer, o velho levara consigo a sua vivência, 

efêmera e singular, de que o trabalho é mais importante que o ouro, transformando-a antes em 

experiência, em sabedoria para os filhos. Experiência que, transmitida aos filhos, é então 

integrada à vivência deles, que, por sua vez, será transformada em experiência e repassada à 

próxima geração de filhos. A experiência, vista sob esta ótica, é cíclica, atemporal e carrega 

consigo algum tipo de conhecimento. Tem sempre uma dimensão narrativa e utilitária, seja 

num ensinamento moral, numa sugestão prática ou numa norma de vida. O saber transmitido 

pela experiência marca a “relação com a existência, com a vida singular e concreta de um 

existente singular e concreto. A experiência e o saber que dela deriva são o que nos permite 

apropriar-nos de nossa própria vida” (LARROSA, 2014, p. 33). 

Se experiência é o que nos acontece e nos toca, o saber derivado da experiência está 

relacionado com a elaboração do sentido que damos ao que nos acontece. O saber da 

experiência é limitado, finito, particular, subjetivo e intimamente ligado à existência do 

sujeito (LARROSA, 2014). É factível dizer, então, que os saberes contidos nas narrativas dos 

charreteiros da cidade de Tiradentes foram construídos de acordo com suas experiências 

pessoais. Embora, por vezes, os charreteiros se apresentem como sujeitos da informação, 

reproduzindo visões canônicas da história, ao criar narrativas sobre a cidade, ao descrever 

detalhes da arquitetura colonial do século XVIII, ao contar lendas e ditados, ao envolver 

personagens e acontecimentos históricos em suas auras mitológicas, ao relembrar antigas 

tradições e criar mais algumas, os charreteiros nos mostram um pouco de si próprios.  

Em Benjamin, temos que a experiência é o conhecimento, ensinamento, sabedoria 

passada de pessoa a pessoa, e é nessa fonte que bebem todos os narradores. Podemos então 

afirmar que, além das experiências pessoais, a construção das narrativas dos charreteiros se 

deu por meio da partilha de conhecimentos feita por outros, partilha que também ocorre no 

grupo social do qual fazem parte. De forma cíclica, a partilha da experiência ganha as ruas da 

cidade num certo tipo de educação caminhante, uma educação fora do espaço 

institucionalizado, em que a cidade não é apenas o lugar onde eles habitam, “a própria cidade 
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e sua dinâmica constituem-se fontes de investigação, revelando a historicidade impregnada 

nas ruas, praças, edificações e espaços públicos, e a multiplicidade de tempos expressa no 

emaranhado urbano” (ARAÚJO, 2013, p. 104).  

Entretanto, as ações da experiência estão em baixa e cada vez mais raras, no que 

concordam Benjamin e Larrosa. Perdemos a habilidade de narrar, a habilidade de transmitir a 

experiência pela palavra, pela oralidade. Isso revela a falta de conexão entre o 

desenvolvimento científico e tecnológico com a condição humana. Os autores indicam alguns 

fatores que contribuem para este fenômeno, sendo um deles o excesso de informação, que não 

deixa espaço para a experiência. Para Larrosa, o sujeito busca por informação, mas não no 

sentido de ter sabedoria, mas sim de estar informado. Podemos estar informados sobre 

inúmeras coisas que não sabíamos antes, depois de ter lido um livro ou de ter realizado uma 

viagem e, ainda assim, afirmar que nenhuma dessas coisas tenha nos tocado a ponto de se 

converter em uma experiência a ser partilhada. Em nossa atual sociedade, tudo converge para 

a necessidade de se obter explicações. Já em 1936, Walter Benjamin apontava para essa 

convergência e para o consequente retraimento na partilha de experiências: 

 

A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados de explicações. Em outras 

palavras: quase nada do que acontece está a serviço da narrativa, e quase tudo está a 

serviço da informação. Metade da arte narrativa está em evitar explicações. 

(BENJAMIN, 1986b, p. 203) 

 

Para Ecléa Bosi (1983), o mundo da técnica desorienta a arte de compartilhar 

experiências de boca em boca. Os narradores vencem as distâncias de espaço, “do longe 

espacial das terras estranhas”, ou de tempo, “do longe temporal contido na tradição” 

(BENJAMIN, 1986b), e trazem os saberes em suas narrativas, prontamente desmentidos pela 

tecnologia, em uma sociedade da informação, que só valida o que pode ser verificado 

imediatamente. São menos os ouvintes que têm o interesse nos saberes que vêm de longe e 

que perduram do que aqueles interessados na informação sobre acontecimentos próximos e 

que só têm valor enquanto novidade. Perde-se, assim, a faculdade de escutar. A partilha de 

experiências contida nas narrativas foi substituída pela informação. 

 

A informação pretende ser diferente das narrações dos antigos: atribui-se foros de 

verdade quando é tão inverificável quanto a lenda. Ela não toca no maravilhoso, se 

quer plausível. A arte de narrar vai decaindo com o triunfo da informação. 

Ingurgitada de explicações, não permite que o receptor tire dela alguma lição (BOSI, 

1983, p. 44).  
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Se antes a memória de um sujeito estava limitada às suas experiências diretas e a um 

reduzido repertório de acontecimentos, hoje a informação nos chega das mais variadas 

formas. Atualmente, “somos bombardeados” por inúmeras imagens, notícias, jornais, revistas 

e outdoors, tornando-se difícil distinguir o que é experiência direta daquilo que vimos a 

poucos segundos na televisão ou na internet. “Em nossa memória se depositam, por estratos 

sucessivos, mil estilhaços de imagens, semelhantes a um depósito de lixo, onde é cada vez 

menos provável que uma delas adquira relevo” (CALVINO, 1988, p. 107).  

Ao acessar essas fontes de informação não buscamos por conselhos, o que se procura 

são elementos que dêem embasamento às opiniões, “a busca da sabedoria perde forças, foi 

substituída pela opinião” (BOSI, 1983, p. 43). Opinião em excesso é apontada por Larrosa 

como um dos fatores que contribuem para que a experiência se torne cada vez mais rara.  É 

imperativo que se tenha uma opinião, é imperativo que se assuma uma posição depois de ter 

se informado sobre um assunto de qualquer natureza. Informação e opinião ocupam, portanto, 

todo o espaço, não permitindo que a experiência aconteça. 

 

O sujeito moderno é um sujeito informado que, além disso, opina. É alguém que tem 

uma opinião supostamente pessoal e supostamente própria e, às vezes, supostamente 

crítica sobre tudo o que se passa, sobre tudo aquilo de que tem informação. Para nós, 

a opinião, como a informação, converteu-se em um imperativo. (LARROSA, 2014, 

p. 24) 

 

Outro fator determinante, de acordo com Larrosa (2014), para a diminuição da 

comunicabilidade da experiência, é a falta de tempo. Para que a experiência aconteça, é 

preciso que haja tempo e, como vimos, a sociedade da informação prima pela velocidade, 

pelo ineditismo, pelo imediatismo característico do mundo moderno. Se um acontecimento é 

logo substituído por outro, que também passará sem deixar vestígios e criar conexões 

significativas, podemos deduzir que esse acontecimento não ficará impregnado em nossa 

memória de forma a ser transmitido como experiência posteriormente. Segundo Benjamin, 

nos idos da década de 1930, “o homem de hoje não cultiva o que não pode ser abreviado. 

Com efeito, o homem conseguiu abreviar até a narrativa” (BENJAMIN, 1986b, p. 203). Para 

ele, a narrativa e nela a transmissão da experiência são construídas em seus mínimos detalhes, 

com tempo, comunicadas de forma quase artesanal. 

 

Ela não está interessada em transmitir o „puro em si‟ da coisa narrada como uma 

informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em 

seguida retirá-la dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a 

mão do oleiro na argila do vaso. (BENJAMIN, 1986b, p. 205) 
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Em tempos de informação e tecnologias, como os atuais, é perceptível como a 

comunicação virtual ocupa um espaço que antes era reservado à comunicação oral, até dentro 

de nossos próprios lares. Como consequência, verificamos uma diminuição do diálogo com os 

familiares, do contato físico, “de uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a 

faculdade de intercambiar experiências” (BENJAMIN, 1986b, p. 198). Essa diminuição é 

provocada também pela falta de tempo, pelo excesso de trabalho, pelo ritmo acelerado. O 

espaço negado à narrativa oral contribui para a construção de pessoas carentes de experiência, 

pois, se a experiência é tudo que nos passa, acontece, toca, afeta ou ameaça, precisamos nos 

expor para que a experiência aconteça. A velocidade de tudo que acontece na atual sociedade 

diminui significativamente a possibilidade de que algo nos aconteça e, para que haja a 

experiência, é preciso 

 

um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm: 

requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, 

olhar mais devagar, e escutar mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, 

demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a 

vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir 

os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar 

aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e 

espaço. (LARROSA, 2014, p. 25) 

 

Com toda falta de tempo para que a experiência aconteça, cabe aqui perguntar: qual 

gesto seria capaz de parar o mundo, fazendo-o “confessar que essa pobreza de experiência não 

é mais privada, mas de toda a humanidade”? (BENJAMIN, 1986a, p. 115). Em dezembro de 

2019, o governo chinês alertou a Organização Mundial da Saúde para a ocorrência de casos 

de uma pneumonia "de origem desconhecida" no sul do país. Ainda sem nome, o novo 

coronavírus tomou proporções de uma pandemia mundial, disseminando a COVID-19
26

 e 

mudando radicalmente o mundo, em curto período de tempo. Seguindo as recomendações da 

Organização Mundial de Saúde, milhões de pessoas se viram obrigadas a readequar suas 

rotinas ao limite de suas casas, como forma de conter a propagação do vírus.  Assim, para 

uma parcela da sociedade que pôde ficar em casa e refletir um pouco mais neste ano de 2020, 

o mundo “parou”. Mas nem todos “estão no mesmo barco”, pois, embora a “tempestade” seja 

a mesma, são vários os fatores que fazem com que ela seja percebida e vivenciada 

diferentemente pelos grupos sociais. Enquanto para alguns o distanciamento social é visto 
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 COVID-19 (do inglês Coronavirus Disease 2019) é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus da 

síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2). Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade em 

respirar. Em 80% dos casos os sintomas são ligeiros ou assintomáticos; no entanto, em 15% as infecções são 

graves, necessitando de oxigênio, e 5% muito graves, necessitando de ventilação assistida em ambiente 

hospitalar. Os casos mais graves podem evoluir para pneumonia aguda com insuficiência respiratória severa, 

falência de vários órgãos e morte. 
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como um momento de reflexão, para outras pessoas é visto como uma preocupação em saber 

como as contas serão pagas ou se haverá o pão na mesa no dia seguinte. Alguns estão em 

home office e entediados, outros não têm esta opção e estão com medo de contrair a doença 

em seu local de trabalho, além do medo de perder o emprego. Alguns estão se reconectando 

com seu deus e crendo em milagres, enquanto outros estão passando por momentos de 

fraqueza na fé e descrença nas pessoas.  

Dentro da parcela da sociedade que teve a possibilidade de passar mais tempo em 

casa, algumas pessoas podem refletir se a rotina acelerada é de fato necessária, se é preciso 

consumir tudo que hoje é consumido e se é possível ser mais flexível. Essas pessoas podem 

refletir também sobre valores como a solidariedade e o cuidado, brincar com as crianças sem 

pressa, cozinhar e comer uma comida mais saudável, ouvir música, arrumar cantos esquecidos 

e rever fotos antigas. No entanto, para outras tantas que também estão em casa, passar mais 

tempo nela acelerou ainda mais a rotina de trabalho, que, além do home office, se desdobrou 

nas tarefas domésticas e nas atividades para as crianças, que também estão confinadas, não 

sobrando o tempo para reflexão. Dados também apontam que, em abril de 2020, a quantidade 

de denúncias de violência doméstica contra as mulheres, recebidas pelo canal “Ligue 180”, 

cresceu 36% em relação ao mesmo período de 2019, segundo números do Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e divulgados pela Agência Brasil.
27

 Esse aumento 

da violência pode estar relacionado diretamente com o confinamento em casa, uma vez que as 

vítimas estão convivendo por mais tempo com seus agressores. A pandemia provoca 

sensações diversas e pergunto-me como um vírus tão minúsculo e invisível tem a capacidade 

de alterar e até paralisar atividades em todo o planeta. Fomos privados da nossa rotina, do 

contato com pessoas que nos são caras e de quem sentimos falta, de cumprir nossos 

compromissos laborais. Estamos vivendo um momento histórico muito singular, no qual “o 

acontecimento é comum, mas a experiência é para cada qual sua, singular e de alguma 

maneira impossível de ser repetida” (LARROSA, 2014, p. 32). 

Na primeira metade do século XX, Benjamin dizia que as ações da experiência 

estavam em baixa, “isso numa geração que entre 1914 e 1918 viveu uma das mais terríveis 

experiências da história” (BENJAMIN, 1986a, p. 115), devido à Primeira Guerra Mundial. 

 

Uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos viu-se 

abandonada, sem teto, numa paisagem diferente em tudo, exceto nas nuvens, e em 
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  Dados divulgados pela Agência Brasil em 29 de maio de 2020. Disponível em: 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-05/ligue-180-registra-aumento-de-36-em-casos-de-violencia-

contra-mulher. Acesso em 02 de junho de 2020. 
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cujo centro, num campo de forças de correntes e explosões destruidoras, estava o 

frágil e minúsculo corpo humano. (BENJAMIN, 1986a, p. 115) 

 

 

 Voltaram “mudos” dos campos de batalha, pois as experiências pelas quais passaram 

não eram possíveis de ser transformadas em sabedoria. Assim como o historiador Eric 

Hobsbawn marca o final do século XIX com o término da Primeira Guerra Mundial, a 

historiadora Lilia Schwarcz
28

 sugere que a crise provocada pelo COVID-19 possa marcar o 

fim do século XX, assinalado pela tecnologia. Segundo ela, “a experiência humana é que 

constrói o tempo” (SCHWARCZ, 2020, s/p). Entretanto, como a experiência não se repete, 

carrega consigo uma dimensão de incerteza, abre um caminho para o desconhecido, para 

aquilo que não podemos prever nem predizer (LARROSA, 2014). 

De acordo com essas notas sobre a experiência, posso afirmar que os charreteiros de 

Tiradentes partilham as experiências pessoais e as experiências de outras pessoas pelas ruas 

da cidade, organizando os acontecimentos em linguagem narrativa e de acordo com o sentido 

que dão a cada acontecimento ou ao patrimônio da cidade. Contam histórias numa sociedade 

veloz, acelerada, sem tempo e cada vez mais sedenta por informações verificáveis e plausíveis 

ao estalar de dedos, ou melhor, ao toque dos dedos na tela do celular. E resistem. Resistem 

ainda que tenham que abrir mão de partilhar a lição contida na experiência simples das avós, 

de partilhar a fábula incrível ou o milagre em que acreditam em prol de uma narrativa que 

valorize a informação desinteressante e trivial, apresentando-se como meros sujeitos a 

reproduzir inúmeras vezes as mesmas informações. 

Além da noção de experiência, conforme procurei delinear acima, o desenvolvimento 

desta pesquisa tem o conceito de representação na obra de Chartier como um de seus 

ponteiros orientadores. De uma forma geral, o que se busca com essa noção é trabalhar os 

sentidos que damos a nossas experiências, ao mundo, manifestos em palavras, narrativas e 

imagens, e assim traduzir o mundo por meio da cultura. Individual ou coletivamente, damos 

sentido ao mundo pelas representações que temos da realidade.  

Para Chartier, a História Cultural nos leva a enxergar as diferentes realidades sociais 

nos diferentes lugares. O importante é perceber que, embora aspirem à universalidade, as 

representações “são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para 

cada caso, o necessário relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os 

utiliza” (CHARTIER, 1990, p. 17). Representar é dar presença ao que está ausente, apresentá-
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visitante na Universidade de Princeton, nos EUA. Entrevista à revista digital Universa e publicada em 9 de abril 

de 2020. https://www.uol.com.br/universa/reportagens-especiais/coronavirus-100-dias-que-mudaram-o-mundo/  
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lo novamente. “A relação de representação - entendida, deste modo, como relacionamento de 

uma imagem presente e de um objeto ausente, valendo aquela por este, por lhe estar 

conforme” (CHARTIER, 1990, p. 21), nos dá uma ideia de substituição, uma construção de 

um novo sentido ao que está ausente. Para Sandra Pesavento, as representações 

 

são discursos que se colocam no lugar da coisa acontecida. Correspondem a 

elaborações mentais que expressam o mundo do vivido e que mesmo se substituem a 

ele. Mais do que isto, história e memória são discursos portadores de imagens, que 

dão a ver aquilo que dizem através da escrita ou da fala. Nesta medida, são, ambos, 

presentificação de uma ausência, atributo de toda a representação que, em essência, 

é um “estar no lugar de”. (PESAVENTO, 2007, p. 1)
29

 

 

Os significados sobre a realidade são construídos e expressos a partir das 

representações. Ainda, para a autora, não é pelo valor de verdade que está a força das 

representações, mas na capacidade de mobilizar e produzir uma legitimidade social. Está na 

credibilidade e não na veracidade (PESAVENTO, 2007).  

Chartier destaca a intencionalidade do grupo social na construção dos significados, 

não havendo, portanto, narrativas neutras nas representações. Existe uma luta de poderes nas 

narrativas, por meio de estratégias e práticas, que intentam impor a outros, sujeitos ou grupos, 

a concepção de mundo tida como “real” ou “verdadeira”. Percebemos as representações como 

fruto de uma ação coletiva, originando-se das relações estabelecidas entre os sujeitos.  

[a] noção de “representação coletiva” autoriza a articular [...] três modalidades da 

relação com o mundo social: primeiro, o trabalho de classificação e de recorte que 

produz as configurações intelectuais múltiplas pelas quais a realidade é 

contraditoriamente construída pelos diferentes grupos que compõem uma sociedade; 

em seguida, as práticas que visam a fazer reconhecer uma identidade social, a exibir 

uma maneira própria de estar no mundo, a significar simbolicamente um estatuto e 

uma posição; enfim, as formas institucionalizadas e objetivadas graças às quais 

representantes (instâncias coletivas ou indivíduos singulares) marcam de modo 

visível e perpetuado a existência do grupo, da comunidade ou da classe 

(CHARTIER, 1990, p. 73).  

Para Chartier, ao trabalharmos o simbólico dentro da luta de representações, 

concedemos crédito à representação que cada grupo faz de si mesmo e nos afastamos do 

estudo da história social focado apenas no estudo das lutas econômicas. Dessa forma, a 

história cultural tem um “retorno útil sobre o social, já que dedica atenção às estratégias 

simbólicas que determinam posições e relações e que constroem, para cada classe, grupo ou 

meio, um „ser percebido‟ constitutivo de sua identidade” (CHARTIER, 1990, p. 73). 

                                                           
29
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abril de 2020. 
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Outro conceito de Chartier é o de apropriação, relacionado aos usos e interpretações 

que cada comunidade faz do patrimônio cultural que tem à disposição. A construção dos 

sentidos está ligada às condições linguísticas – de acesso à leitura, quadros conceituais e 

afetividades, dentre outras – que orientam as formas de pensar e sentir, estar e agir no mundo. 

A apropriação pode ser compreendida, então, como a interpretação dos eventos, que se pratica 

de acordo com o local, e a “representação coletiva” da época. Está relacionada, portanto, com 

aquilo que deve ser guardado nas memórias.  

O campo de investigação desta pesquisa é a cidade de Tiradentes, Minas Gerais, onde 

busco compreender as experiências e representações construídas pelos seus habitantes, que 

desenvolvem a atividade de charreteiros. A cidade, vista por essa ótica, não pode ser 

considerada apenas como um pano de fundo, ou local de realização da produção ou ação 

social, mas é também um objeto de reflexão. Pela História Cultural, é na cidade que devem 

ser investigadas as representações construídas nela e dela, trabalhando com o imaginário 

urbano, resgatando experiências, narrativas e imagens de representação sobre espaços, atores 

e práticas sociais. 

Após situar o conceito de representação, conforme o fiz nas linhas acima, desenvolvo 

o conceito de memória, tendo como referência a obra de Maurice Halbwachs (1877-1945), 

como um “norte” a ser seguido, pois, de acordo com o autor, um sujeito que rememora está 

inserido em grupos de referência, sendo a lembrança fruto de um processo coletivo. No grupo 

de referência do qual participa, o sujeito encontra a confiança na exatidão de sua recordação, 

como se suas experiências mais íntimas e pessoais, seus conhecimentos e seus pensamentos 

fossem partilhados por muitos (HALBWACHS, 1990). Partindo do pressuposto de que as 

memórias são construídas em grupos sociais, os mitos constituídos em vários momentos de 

nossa história, os mártires e os acontecimentos foram impregnados em nossas memórias pelos 

grupos que detiveram e detêm o poder ao longo dos anos, determinando o que deve ser 

“lembrado” e o que deve ser relegado ao “esquecimento”. A memória, além de ser um 

elemento que faz com que tenhamos uma identidade enquanto sujeitos ou sociedade, também 

é um instrumento de poder. Ela pode ser considerada matéria prima da história e, ao longo do 

tempo, é marcada por representações coletivas, criadas de acordo com interesses, afetividades, 

desejos e censuras. De acordo com Le Goff (1990), ao dar ênfase a determinado evento ou ao 

criar silenciamento sobre ele, estamos manipulando a memória individual, consciente ou 

inconscientemente.  Nas palavras desse historiador: 

 

Do mesmo modo, a memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta 

das forças sociais pelo poder. Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento 
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é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos, que 

dominaram e dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da 

história são reveladores destes mecanismos de manipulação da memória coletiva. 

(LE GOFF, 1990, p. 422) 

 

A memória é sempre construída em grupo, mas é também um trabalho do sujeito. Para 

Halbwachs, é preciso que haja um testemunho “para reforçar ou enfraquecer e também para 

completar o que sabemos de um evento sobre o qual já tivemos alguma informação” 

(HALBWACHS, 2006, p. 29). Assim, o evento será perpetuado e se tornará memória para um 

grupo.  

 

(...) nossa impressão pode se basear não apenas na nossa lembrança, mas também na 

de outros, nossa confiança na exatidão de nossa recordação será maior, como se uma 

mesma experiência fosse recomeçada não apenas pela mesma pessoa, mas por 

muitas. (HALBWACHS, 2017, p. 29). 
 

O primeiro testemunho será do indivíduo em relação às suas experiências. Em um 

segundo momento, esse testemunho é confrontado com experiências de outras pessoas, por 

meio de diferentes pontos de vista, que ajudarão a lembrança. O lugar, embora ofereça uma 

imagem de estabilidade e permanência, recebe a marca dos grupos que o habitam. Tais 

marcas nos fazem lembrar costumes de outros tempos, sendo uma fonte de testemunhos. A 

lembrança é sempre fruto do coletivo, nasce numa comunidade afetiva, onde o sujeito se 

reconhece e se identifica como membro do grupo, e nele reforça e compartilha suas 

lembranças.  

 

Quando um grupo trabalha intensamente em conjunto, há uma tendência de criar 

esquemas coerentes de narração e de interpretação dos fatos, verdadeiros “universos 

de discurso”, “universos de significado”, que dão ao material de base uma forma 

histórica própria, uma versão consagrada dos acontecimentos. O ponto de vista do 

grupo constrói e procura fixar a sua imagem para a História. (BOSI, 1983, p. 27) 

 

Portanto, na concepção de “memória coletiva” proposta por Halbwachs, a memória 

deixa de ter apenas a dimensão individual, uma vez que as memórias de um sujeito nunca são 

apenas suas e nenhuma lembrança pode existir isolada de um grupo social. Podemos dizer que 

é impossível uma memória exclusivamente individual, uma vez que as lembranças são 

construídas dentro de um grupo de pertencimento, e esse acervo de lembranças 

compartilhadas fazem parte da memória coletiva.  

Pela memória coletiva, o passado é constantemente ressignificado e reconstruído, com 

forte tendência a não sofrer rupturas, ou seja, de ser atribuída uma relação de continuidade 

entre o passado e o presente. Tendo como base os conceitos de experiência partilhada, de 

representação e de memória coletiva, é possível compreender a relação existente entre as 
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narrativas dos charreteiros com o grupo social do qual eles fazem parte. É possível perceber 

também, por meio das narrativas que fazem em seus roteiros turísticos, quais as 

ressignificações e reconstruções do passado e quais dessas memórias são compartilhadas. 

Segundo Halbwachs, a História é uma e se pode dizer que só existe uma História, ao passo 

que “existem muitas memórias coletivas” (HALBWACHS, 2017, p. 105).  

Podendo dizer que a memória é a capacidade humana de preservar as experiências 

vividas e que as representações são os sentidos atribuídos a essas memórias, estes três 

conceitos – experiência, representação e memória – contribuem significativamente para a 

compreensão das narrativas dos charreteiros. Assim, as histórias contadas pelos charreteiros 

em seus roteiros turísticos são representações, significados atribuídos às memórias 

decorrentes de experiências vividas.  

 

1.2. História oral, entrevistas, observações, questionários 

 

Sob o ponto de vista da construção dos dados, esta pesquisa buscou apoio sobretudo 

no campo da História Oral, a partir das contribuições de Paul Thompson, uma vez que os 

parceiros desta pesquisa são pessoas “de carne e osso” e têm a narrativa oral como parte 

fundamental de suas atividades laborais. Para Thompson (1998), todas as fontes de pesquisa 

são subjetivas, não importa a forma como elas se apresentem. O historiador considera que a 

utilização da História Oral como metodologia de pesquisa tem a contribuir, pois a evidência 

oral tem a capacidade de transformar os “objetos de estudo” em “sujeitos”, contribuindo “para 

uma história que não só é mais rica, mais viva e mais comovente” (THOMPSON, 1998, p. 

137). Ao falar sobre a subjetividade da História Oral, Aspásia Camargo (1994) considera uma 

questão irrelevante, uma vez que, para a autora, assim como para Thompson, todas as fontes 

de pesquisa são subjetivas. Cabe ao pesquisador interpretar tanto a lembrança quanto o 

esquecimento em uma entrevista de História Oral, visto que o não dito ou omitido pode ser 

lido no olhar ou nas expressões faciais (BOSI, 2003). 

E pensar se a História Oral é objetiva ou não, seria realmente pouco relevante, na 

medida em que nenhuma fonte é objetiva. Toda fonte, em princípio, é provida de 

objetividade, mas é também um fator de desconfiança e, evidentemente, pode ser um 

indutor do equívoco. (CAMARGO, 1994, p. 78) 

 

As mudanças ocorridas na História, a partir da Escola dos Analles, fizeram com que 

ela fosse tomando nomes diversos, de acordo com as correntes de historiadores. Dentre essas 

vertentes, temos a História Cultural, que privilegia as ideias, os símbolos e os valores 
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partilhados e as disputas simbólicas entre grupos ou sociedades. Dessa forma, a investigação 

se deu sobre dados singulares, buscando os relatos pessoais que poderiam ajudar a 

compreender o acontecimento histórico. É uma valorização da história de vida de pessoas 

com origens mais simples; histórias essas que foram tomadas como auxílio na compreensão 

das ações individuais e coletivas, bem como das sociedades onde essas ações se 

desenvolveram.   

 

A História Oral, deste ponto de vista, se alinha com a Literatura Oral, que nasceu 

como parte do folclore, isto é, do estudo dos costumes, das tradições, das crenças, 

das narrações, da arte peculiares às camadas sociais chamadas de populares, e nas 

quais os relatos escritos eram raros. (QUEIROZ, 1994, p. 109) 

 

De acordo com Paul Thompson, as primeiras experiências dessa metodologia de 

pesquisa, que hoje conhecemos como História Oral, podem ser identificadas “em 1948 como 

uma técnica moderna de documentação histórica, quando Allan Nevins, historiador da 

Universidade de Colúmbia, começou a gravar as memórias de personalidades importantes da 

história norte-americana” (THOMPSON, 2002, p. 89).  Com o fim da Segunda Guerra 

Mundial, utilizou-se essa metodologia para registrar as experiências vividas, combinando as 

novas tecnologias de captação de som e imagem, popularizando o uso de entrevistas gravadas.  

A partir da década de 1970, foram criados programas de história oral em diversos 

países. No Brasil, uma das primeiras experiências com história oral aconteceu em 1971, em 

São Paulo, no Museu da Imagem e do Som. No entanto, a experiência mais importante talvez 

tenha sido em 1975, com o Programa de História Oral do Centro de Pesquisa e Documentação 

de História Contemporânea do Brasil (CPDOC)
30

, da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de 

Janeiro.  

Para Thompson, a memória individual, quando compartilhada, pode ser reconhecida 

como a memória de muitos. Ao evidenciar acontecimentos coletivos, a metodologia da 

história oral pode contribuir para a preservação de uma identidade comum, uma vez que ela 

propicia o contato entre classes e gerações distintas, podendo despertar um sentimento de 

pertencimento a um determinado lugar.  

 

A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a vida para 

dentro da própria história e isso alarga seu campo de ação. Admite heróis vindos não 

só dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecida do povo. Estimula 

professores e alunos a se tornarem companheiros de trabalho. Traz a história para 

dentro da comunidade e extrai a história de dentro da comunidade. Ajuda os menos 
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relevantes para a história recente do país, desenvolver pesquisas em sua área de atuação e promover cursos de 

graduação e pós-graduação. (https://cpdoc.fgv.br/sobre). 
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privilegiados, e especialmente os idosos, a conquistar dignidade e autoconfiança. 

(THOMPSON, 2002, p. 44). 
 

Nos passeios turísticos pelas ruas de Tiradentes, os charreteiros contam histórias e 

comunicam experiências pela oralidade. A história oral pode contribuir para que eles 

compreendam e/ou ressignifiquem seu lugar e seu papel no mundo. Assim, os charreteiros 

“não têm apenas que aprender a própria história; podem escrevê-la. A história oral devolve a 

história às pessoas em suas próprias palavras. E ao lhes dar um passado, ajuda-as também a 

caminhar para um futuro construído por elas mesmas” (THOMPSON, 1998, p. 337). 

Portanto, a oralidade foi a principal fonte de dados desta investigação, o que deu à 

pesquisa um aspecto vivo, por meio de outras perspectivas. De acordo com o estatuto da 

Associação Brasileira de História Oral
31

, no seu Art. 1º § 1º: “Por história oral se entende o 

trabalho de pesquisa que utiliza fontes orais em diferentes modalidades, independente da área 

do conhecimento na qual essa metodologia é utilizada”.
32

 Podemos também entender a 

história oral como uma metodologia 

 

de pesquisa (histórica, antropológica, sociológica,...) que privilegia a realização de 

entrevistas com pessoas que participaram de, ou testemunharam acontecimentos, 

conjunturas, visões de mundo, como forma de se aproximar do objeto de estudo. 

Trata-se de estudar acontecimentos históricos, instituições, grupos sociais, 

categorias profissionais, movimentos, etc. (ALBERTI, 1989, p. 52)  
 

Partindo desses pressupostos e ancorada na história oral como principal abordagem 

para construção dos dados, a pesquisa também utilizou de outras estratégias, como: 

questionários, observações diretas das ações e das narrativas dos charreteiros em pontos de 

maior permanência em seus roteiros pela cidade – Chafariz de São José, Largo do Rosário, 

Largo do Sol e Largo das Forras – e passeios de charrete, sempre buscando a compreensão 

dos testemunhos.  

Como uma modalidade dentro da história oral, a pesquisa foi realizada com entrevistas 

de história de vida, nas quais os parceiros da pesquisa tentaram reconstituir suas vivências e 

narraram suas experiências através do tempo, associando-as ou não a acontecimentos 

históricos. Os acontecimentos que surgem dessas narrativas são considerados significativos na 

experiência pessoal e cabe ao pesquisador verificar os valores que transcendem o caráter 

individual e que se insere na coletividade, no sentido de grupo ou comunidade. Um 

pressuposto importante à pesquisa sugere que, onde quer que as pessoas vivam e estabeleçam 

relações, é ali que constroem sua identidade e consciência e isso está representado em suas 
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narrativas, pois “a narração da própria vida é o testemunho mais eloqüente dos modos que a 

pessoa tem de lembrar. É a sua memória” (BOSI, 1983, p. 29). 

Desde a sua concepção, a pesquisa está situada entre o modo de ser dos charreteiros, 

as ações decorrentes de suas individualidades, e o patrimônio cultural que os cerca. O objetivo 

foi explicado com clareza a cada um dos entrevistados, que tinham total liberdade para fazer o 

registro de suas lembranças e narrar suas histórias à sua maneira. Ao realizar as entrevistas, 

não tinha comigo nenhum outro documento ou dados que pudessem confrontar as narrativas e 

analisar possíveis distorções, uma vez que a veracidade das narrativas não era uma 

preocupação. O interesse estava naquilo que foi lembrado, no valor dado às coisas e aos 

momentos escolhidos para figurar como algo que representasse suas experiências e que 

pudesse ser perpetuado. O interesse estava também nos silenciamentos, nas emoções e nas 

sutilezas da voz, que por vezes falam mais alto que a palavra. Portanto, para que houvesse um 

material de qualidade a ser analisado, foi primordial a relação de confiança entre pesquisador 

e pesquisado. E tempo, tempo para parar e escutar.  

 Os charreteiros são a parte mais importante do trabalho e o que mais interessa ao 

pesquisador é o ponto de vista deles, a forma como relatam suas experiências e as 

interpretam, atribuindo significado e organizando as narrativas. Sob a perspectiva da História 

de Vida, Glat afirma que “toda entrevista individual traz à luz direta ou indiretamente uma 

quantidade de valores, definições e atitudes do grupo ao qual o indivíduo pertence” (GLAT 

apud SPÍNDOLA; SANTOS, 2003, p. 121). Assim, mesmo narrando sua vida individual, 

podemos perceber as práticas dentro do grupo em que o sujeito está inserido e as memórias 

coletivas construídas e acumuladas ao longo do tempo. Ainda que pelas entrevistas não seja 

possível registrar toda uma vida, são nos pequenos detalhes, nos momentos desavisados e de 

distração, nos cochichos, nos sorrisos largos e nas lágrimas derramadas, nos momentos menos 

formais e sem organização narrativa, que geralmente estão as vivências com maior 

significado.  

 

A memória é um cabedal infinito do qual só registramos um fragmento. 

Frequentemente, as mais vivas recordações afloravam depois da entrevista, na hora 

do cafezinho, na escada, no jardim, ou na despedida no portão. Muitas passagens 

não foram registradas, foram contadas em confiança, como confidências. 

Continuando a escutar ouviríamos outro tanto e ainda mais. Lembrança puxa 

lembrança e seria preciso um escutador infinito (BOSI, 1983, p. 3). 
 

 As entrevistas foram realizadas com roteiro semiestruturado (conforme Anexo II), e 

ocorreram com quatro charreteiros da cidade: Reginéia, Reginilson, Luciano Lopes e Luciano 

Vagner. De acordo com Thompson (1998, p. 263) um roteiro de entrevista tende a ser 
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vantajoso, desde que seja utilizado com flexibilidade e imaginação, especialmente com 

pessoas que falam bastante, característica dos charreteiros. Para a realização das entrevistas, 

utilizei a folha impressa, que se tornou “particularmente útil”. No entanto, as perguntas 

estavam vivas na cabeça e deixei o roteiro impresso em segundo plano, apenas como um 

mapa a me guiar caso fosse necessário. 

Reginéia foi a primeira mulher a trabalhar com a atividade de charreteira na cidade de 

Tiradentes, é também a única que possui o ensino superior completo, em Educação Física. 

Além do interesse em sua história de vida, de um modo geral, o pioneirismo, a análise da sua 

inserção num grupo social composto majoritariamente por homens e de sua trajetória até o 

exercício da atividade, os desafios da desigualdade de gênero e a representatividade foram 

elementos determinantes para que ela fosse uma das pessoas entrevistadas.  Reginilson, irmão 

de Reginéia, foi o primeiro charreteiro com quem tive contato pessoal e com quem realizei o 

primeiro passeio de charrete; ele faz parte de uma família marcada, a partir de seu pai, por 

essa atividade. O charreteiro Luciano Lopes, a partir do momento em que me apresentei como 

pesquisador e lhe expliquei os objetivos, se mostrou curioso e disposto a contribuir para o 

sucesso da pesquisa, sempre interagindo comigo quando estava nos locais de observação 

direta. Já o Luciano Vagner foi sugerido por Luciano Lopes por ser, dentre os charreteiros em 

atividade atualmente, o que se encontra há mais tempo nesse ofício.  

Um dos desafios da entrevista foi estabelecer esse momento inicial de troca, fazendo 

com que ela não se apresentasse como uma intromissão do pesquisador na vida do 

entrevistado, para se tornar uma comunicação não-violenta, como destaca Bourdieu (2012). 

Coube a mim, como pesquisador, buscar compreender como o entrevistado se via na situação, 

qual o entendimento que tinha em relação à pesquisa em geral e quais razões levaram os 

entrevistados a se tornarem parceiros da pesquisa. Assim, foi possível reduzir as distorções e 

entender o que foi dito e o que foi silenciado, tomando cuidados para que a distância social 

existente entre pesquisador e parceiros da pesquisa pudesse ser diminuída e, quando possível, 

contornada. Nas palavras de Bourdieu:  

 

É o pesquisador que inicia o jogo e estabelece a regra do jogo, é ele quem, 

geralmente, atribui à entrevista, de maneira unilateral e sem negociação prévia, os 

objetivos e hábitos, às vezes mal determinados, ao menos para o pesquisado. Esta 

dissimetria é redobrada por uma dissimetria social todas as vezes que o pesquisador 

ocupa uma posição superior ao pesquisado na hierarquia das diferentes espécies de 

capital, especialmente do capital cultural. O mercado dos bens lingüísticos e 

simbólicos que se institui por ocasião da entrevista varia em sua estrutura segundo a 

relação objetiva entre o pesquisador e o pesquisado ou, o que dá no mesmo, entre 

todos os tipos de capitais, em particular os lingüísticos, dos quais estão dotados. 

(BOURDIEU, 2011, p. 695, grifo do autor)  
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As entrevistas com estes charreteiros foram fundamentais para a compreensão do 

processo de construção das narrativas e dos caminhos trilhados para a apropriação dos 

conteúdos narrados, que, transformados em experiências, são partilhados pelas ruas da cidade. 

As entrevistas indicaram suas origens, evidenciaram os seus medos, revelaram o 

entendimento que tinham sobre o patrimônio com o qual, surpreendentemente, se 

identificavam como parte integrante. O orgulho que têm de sua cidade e de suas tradições 

ficou evidente em seus relatos, bem como o orgulho que sentem em ser charreteiros. 

Como mencionado, além das entrevistas, outro instrumento metodológico utilizado foi 

o questionário sociocultural (Anexo I), que abordou aspectos da vida pessoal, familiar, 

cultural e social dos charreteiros. Ambos, questionários e entrevistas, precisam ancorar-se em 

categorias que, quando bem definidas, asseguram a consistência dos dados produzidos, 

possibilitando análises e interpretações mais densas (BRANDÃO, 2000, p. 180). O 

questionário investigou as trajetórias escolares e profissionais dos charreteiros e as percepções 

que têm sobre a atividade laboral que desenvolvem e sobre o patrimônio de Tiradentes. 

Assim, foi traçado um perfil do charreteiro de Tiradentes, com dados que contribuíram para 

uma melhor compreensão sociocultural do grupo. Como colocam Blanchet e Gotman, “o 

questionário provoca uma resposta, a entrevista faz construir um discurso” (1992, p. 40), ou 

seja, o conjunto de informações afirmativas contidas no questionário deu coerência narrativa à 

pesquisa sob diversos pontos de vista.  

Duas formas de observação foram empregadas no desenvolvimento da pesquisa: 

durante passeios de charrete e por meio da observação direta nos pontos de maior 

permanência dos charreteiros em seus roteiros turísticos: Chafariz de São José, Largo do 

Rosário, Largo do Sol e Largo das Forras. Para Gilberto Velho (1999), ao lançar mão da 

observação direta, existe um envolvimento inevitável entre pesquisador e pesquisado, o que 

não pode ser considerado uma imperfeição na pesquisa. No passeio de charrete, tive uma 

noção mais ampla de suas narrativas, desde a abordagem do charreteiro no Largo das Forras à 

finalização do passeio no mesmo local, passando por pontos turísticos do centro histórico e 

viajando na História e nas histórias. Nessa forma de observação, a interação entre os atores da 

pesquisa foi maior, transcendendo às narrativas do roteiro para outras veredas, como: 

organização do grupo, relações familiares e de trabalho. Nas observações diretas em pontos de 

maior permanência, foi possível verificar as narrativas de diferentes charreteiros em pontos 

comuns. Tais observações possibilitaram a análise das narrativas em suas semelhanças e 

divergências, a arte narrativa de cada charreteiro na partilha de saberes, a interação entre 
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charreteiros e turistas, além de outros aspectos da atividade que não poderiam ser verificados 

sem a permanência do olhar ou sem a experiência de realizar o passeio de charrete.  

Sei que a minha presença interferiu na ação dos charreteiros, em suas formas de narrar, 

pois, de acordo com Velho (1999), a imparcialidade é impossível, toda pesquisa é 

intervenção. Mas a observação direta, no ambiente em que as narrativas ocorrem, tende a 

apresentar vantagens, como a da espontaneidade no comportamento dos charreteiros. Na 

observação direta, o evento é analisado na medida em que ocorre, em tempo real e com a 

análise dos comportamentos interpessoais, das motivações de cada charreteiro, as ênfases, 

pausas e silêncios. Nesse tipo de observação, tive acesso a grupos ou eventos que talvez não 

tivesse por outros caminhos, com uma percepção de realidade mais fiel ao contexto em que a 

pesquisa foi desenvolvida. Assim, não só a ação dos charreteiros é analisada, como é possível 

fazer uma “leitura” da cidade e perceber o potencial educativo que ela tem. “Nessa 

perspectiva, a própria cidade e sua dinâmica constituem-se fontes de investigação, revelando a 

historicidade impregnada nas ruas, praças, edificações e espaços públicos, e a multiplicidade 

de tempos expressa no emaranhado urbano” (ARAÚJO, 2013, p. 104). 

No primeiro contato pessoal que fiz com um dos charreteiros de Tiradentes, realizei 

também meu primeiro passeio turístico pela cidade, tentando me portar como um “turista-

pesquisador”. Antes desse contato acontecer, o que havia era nervosismo e incertezas, pois, 

após quase seis anos acompanhando a atividade deles à distância, registrando minhas 

impressões e ouvindo opiniões diversas, eu nunca tinha feito esse tipo de aproximação. Nesse 

passeio, acompanharam-me dois familiares, visto que, para além de pesquisador, interessava-

me o passeio turístico. A intenção era ter o mínimo de influência na narrativa do charreteiro, 

embora tivesse a consciência da impossibilidade de não interferir. Assim, pensei que um 

passeio com mais de uma pessoa, com perguntas e atores diversos, seria mais favorável à 

pesquisa do que apenas comigo enquanto pesquisador. 

Considerando o objetivo da observação direta nos pontos turísticos – isto é, analisar as 

representações presentes nas narrativas dos charreteiros e buscando ao máximo evitar a fácil 

dispersão em um ambiente favorável a ela –, tentei me ater à descrição de cinco eixos de 

observação que Angers (1992) propõe, considerados por ele como elementos principais. 

O primeiro elemento a ser descrito, segundo Angers, é o local, e o escolhido para dar 

início às observações diretas foi o Chafariz de São José, primeiro ponto de parada dos 

charreteiros nos passeios que partem do Largo das Forras. O Chafariz, construído em 1749 

para abastecer a vila de água potável, é uma edificação civil que merece destaque dentro do 

expressivo conjunto de edificações religiosas. Entre os elementos arquitetônicos elencados 
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pelos charreteiros em suas narrativas, é o único localizado à margem direita do Ribeirão Santo 

Antônio e localizado na parte mais baixa da cidade. Nesse dia, para a minha surpresa, o 

Chafariz tinha a presença de poucos turistas, conduzidos pelo charreteiro Luciano Lopes, que 

estava já no fim de sua narrativa no local.  

Fotografia 4: Chafariz de São José – Tiradentes - MG 

 

Fotografia do autor em 19 de julho de 2019 

O público que circula no Chafariz, como na cidade de Tiradentes de uma forma geral, 

é formado por turistas provenientes de diversos locais do Brasil e do mundo, que estão num 

estado de contemplação. Encantam-se facilmente, sem diminuir a imponência do monumento 

em questão, e estão abertos às mais diferentes narrativas que possam ampliar o encantamento 

pelo local. Nas observações diretas, pude verificar os turistas em suas variadas formas: casais, 

famílias, grupos de amigos e alguns viajantes solitários. Estão à procura do belo, do novo, do 

exótico, das lendas, da curiosidade e da fábula. “São muitos os que buscam o desconhecido, a 

experiência insuspeitada, a surpresa da novidade, a tensão escondida nas outras formas de ser, 

sentir, agir, realizar, lutar, pensar ou imaginar” (IANNI, 2003, p. 13). Segundo John Urry, o 

turista tem um olhar que se caracteriza por ter como objeto de visão lugares “escolhidos para 

ser contemplados porque existe uma expectativa, sobretudo através dos devaneios e da 

fantasia” (URRY, 1996, p. 18). É um olhar direcionado a experiências que separam o 

espectador das atividades habituais, um olhar construído por meio de signos. No Chafariz, os 

charreteiros iniciam uma série de explicações e narrativas sobre o patrimônio tangível e 

intangível da cidade. 
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É verdade que tais espaços podem ser objetos de explicação e de produção narrativa 

em relação ao que se passou funcionando como receptáculos, portanto, da operação 

historiográfica. Mas do ponto de vista educativo, seu potencial vai adiante. Enquanto 

espaço aberto às operações de Memória a cidade vai além da operação histórica 

exercida num metiér profissional específico e pode ser observada, desenhada, 

fotografada, filmada, pintada, narrada. (MIRANDA; SIMAN, 2013, p. 25). 
 

Minha presença foi logo percebida pelo charreteiro Luciano, que veio ao meu encontro 

curioso em saber os motivos que me levaram ali. Luciano sabia sobre o desenvolvimento da 

pesquisa cujo tema tinha ligação direta com os charreteiros e suas narrativas e talvez por isso 

tenha demonstrado interesse e disposição em contribuir. A estratégia utilizada para evitar 

entrar em conversas e diminuir a percepção da minha presença para o público que ali 

circulava foi a do desenho de observação. Retomei essas antigas habilidades, ora 

adormecidas, que me permitiram ficar no local coletando os dados para a pesquisa.  

Por um momento, questionei-me se seria a melhor estratégia, pois acabei atraindo a 

atenção dos turistas, que chegavam e olhavam, perguntavam, parabenizavam e por vezes 

fotografavam. Tornei-me elemento observado também, um elemento exótico e pitoresco, 

digno de encantamento pelos turistas envolvidos na aura da viagem. Mas segui a mesma 

estratégia nos demais pontos de observação, uma vez que, enquanto pesquisador e observador 

era impossível não ser notado ao desenvolver o trabalho de campo.  

Fotografia 5: Desenho do Chafariz de São José - feito durante o período de 

observação 

 

Fotografia do autor em 19 de julho de 2019 
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Em outro ponto de observação, posicionei-me no Largo do Rosário, local onde 

geralmente acontece o segundo ponto de parada dos charreteiros nos passeios turísticos e 

onde estão localizados dois monumentos religiosos e um civil: Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário, construída em 1720, Museu de Sant‟Ana (antiga cadeia de Tiradentes), construído 

em 1832, e um dos Passos da Via Sacra. Nesse ponto, localizado à Rua Direita de Tiradentes, 

é possível perceber mais nitidamente a dinâmica comercial da cidade: ali estão localizados 

cafés, restaurantes, lojas de roupas e artesanatos, livrarias, becos e ruelas por onde trafegam 

moradores e turistas. 

(...) podemos dizer que toda e qualquer cidade possui não só cafés, mas também 

esquinas, ruas, construções, becos, praças, pontes, ruínas, mercados, feiras, espaços 

públicos, casas, monumentos. Lugares onde a vida se realiza e uma sucessão de 

eventos permite desencadear, em termos individuais ou sociais, acontecimentos que 

demarcam a nossa capacidade de perceber, além de muitas possibilidades de 

periodizar o tempo. (MIRANDA; SIMAN, 2013, p. 23) 

 

No dia em que realizei a observação no local, poucas pessoas circulavam pelas 

proximidades, a maioria moradores ou pessoas que trabalham no comércio e utilizam a Rua 

Direita e os becos como locais de passagem e atalhos. Nesse dia, percebi cenas cotidianas de 

uma cidade do interior: moradores seguindo para o trabalho, crianças seguindo para a escola, 

funcionários da prefeitura varrendo as folhas da rua, um cachorro deitado e preguiçoso, um 

funcionário de um restaurante, localizado no Largo, nos preparativos do almoço.  

 

Fotografia 6: Largo do Rosário – Tiradentes – MG - À esquerda, Museu de Sant‟Ana; mais ao centro, 

Passo da Via Sacra; à direita, Igreja de Nossa Senhora do Rosário 

 

Fotografia do autor em 24 de julho de 2019 

 

Segui a mesma estratégia do desenho de observação, para uma maior imersão e 

ocupação entre as narrativas, e posicionei-me em um dos degraus do Museu de Sant‟Ana, 

localizado na Rua Direita. Ali, tive uma visão de todo o ambiente e pude ouvir as narrativas. 

Mas modifiquei o ponto de observação para mais próximo à igreja, resguardando-me de 

possíveis abordagens de moradores, uma vez que sou conhecido na cidade. As três figuras 

seguintes são fruto das observações diretas realizadas no Largo do Rosário e no Largo do Sol, 

a adormecida habilidade de desenhar utilizada como estratégia de observação. 
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Figura 1: Largo do Rosário. Desenho sobre papel feito pelo autor durante o período de observação. 

Ponto de vista do primeiro ponto de observação com Igreja de Nossa Senhora do Rosário ao fundo. 

 

Desenho feito em 24 de julho de 2019 

 

Figura 2: Largo do Rosário. Desenho sobre papel feito pelo autor durante o período de observação. 

Ponto de vista do primeiro ponto de observação com Museu de Sant‟Ana ao fundo. 

 

Desenho feito em 24 de julho de 2019 

A construção dos dados por meio de observações diretas foi realizada ainda no Largo 

do Sol e no Largo das Forras. Conhecida como Praça Cívica Largo do Sol, ou apenas Largo 

do Sol, foi ali que nasceu esta pesquisa e onde estão localizados três monumentos abordados 

pelos guias de turismo e charreteiros em suas narrativas, dois civis e um religioso: Museu 

Casa Padre Toledo, Estátua de Tiradentes e Igreja de São João Evangelista. Nesse espaço 
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amplo, situado em topografia elevada da cidade, são feitas as comemorações cívicas em 

homenagem a Tiradentes, no dia 21 de abril. Também nesse local, comemoraram-se os 300 

anos da elevação da localidade à Vila de São José del-Rei e é seguro afirmar que é ponto de 

parada “obrigatória” dos guias de turismo e dos charreteiros.  

Figura 3: Largo do Sol. Desenho sobre papel feito durante o período de observação. 

 

Desenho feito em 25 de julho de 2019 

O Museu Casa Padre Toledo, um dos três monumentos abordados pelos charreteiros 

localizados no Largo do Sol, possui características do período colonial setecentista e é 

destaque no plano elevado do Largo, com sua fachada principal voltada para a antiga Rua do 

Sol, atualmente Rua Padre Toledo. Juntamente com a Igreja de São João Evangelista, compõe 

a paisagem no ponto mais alto. Sendo um dos acessos à Matriz de Santo Antônio, monumento 

histórico relevante e um dos mais visitados da cidade, a Rua Padre Toledo é marcada pelo 

fluxo considerável de turistas durante o dia, ainda que essa seja uma das poucas ruas do 

centro histórico que ainda abrigue moradores.  

Fotografia 7: Panorâmica do Largo do Sol, tirada do Torreão do Museu Casa Padre Toledo 

 

Fotografia do autor em 25 de julho de 2019 
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Fotografia 8: Detalhe da Igreja de São João Evangelista, Museu Casa Padre Toledo e 

Estátua de Tiradentes 

 

Fotografia do autor em 25 de julho de 2019 
 

Em todos os pontos de observação, a estratégia se manteve a mesma: parar, escutar e 

desenhar. Pela amplitude do local, como pode ser verificado na fotografia 15, tive que mudar 

o meu posicionamento algumas vezes para poder captar ao máximo as narrativas. Ora 

próximo à Igreja de São João Evangelista, ora ao monumento a Tiradentes e também perto do 

Museu, fui alternando e percebendo a dinâmica que se desenrolava. Desenhar no local de 

observação me permitiu permanecer ocupado, evitando o olhar aberto para os charreteiros, 

para não causar constrangimento. Todavia, em nenhum momento alimentei a ilusão de 

neutralidade no processo de observação.  

Com as entrevistas de história de vida, conheci um pouco mais da vida pessoal dos 

charreteiros, seus sonhos e angústias, estabelecer relações de confiança, dirimir preconceitos, 

estar mais próximo ao lugar de onde eles falam e, a partir daí, conhecer e compreender suas 

narrativas. Por meio das observações diretas, pude desfrutar da delícia que é um passeio de 

charrete, ficar sabendo de detalhes que desconhecia e perceber as dinâmicas nos pontos 

turísticos e nas ruas da cidade, nas cenas cotidianas protagonizadas por seus habitantes ou por 

aqueles frequentadores efêmeros, estabelecendo uma relação mais íntima com a cidade que 

me acolheu como pesquisador e que foi capaz de despertar os mais variados sentimentos. 

Essas estratégias de construção dos dados enriqueceram a pesquisa e se tornaram experiência 

para mim, pois me tocaram ao longo do processo e me transformaram.  

A pesquisa contém em suas linhas o saber derivado dessas experiências, os sentidos 

elaborados para todos esses momentos vivenciados por mim enquanto pesquisador. Uma das 

vivências foi a de voltar a desenhar depois de anos e a experiência decorrente desses 
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momentos é algo que deve ser ressaltado. O desenho, utilizado nesta pesquisa como estratégia 

para observação e construção dos dados, carrega uma característica de confiabilidade, por 

apresentar certo grau de equivalência entre o que se apresentou aos meus olhos e o que foi 

representado pelas minhas mãos. Ainda assim, ele não pode ser percebido desarticulado do 

universo no qual foi produzido. Enquanto aguçava meus ouvidos para ouvir as narrativas dos 

charreteiros, tinha meu olhar comprometido em representar toda a cena que se apresentava 

diante de meus olhos, colocando-me entre a representação expressa no papel e a experiência 

prazerosa que por anos não vivenciava.  

Ao me colocar entre representação e experiência, imprimi meu modo de ver, escolhi 

uma técnica de desenho ou apenas revelei que não tinha técnica alguma, posicionei-me no 

ângulo que julguei ser ideal, determinei o material a ser utilizado, incluí ou subtraí pessoas, 

elementos naturais e objetos. Dessa forma, a experiência visual de representar Tiradentes por 

meio do desenho não pode ser definida exclusivamente ao olho que vê, uma vez que o 

processo, as memórias das imagens e a imaginação condicionaram a percepção que tenho 

sobre Tiradentes, culminando no resultado artístico apresentado nesta dissertação. 
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Capítulo II 

Imaginar uma cidade 
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A cidade se embebe como uma esponja dessa onda que reflui das recordações e se 

dilata. Uma descrição de Zaíra como é atualmente deveria conter todo o passado de 

Zaíra. Mas a cidade não conta o seu passado, ela o contém como as linhas da mão, 

escrito nos ângulos das ruas, nas grades das janelas, nos corrimãos das escadas, nas 

antenas dos pára-raios, nos mastros das bandeiras, cada segmento riscado por 

arranhões, serradelas, entalhes, esfoladuras. (CALVINO, 1972) 

 

 

2.1. Pedras que sustentam a memória 

 

Assim como na epígrafe deste capítulo, retirada de As cidades invisíveis de Ítalo 

Calvino, é presumível que toda cidade possua a sua história. Até mesmo a pequena Javé, 

ameaçada de desaparecer sob as águas, pela construção de uma usina hidrelétrica. No filme 

Narradores de Javé (2003),
33

 a cidade só poderia ser salva se conseguisse provar a sua 

importância enquanto patrimônio cultural. Para isso, todos se reuniram e aquele conhecido 

por sua imaginação fértil passou a escrever a história do povoado, de acordo com as narrativas 

de seus moradores. A história de uma cidade, de uma localidade, é alimentada pela memória 

coletiva dos seus habitantes, em especial no que tange aos aspectos do cotidiano e da vida 

privada. Esse acervo de lembranças é compartilhado por meio de narrativas. Em Bacurau 

(2019),
34

 quando um casal desconhecido entra em um bar para aliviar a sede, a dona do 

estabelecimento faz a sugestão de que eles visitem o museu da cidade. “É um museu muito 

bom”, mas suas palavras são ignoradas. Naquele museu, uma pequena casa na principal rua da 

cidade, estava o passado do lugarejo e a essência de um povo que precisa resistir para 

continuar existindo. O cangaço ganha a narrativa heroica, de resistência, e se a inscrição 

“Bacurau. Se for, vá na paz”, da placa localizada a 17 km da cidade, fosse levada em 

consideração, muita coisa poderia ter sido evitada.  

Nesses dois filmes, é nítido o valor à preservação da memória coletiva. No Brasil, 

muitos povoados e municípios ribeirinhos foram destruídos para a criação de usinas 

hidrelétricas, o que colocou em risco a preservação da memória e da identidade dos moradores 

desses lugares. O que Narradores de Javé apresenta é a tentativa de resgate e registro da 

memória coletiva para evitar que a cidade pereça. Se neste filme a memória está na arte 

narrativa, na oralidade que também constrói mitos, em Bacurau o museu é o lugar da memória, 

escolhido pelos moradores como um dos locais de resistência, simbolizando a importância da 

memória na identidade de um povo. O filme já mostra a importância da memória em sua 

                                                           
33

   NARRADORES de Javé. Direção de Eliane Caffé. Rio de Janeiro. Bananeira Filmes, 2003. (202 min.).  
34

   BACURAU. Direção de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. São Paulo, 2019. Vitrine Filmes, 2019. 

(132 min.). 
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abertura, com a morte de Dona Carmelita, a matriarca do povoado, interpretada por Lia de 

Itamaracá
35

. Com o fim de Dona Carmelita, o que se representa não é a morte de uma pessoa, 

mas de parte significativa da história da cidade. A atuação da atriz Sônia Braga nesse 

momento, esbravejando contra a morta, representa o desespero pela morte da “dona memória”, 

como se ela fosse proibida de morrer. 

Mas as memórias precisam de um contexto para serem construídas. Assim, para 

Halbwachs (2003), nossas memórias mais afetuosas estão entranhadas às pedras da cidade 

onde nos constituímos, a despeito do tumulto de nossa atual sociedade. Para esse autor, 

nascido em Reims em 1877, “não somente casas e muralhas persistem através dos séculos, 

mas toda a parte do grupo que está em permanente contato com elas e confunde sua vida com 

a vida das coisas” (2003, p. 161). Ainda ao se referir à relação habitantes-cidades, afirma 

Halbwachs que “não é muito fácil modificar as relações que se estabeleceram entre as pedras 

e os homens” (2003, p. 163). Pensando nessas relações e a partir desses pressupostos, foram 

registradas as narrativas dos charreteiros, que acontecem na e sobre a cidade de Tiradentes, 

Minas Gerais, local onde eles passaram a infância e onde também residem e trabalham. E é 

sobre as pedras dessa cidade que a pesquisa foi desenvolvida. 

Voltando ao passado, verificamos que a ocupação do território onde a pesquisa se 

desenvolve está relacionada à descoberta do ouro pelos bandeirantes paulistas. Descoberta 

essa que inicialmente ocorreu na região central do atual estado de Minas Gerais, para depois 

ser expandida a outras áreas, no final do século XVII. De acordo com o historiador Diogo de 

Vasconcellos, teria sido o bandeirante João de Siqueira Afonso, de Taubaté, quem descobrira 

a existência de ouro no sopé da Serra de São José, e alertara Tomé Portes d‟el Rei quando 

regressava a São Paulo e ficara hospedado em sua casa, na passagem do Rio das Mortes. Ao 

mesmo tempo, Antônio Bueno descobrira os veeiros da Ponta do Morro, que daria início ao 

ciclo do ouro no local que, àquela época, foi designado como Arraial de Santo Antônio da 

Ponta do Morro. O arraial foi elevado à categoria de vila em 19 de janeiro de 1718, como Vila 

de São José del-Rei, nome em homenagem ao príncipe herdeiro Dom José. A elevação à vila 

foi um dos primeiros atos do Conde de Assumar ao assumir a Capitania de São Paulo e Minas 

do Ouro (VASCONCELLOS, 1904). 

A partir da Matriz de Santo Antônio (1710), houve o início da ocupação do território, 

implantando ali um espaço de poder público e religioso da Vila de São José del-Rei, 

                                                           
35

 Maria Madalena Correia do Nascimento, conhecida como Lia de Itamaracá (Itamaracá, 12 de janeiro de 1944), 

é dançarina, compositora e cantora de ciranda brasileira. É considerada a mais célebre cirandeira do Brasil e 

reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco em 2005, titulação conferida pelo Governo de Pernambuco. 
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juntamente com a Casa da Câmara (meados século XVIII) e o pelourinho. Esse local é o que 

chamamos de centro antigo da cidade de Tiradentes, o que outrora teria sido o núcleo urbano 

setecentista, constituído pelo traçado formado pelas ruas da Câmara, Jogo de Bola e pelo 

entroncamento que se abre para as ruas Direita e Padre Toledo (anteriormente Rua do Sol). A 

figura 5 ajuda na compreensão dessa ocupação inicial. 

Outras seis igrejas, construídas entre os séculos XVIII e XIX, estão localizadas no 

centro antigo da cidade ou próximas a ele: a Igreja de São João Evangelista (1750-60), Nossa 

Senhora do Rosário (1720-30), Bom Jesus da Pobreza (1771), São Francisco de Paula (1760-

70), Santuário da Santíssima Trindade (1776) e Nossa Senhora das Mercês (1800-10).
36

 O 

número de templos construídos no período colonial conta um pouco como era a vida dos 

mineiros daquele período e mostra o poder que a igreja possuía sobre a vida dos moradores da 

vila.  

Em sua viagem ao Brasil entre os anos de 1828 e 1829, o reverendo inglês Robert 

Walsh (1772-1852) aspirou resumir a história do Brasil, desde a descoberta até a coroação D. 

Pedro I, e descreveu as regiões visitadas no livro Notices of Brasil in 1828 and 1829. No 

livro, estão algumas litografias como a Serra and City of S. José (figura 4), sendo que a 

maioria das litografias é de sua autoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 As datas de construção destas igrejas não são precisas devido à falta de documentação comprovativa. 

(SANTOS FILHO, 2015)  
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Figura 4: Vista de Tiradentes. Reprodução fotográfica de gravura do livro WEALSH - 

Notices of Brasil in 1828 and 1829. Fotografia: Wealsh, 1964. 

 

Fonte: Acervo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

  

Na figura seguinte, podemos visualizar as ruas do centro mais antigo de Tiradentes, 

onde os passeios turísticos dos charreteiros acontecem, bem como alguns pontos turísticos 

abordados por eles.   

 

Figura 5: Centro antigo de Tiradentes, com indicação da localização da Matriz de Santo Antônio e outras 

igrejas do período colonial, bem como dos três museus da cidade. 

 

Fonte: www.earth.google.com 
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Semelhante a outras cidades setecentistas, o centro antigo de Tiradentes tem a 

característica de casario à beira do arruamento, com testadas estreitas e construções com 

grandes profundidades. Seu conjunto arquitetônico e urbanístico possui menos sobrados do 

que as cidades de Mariana e Ouro Preto, por exemplo, havendo uma predominância de casas 

térreas. 

Conforme mencionado, o núcleo urbano inicial surgiu em decorrência da descoberta 

do ouro, mas a escassez do mineral, com consequente encerramento da atividade mineradora, 

também foi sentida na cidade. De acordo com Laura de Mello e Souza (1986), o início da 

decadência do ouro em Minas Gerais ocorreu na segunda metade do século XVIII. A festa do 

traslado do Santíssimo da Igreja do Rosário para a Matriz do Pilar, em Vila Rica em 1733, 

mostrou esse caráter de ostentação ilusionista vivido pela sociedade mineira naquele período. 

 

O verdadeiro caráter da sociedade é, aqui, invertido: a riqueza já começava a sumir, 

mas aparece como pródiga; ela é de poucos, e aparece como de todos. Por fim, a 

festa cria uma zona (fictícia) de convivência, proporcionando a ilusão (barroca) de 

que a sociedade é rica e igualitária: está criando o espaço de neutralização dos 

conflitos e diferenças (...). Mas a mensagem viria como que cifrada: o barroco se 

utiliza da ilusão e do paradoxo, e, assim, o luxo era ostentação pura, o fausto era 

falso, a riqueza começava a ser pobreza e o apogeu, decadência. (MELLO E 

SOUZA, 1986, p. 23) 
 

Segundo Prado Júnior (2008), a Comarca do Rio das Mortes foi a segunda mais 

importante economicamente da Capitania no final do século XVIII. Uma zona em que se 

desenvolveram atividades pecuárias e agrícolas, “onde a pequena mineração que se praticara 

no passado quase desaparecera de todo” (2008, p. 56). Devido à queda da atividade 

mineradora de ouro na Vila de São José, em meados do século XVIII e início do século XIX, 

esta começou a ser abandonada por grande parte da população que ia para outras localidades, 

buscando sustento. Com a atividade agrícola, sem grandes perspectivas econômicas na vila, o 

abandono e decadência começaram a ficar visíveis nas casas e sobrados, restando às pessoas 

que ficaram o momento de fome. 

Em 1860, a vila foi elevada à categoria de cidade pela Lei Provincial nº 1092. No 

século XIX, a então cidade de São José del-Rei ainda desfrutou de um período de progresso 

econômico, em decorrência da inauguração do trecho da estrada férrea Oeste de Minas em 

1881, que ligava a atual cidade de Antônio Carlos a São João del-Rei. Em 6 de dezembro de 

1889
37

, pelo decreto nº 3, o presidente da província, Cesário Alvim, autorizou a mudança de 

nome da cidade para Tiradentes, em homenagem ao alferes, considerado mártir da 

                                                           
37

 O decreto de número 3 do governo provisório do estado, datado de 06 de dezembro de 1889, “[d]etermina que 

a Cidade e o Município de São José del-Rei passem a ter a denominação de Cidade e Município de Tiradentes”.   
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Inconfidência Mineira. Iniciando o século XX, a cidade de Tiradentes manteve um ritmo de 

crescimento econômico, embora pequeno se comparado a outros locais do Brasil. Contudo, a 

sensação registrada era a de uma cidade esvaziada e empobrecida, provavelmente por não 

participar, naquela época, do processo de industrialização vivido por outras cidades maiores 

Brasil afora. Guardando, assim, características rurais, recaíram sobre a pacata cidade 

representações ligadas à estagnação econômica. 

Ao analisarmos os acontecimentos que marcaram o fim do século XIX e o início do 

século XX no Brasil e no mundo, é possível compreender essa visão, bem como a missão 

empreendida pelos modernistas, na década de 1920, de “descoberta” do Brasil. A abolição da 

escravidão em 1888, a proclamação da República no ano seguinte, o processo migratório 

ocorrido no final do século trazendo mão-de-obra dos mais diversos países, a Primeira Guerra 

Mundial, a invenção do rádio, do cinema e do avião, a urbanização e industrialização de 

cidades como São Paulo, são alguns dos acontecimentos que marcaram essa transição. 

Com uma ideia disseminada, entre os intelectuais e nos meios culturais, de que no 

século XIX e nos anteriores havia uma valorização da cultura europeia que ocultava e 

menosprezava as raízes da “nossa cultura”, os modernistas partiram de São Paulo a Minas 

Gerais no intuito de buscar essa identidade nacional, tentando encontrar algo autêntico e 

genuíno que poderia ser considerado como brasileiro. Chegaram a Tiradentes em 1924, 

encontrando uma cidade que, aos seus olhos, pareceu abandonada e pobre, adormecida, 

guardando as características do século XVIII. Nessas viagens, a arquitetura colonial mineira 

começou a ser identificada, pelos intelectuais paulistas, como o elemento “autêntico” da 

civilização nacional, a arquitetura da “pedra e cal”, cenário que, como disse na Introdução, 

influenciou a criação do SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 

1937, e os tombamentos dos conjuntos arquitetônicos de Ouro Preto e de Tiradentes, ambos 

ocorridos em 1938.
38

  

O aparente abandono em relação ao patrimônio histórico na década de 1920 foi um 

aspecto que chamou a atenção dos modernistas em incursão pelo Brasil. Oswald de Andrade 

afirmava haver abandono das igrejas e dos seus acervos, registrando a sua perplexidade em 

uma crônica de Malazarte.
39

 

                                                           
38

 Ouro Preto (MG) e Tiradentes (MG) tiveram os seus Conjuntos Arquitetônicos e Urbanísticos tombados em 

abril de 1938. Ouro Preto pelo processo nº 70-T-38 e Tiradentes pelo processo nº 66-T-38, ambos constando do 

Livro de Belas Artes. 
39

 Disponível em http://www.letras.ufmg.br/poslit 
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Em São José d'el Rei, moços bem vestidos só quase que nós. Miséria. Mornidão. 

Alguns cinzeladores. E uma olaria, ajunta o José Ferreira Gomes, escultor, sacristão 

e pirotécnico. Foi ele que fez o Judas queimado, ontem em São João. Um Judas 

admirável, palavra! Mas fora tijolos, correntinhas de prata e foguetes: nada. Cada 

um vive pra si. Que acontece? A população (excetuados uns poucos, é evidente) 

anda de pé-no-chão. A calça rasgada na perna direita, acima do joelho. Que se vê? 

Sempre a mesma pele cor de areia das margens do Paraopeba. Cansaço. Mornidão. 

Que é da grandeza antiga? Essa dorme sono de cobra, enorme, tombando aos 

pedaços, apodrecida pelas goteiras, na Trindade, no Rosário, na casa de Tiradentes. 

É pena. Quanta obra de arte a se estragar! (ANDRADE, 1924, p. 158, itálicos meus). 

 

 

Essa era a visão da elite intelectual paulista, que demonstrou ter dificuldades em lidar 

com as diferenças e com o desconhecido e assim interpretou o interior de Minas Gerais, 

criando representações de cidades decadentes, com o patrimônio histórico em risco. Em uma 

de suas vertentes, o modernismo, além de “descobrir” o Brasil, intencionava modernizá-lo. E 

Oswald de Andrade evidencia essa visão em sua crônica, colocando-se como o moderno 

moço “bem vestido” em uma cidade que dorme sem cuidar de seu patrimônio. Convém 

destacar que a casa onde residiu o inconfidente Padre Toledo, atual museu, já era conhecida 

no período como “casa de Tiradentes”, conforme destaquei na citação. A visão de cidade 

abandonada é compartilhada também por Tarsila do Amaral, que, tomada por “um fogo 

sagrado” e com brilho nos olhos, anunciou a renúncia ao cubismo para se dedicar à 

restauração das pinturas das igrejas mineiras: 

 

Volto a Paris, mas para me aperfeiçoar ainda mais nos processos de restauração de 

pinturas. Depois venho para Minas. É preciso conservar tantos tesouros. Eu estou 

pronta. E sem nenhuma paga. Que remuneração melhor para mim que restituir à 

pequena e maravilhosa Rosário de S. José del-Rei o esplendor passado do seu teto? 

Toda a minha vida que se resumisse nisso... Eu seria feliz. Gosto das grandes 

empresas. (ANDRADE, 1924, p. 157) 

 

Em um desenho feito por Tarsila do Amaral, em sua passagem por Tiradentes, a 

Matriz de Santo Antônio está bem ao centro, em posição de destaque. Se voltasse àquela data, 

perguntaria onde ela teria se posicionado para desenhá-la. Será que no alto da Igreja de São 

Francisco de Paula? Se Tarsila diz que a “pequena” Igreja de Nossa Senhora do Rosário é 

“maravilhosa”, é curioso notar que não foi a eleita para figurar em seu desenho. Registrou no 

mesmo papel um esboço de desenho de crianças na parte inferior e do perfil de um rosto 

masculino, possivelmente vistas em outra cena. Crianças acocoradas, com olhares perdidos, 

uma população que “anda de pé-no-chão”, como observou Oswald de Andrade. Perguntamo-

nos se elas faziam parte da paisagem naquele momento ou se faziam parte de seu imaginário 

acerca dos habitantes do local.  
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Figura 6: “Tiradentes, 2ª versão (Série Viagem a Minas 

Gerais)”. Desenho sobre papel, Tarsila do Amaral, 1924. 

  

Fonte: https://www.lilianpacce.com.br/e-mais/tarsila-do-

amaral-no-masp/ <acesso em 22 de maio de 2019> 

Os primeiros investimentos feitos em direção às atividades turísticas em Tiradentes 

foram marcados pela abertura da BR-265 em 1968, uma obra do Governo do Estado ligando 

Tiradentes a Barbacena e a São João del-Rei. A obra foi inaugurada pelo Governador Israel 

Pinheiro, que também solicitou ajuda da Sra. Maria do Carmo de Mello Franco Nabuco
40

 para 

que fosse realizado um trabalho de recuperação da cidade. Em um momento de construção de 

uma narrativa preservacionista, foi instituída, em 29 de maio de 1970, a Fundação Rodrigo 

Mello Franco de Andrade, cujo nome homenageava o primo de Maria do Carmo Mello 

Franco Nabuco e presidente do IPHAN, que dirigiu esse órgão desde sua fundação, em 1937, 

até o ano de 1967, quando se aposentou, vindo a falecer logo após essa data.  

                                                           
40

 Maria do Carmo de Mello Franco Nabuco nasceu em 1907, no Rio de Janeiro (RJ). Era filha do mineiro 

Afrânio de Mello Franco e irmã de Afonso Arinos. Desenvolveu um amplo trabalho de preservação da cidade de 

Tiradentes, criando, para tanto, a Fundação Rodrigo de Mello Franco de Andrade. Foi casada com José Thomaz 

Nabuco, filho do abolicionista Joaquim Nabuco, e faleceu no Rio de Janeiro em 2001. 
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Em 1982 foi criada a SAT (Sociedade Amigos de Tiradentes) por Yves Alves,
41

 

juntamente com outros moradores vindos de fora, como John Parsons, proprietário do Hotel 

Solar da Ponte, Joaquim Falcão, ex-diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, na 

cidade do Rio de Janeiro, e Ângelo Oswaldo, que à época era assessor do prefeito de Ouro Preto 

(NEVES, 2013), no sentido de mobilizar a imprensa nacional em favor da preservação do 

patrimônio. A SAT realizou obras emergenciais no casario, a fim de impedir o 

desmoronamento das casas localizadas no centro histórico de Tiradentes. O processo de 

recuperação das casas contribuiu para o desenvolvimento do potencial turístico da cidade e, a 

partir desse período, o fluxo de visitantes a frequentar Tiradentes aumentou. Artistas plásticos 

vieram a estabelecer residência no local, surgiram as pousadas e restaurantes e, ademais, 

minisséries e novelas da Rede Globo de Televisão e Record, como também filmes, foram 

gravados na cidade.
42

 

Nas fotografias seguintes (9, 10 e 11), chamo a atenção para o estado de degradação 

que se encontravam os edifícios da cidade de Tiradentes em momento anterior à criação da 

Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade e da SAT, registros da década de 1940 e também 

no início da década de 1970. 

Fotografia 9: Conjunto arquitetônico e urbanístico na Rua Direita, com a Serra de 

São José ao fundo. Fotografia: Gilberto Ferrez, 1948. 

 

Fonte: Acervo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
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 Yves Gomes Ferreira Alves nasceu em Macaé, Rio de Janeiro. Começou sua carreira profissional na 

publicidade. Em 1953, trabalhava na International Advertising Services. Anos mais tarde, entrou para a Rede 

Globo como Superintendente de Comercialização e Marketing. Em 1982, passou a Diretor Regional da emissora 

em Minas Gerais, quando se mudou para a cidade de Tiradentes. 
42

 Minisséries Memorial de Maria Moura (1994), Hilda Furacão (1998) e JK (2006); novelas Coração de 

Estudante (2002), Essas Mulheres (2005) e Espelho da Vida (2018); filmes Menino Maluquinho (1995) e Chico 

Xavier (2010). 



66 
 

Fotografia 10: Rua do Chafariz, década de 1940 

 

Fonte: Acervo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

 

Fotografia 11: Sobrado Ramalho, situado na Rua Direita, 1974. 

 

Fonte: Acervo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
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Essas duas instituições, FRMFA e SAT, apresentam algo em comum: o fato de terem 

sido criadas por empresários que não tinham origens tiradentinas e que investiram na cidade, 

adquirindo imóveis no centro antigo e recuperando o patrimônio material. Entre as décadas de 

1970 e 1980, acontecem obras de revitalização do patrimônio material de uma forma mais 

abrangente que, junto ao turismo, transformaram profundamente a cidade de Tiradentes. A 

presente dissertação de mestrado tem como marco cronológico essa nova fase da cidade, a 

partir da revitalização via turismo ocorrida na década de 1970 e a inserção de Tiradentes no 

que pode ser nomeado como “indústria cultural”, conforme concebe Choay (2006). De acordo 

com a referida autora, este conceito pode ser empregado quando a cultura perde o caráter de 

realização pessoal para tornar-se um empreendimento, quando o patrimônio histórico e os 

monumentos, além de facultarem o saber, são utilizados como produtos de consumo. 

A metamorfose do seu valor de uso em valor econômico ocorre graças à “engenharia 

cultural”, vasto empreendimento público e privado, a serviço do qual trabalham 

grande número de animadores culturais, profissionais da comunicação, agentes de 

desenvolvimento, engenheiros, mediadores culturais. Sua tarefa consiste em 

explorar os monumentos por todos os meios, a fim de multiplicar indefinidamente o 

número de visitantes. (CHOAY, 2006, p. 211) 

As cidades, especialmente aquelas que recebem grande afluxo de turistas, são lugares 

de imaginação e representação. Relacionando essa ideia com as do historiador francês Roger 

Chartier, pode-se dizer que não existe verdades absolutas em História, a História é uma 

narrativa, dentre outras possíveis, como a minha narrativa neste texto. Assim, as narrativas 

não são neutras, de certa maneira são estratégias que tendem a impor autoridade e dar 

legitimidade a escolhas feitas. Estão dispostas como em luta, em que um grupo impõe a outro 

a sua concepção de mundo (CHARTIER, 1990, p. 17). O que hoje conhecemos como “centro 

histórico” ou centro antigo de Tiradentes tem a sua utilização pela “indústria cultural”, como 

um território turístico, no início na década de 1980, juntamente com o sentimento de 

preservação. Esse período coincide com o início da atividade dos charreteiros, que oferecem a 

condução de charrete pelas ruas do centro histórico, dentro de roteiros turísticos pré-

estabelecidos. Assim, essa atividade laboral já perdura há aproximadamente 40 anos.  

A cidade de Tiradentes, incluindo núcleo urbano e rural, contava com uma população 

de 6.961 habitantes em 2010, de acordo com o censo realizado pelo IBGE àquela data, 

estimando-se uma população superior a 7.886 habitantes em 2018
43

. Possui cinco escolas 

Municipais que oferecem o ensino fundamental e uma escola Estadual de ensino fundamental 
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 População estimada: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 

Estimativas da população residente com data de referência 1o de julho de 2018.  
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e médio, com uma taxa de escolarização dos 6 aos 14 anos de 98%.
44

 A cidade não possui 

estabelecimento de ensino superior que ofereça cursos de graduação ou pós-graduação e os 

jovens recorrem a São João del-Rei, a cidade mais próxima a oferecer essa modalidade de 

ensino, sendo necessário um deslocamento de aproximadamente 12 km. Existe na cidade de 

Tiradentes um Campus Cultural da UFMG, com três imóveis localizados no núcleo mais 

antigo da cidade: o Museu Casa Padre Toledo, o Centro de Estudos e Biblioteca e o Espaço 

Cultural, situado no Sobrado Quatro Cantos, à Rua Direita. O Campus Cultural atualmente 

desenvolve atividades na esfera da arte e da cultura, por meio de projetos de ensino, de 

pesquisa, de extensão e de cooperação com instituições públicas e privadas de Tiradentes e de 

outras cidades da região. 

No centro histórico, estão localizados três museus: Museu Casa Padre Toledo, Museu 

de Sant‟Ana e Museu da Liturgia. O Museu Casa Padre Toledo é um imponente solar, outrora 

pertencente ao inconfidente Carlos Correa de Toledo e Melo, e teria sido palco da primeira 

reunião da Inconfidência Mineira, na ocasião do batizado dos filhos de Bárbara Eliodora e 

Alvarenga Peixoto. Está localizado no Largo Cívico e Praça do Sol, largo onde são realizadas 

as comemorações cívicas como o aniversário da cidade (19 de janeiro) e a homenagem a 

Tiradentes (21 de abril). O Museu Casa Padre Toledo teve sua inauguração como Museu 

Regional de Tiradentes em 1973, gerido pela Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade, 

após ter sido utilizado como residência civil, Câmara, Prefeitura, cine teatro e até mesmo 

Seminário Diocesano.
45

 Sua mais recente restauração aconteceu no período de 2010 a 2012, 

trabalho coordenado pelo Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais – CECOR, 

da UFMG.  
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 Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade: [população residente no município de 6 a 14 anos de idade 

matriculada no ensino regular/total de população residente no município de 6 a 14 anos de idade] x 100. IBGE, 

Censo Demográfico 2010. Disponível em < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/tiradentes/panorama>. Acesso 

em: 14 de agosto de 2019. 
45

 SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues. Tiradentes – monumentos preservados. Belo Horizonte: Rona, 2015. 



69 
 

Fotografia 12: Museu Casa Padre Toledo e charrete 

 
Fotografia do autor em 13 de abril de 2019 

O Museu de Sant‟Ana está instalado na antiga cadeia da cidade de Tiradentes. A 

cadeia pública original foi construída entre 1721 e 1745, sendo difícil precisar a data pela falta 

de documentação. Segundo Olinto Rodrigues (2015), foi doado um terreno para a construção 

do Passo da Paixão em 1745 e consta que seria defronte à cadeia, “para os presos ouvirem 

missa”. Devido a um incêndio ocorrido em 1826, um novo prédio teve que ser construído por 

volta de 1860 e é nele que está instalado o Museu atualmente, inaugurado no dia 19 de 

setembro de 2014 e abrigando 291 imagens de Sant‟Ana. 

 

Fotografia 13: Museu de Sant‟Ana, antiga cadeia de Tiradentes 

 

Fotografia do autor em 30 de janeiro de 2020 
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O Museu da Liturgia, em Tiradentes, é considerado o único dedicado a esse tema na 

América Latina, abraçando assim a intensa devoção religiosa da cidade e região. Possui um 

acervo de mais de 420 peças sacras dos séculos XVIII ao XX. Algumas dessas peças ainda 

são utilizadas, especialmente nos ofícios da Semana Santa. O museu está instalado à Rua Jogo 

de Bola, vizinho à Câmara Municipal e próximo a uma pequena praça, que faz junção com a 

Rua do Chafariz, onde teria sido instalado o pelourinho.
46

  

Fotografia 14: Museu da Liturgia. À direita, um dos “Passos” da paixão. 

 

Fotografia do autor em 30 de janeiro de 2020 

Outra característica da atual cidade de Tiradentes é a grande quantidade de festivais 

que acontece ao longo do ano. Os maiores festivais, que atraem um público maior de turistas à 

cidade e têm pelo menos duas décadas de existência, são: Mostra de Cinema de Tiradentes, 

Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes e BikeFest Tiradentes. A Mostra de Cinema de 

Tiradentes teve sua 22ª edição em 2019 e acontece sempre na segunda quinzena de janeiro, 

atraindo um público estimado de 35 mil pessoas. O evento dura uma semana e tem uma 

programação extensa de filmes, oficinas, seminários e eventos artísticos. O Festival de 

Gastronomia também teve sua 22ª edição em 2019 e acontece na última semana de agosto, 

incluindo em sua programação aulas teóricas e interativas, além de shows musicais. O número 

estimado de visitantes, em dez dias de evento, é de aproximadamente 45 mil pessoas. O 

festival mais antigo e continuado é o BikeFest Tiradentes, um encontro de motociclistas que 

ocorre oficialmente desde 1993 e em 2019 teve a sua 27ª edição.  

                                                           
46

Coluna de pedra ou de madeira, colocada em praça ou lugar central e público, onde eram exibidos e castigados 

os criminosos e também os negros escravizados. 
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Outros festivais acontecem na cidade, como o Festival de Fotografia – Foto em Pauta, 

Festival de Teatro – Tiradentes em Cena, Festival de Artes e Tradições de Tiradentes, Festival 

Artes Vertentes, Festival de Cerveja – TremBier, Festival de Vinho e Jazz e Semana Criativa 

de Tiradentes. Alguns desses festivais são promovidos por artistas e empresários que residem 

na cidade e outros, por realizadores externos. Além desses festivais, duas datas em especial 

atraem um grande número de turistas à cidade: Carnaval e Semana Santa, ainda que o 

aumento de turistas nesses períodos não seja uma exclusividade de Tiradentes, sendo 

compartilhado por outras cidades setecentistas de Minas Gerais. 

O Jubileu da Santíssima Trindade é uma das festas mais antigas e tradicionais da 

cidade. Uma festa religiosa que desde 1776 vem sendo realizada de forma contínua (com 

exceção para este ano de 2020, devido à pandemia), com a característica de trazer um grande 

número de romeiros a Tiradentes, incluindo aqueles que residem nas cidades vizinhas, como 

podemos ver nesta fotografia registrada em maio de 1940. 

Fotografia 15: Festa da Santíssima Trindade em 19 de maio de 1940 

 

Fonte: Instituto Histórico e Geográfico de Tiradentes 

Os romeiros vêm em prece aos pés da imagem do Pai Eterno, esculpida no século 

XVIII, e também se movimentam externamente ao Santuário, onde muitas barracas dividem o 

espaço ao longo das vias, tendo como um dos produtos à venda, muito típico da época, a 

mexerica-pocã (ponkan). Como acontece geralmente no mês seco de junho, o Jubileu ganhou 

o irônico apelido de “Festa RPM”: Reza, Poeira e Mexerica.  A peregrinação de devotos ao 

Santuário da Santíssima Trindade não gera uma circulação de capital entre os grandes 
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empresários da cidade, ou seja, nem os renomados restaurantes, nem os hotéis e pousadas e 

tampouco as lojas de artesanato recebem as visitas dos peregrinos. O público da festividade é 

composto, em sua maioria, por moradores e devotos das cidades vizinhas; pessoas simples 

que carregam sua própria comida ou se alimentam no restaurante do Salão dos Romeiros, que 

vêm e voltam no mesmo dia, que jogam víspora e compram souvenires das barraquinhas.  

Por se tratar de uma festa popular, de devotos, sem financiamento de empresários e 

sem relação com a indústria cultural, é perceptível a redução do número de romeiros e 

barracas com o passar dos anos. O Jubileu já não ocupa mais o Largo das Forras, por 

exemplo, ficando restrito ao entorno do Santuário da Santíssima Trindade. As festas e 

costumes tradicionais perdem espaço na cidade, principalmente por causa desse acirrado 

cronograma de eventos, voltados para o público externo.  

O quadro seguinte dá uma ideia do número de festas e festivais que ocorrem na cidade 

ao longo do ano, preenchendo quase todos os meses e com tendência a aumentar. Para o ano 

de 2020, além desses já citados, estão previstos também: Festival de Cerâmica, Festival de 

Dança, Divas e Divos, Festival de Literatura, Encontro de Corais, Festival de Preto, Quatro 

Estações e Fórum do Amanhã. A intenção é que todos sejam concentrados no segundo 

semestre de 2020, em decorrência da pandemia de COVID-19. 

Quadro 1 – Relação de festivais que acontecem atualmente em Tiradentes 

Ordem Festival Período  Produtor Natureza 

1 Mostra de Cinema Final de Janeiro Externo Cinema 

2 Carnaval Fevereiro/Março Local Religioso 

3 Foto em Pauta Março Externo Fotografia 

4 Semana Santa Abril Local Religioso 

5 TremBier Maio Externo Bebidas 

6 Semana dos Museus Maio Local  Museus 

7 Tiradentes em Cena Maio Local Teatro 

8 Vinho e Jazz Junho Externo Bebidas 

9 Jubileu Santíssima Trindade Junho  Local Religioso 

10 BikeFest Junho Externo Motos 

11 Artes e Tradições Junho/Julho Local Patrimônio 

12 Festival de Inverno UFMG* Julho Local Cultura 

13 Encontro de Congados Julho Local Religioso 
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14 Fartura Gastronomia Agosto Externo Gastronomia 

15 Artes Vertentes Setembro Externo Cultura 

16 Primavera dos Museus Setembro Local Museus 

17 X-Terra Setembro Externo Esportes 

18 Semana Criativa Tiradentes Outubro Local Empreendedorismo 

 

* O Festival de Inverno da UFMG teve sua primeira edição em Tiradentes em 2019 e não aconteceu em 

2020 por causa da pandemia de COVID-19. 

 

Nesta cidade, que durante todo o ano é pano de fundo e cenário para vários festivais, 

onde o barroco e a teatralidade das igrejas são palco para casamentos e fotografias, onde 

algumas grifes de roupas fazem lançamentos de suas coleções; nesta cidade, que teve o seu 

centro urbano e antigo esvaziado da sua população local, encontram-se os parceiros desta 

pesquisa, conhecidos como charreteiros. Tiradentinos pertencentes às classes populares e 

residentes, em sua grande maioria, na periferia da cidade, conduzem diariamente visitantes 

encantados pelas antigas ruas da cidade, narrando memórias e partilhando experiências.  

 

2.2. As memórias, os sentidos e os afetos  

Um refúgio? 

Uma barriga? 

Um abrigo onde se esconder quando estiver se afogando na chuva, ou sendo 

quebrado pelo frio, ou sendo revirado pelo vento? 

Temos um esplêndido passado pela frente? 

Para os navegantes com desejo de vento, a memória é um ponto de partida. 

(GALEANO, 1994) 

 Sobre as pedras da cidade estão apoiadas as nossas memórias, mas não são apenas 

nelas. A cidade não é definida apenas por seus aspectos de “pedra e cal”, ela tem seus cheiros, 

cores e sabores. Sentidos e afetos que são compartilhados por aqueles que a habitam e que 

povoam as suas lembranças. A cidade tem também uma paisagem sonora que é diversa e 

cheia de movimentos, permitindo que a identifiquemos pelo ritmo em que os sons se 

apresentam; um ritmo que cresce e se abranda, e que se extingue todos os dias. Desde o som 

da primeira janela que se abre pela manhã, da vassoura de capim nas pedras da rua, das 

fechaduras antigas se abrindo, das charretes distantes e próximas, do badalar dos sinos, dos 

passos apressados, das conversas entre vizinhos, da algazarra das crianças indo para a escola.  

 Pensando a cidade e suas características sutis como patrimônio cultural, considero que 

o habitante local é aquele que reúne as condições mais favoráveis para fruir do patrimônio ali 

construído. Ao transitar pelas ruas, estabelecer encontros, utilizar dos serviços oferecidos, 
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participar dos eventos culturais e religiosos, o habitante não apenas “olha de perto” a cidade 

como também a sente, vivencia, tem as mais íntimas experiências e se emociona ao puxar da 

memória o que viveu. A cidade é quase parte de si, está entranhada em quem nela cresceu e 

vive, em seus habitantes. 

 

A palavra “habitante” vem do latim habeo, que quer dizer “ter”, manter uma relação 

constante com algo; o sufixo “it” (habito) aprofunda e reitera esta relação. Hábito, 

habitar, portanto, expressam um grau superior e constante de apropriação. Essa 

relação contínua, permanente, cotidiana, demorada e que o tempo adensa, é que cria 

as condições mais favoráveis para a fruição do patrimônio ambiental urbano. 
(MENESES, 2006, p. 4) 

 

Todos esses sentidos compartilhados, juntamente com a materialidade das coisas, em 

grande parte são responsáveis pelo equilíbrio mental, de acordo com Halbwachs (2013), e 

pela constituição das memórias. Para ele, como as coisas materiais com as quais mantemos 

um contato diário não mudam ou mudam lentamente, os muros, as paredes, as pedras da 

cidade “oferecem uma imagem de permanência e estabilidade” (2013, p. 157). O lugar que 

habito é onde tenho o repouso, a segurança e o alimento, é onde posso permanecer enquanto 

me recupero de minhas fraquezas. “Lugar é uma pausa no movimento” (TUAN, 2013). 

A cidade ou terra é vista como mãe e nutriz; o lugar é um arquivo de lembranças 

afetivas e realizações esplêndidas que inspiram o presente; o lugar é permanente e 

por isso tranquiliza o homem, que vê fraqueza em si mesmo e chance de movimento 

em toda parte. (TUAN, 2013, p. 189) 

 As experiências íntimas, vivenciadas por cada habitante de uma cidade, por vezes não 

encontram palavras para expressá-las. Muitas das vezes não temos a consciência dessas 

experiências também. Mas basta o despertar dos sentidos para que as lembranças aflorem de 

forma mais eficaz que o revirar deliberado das gavetas da memória. A memória, muitas das 

vezes, precisa do corpo para aflorar. O cheiro de uma broa de fubá, que perfuma a rua de 

nosso bairro, pode perfumar também a nossa memória, trazendo para perto a infância 

longínqua e suas travessuras. Os acontecimentos simples, com o tempo, podem se transformar 

em profundo sentimento pelo lugar. 

 Essas experiências íntimas e lembranças afloradas foram levadas para o quinto 

Seminário do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPEDU), que apresentou, em 

setembro de 2019, o filme Alma da Cidade, de Solange Jobim e Daniel Paes (2018). O 

documentário conta um pouco da história de Tiradentes e de seus habitantes, mostrando as 

transformações sofridas pelos habitantes que lá nasceram a partir dos seus relatos, além das 

narrativas daquelas pessoas que não são naturais de Tiradentes, mas que escolheram a cidade 

para viver.  
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Os relatos versam sobre histórias de vida com certa dose de saudosismo e algumas 

com tristeza, pois são histórias que aconteceram em uma cidade que passou por profunda 

transformação. É possível perceber um esmaecer do sentimento de pertencimento, em relação 

à área central da cidade, pela diminuição do domínio e da vivência naquele lugar. Mas um dos 

elementos, capaz ainda de despertar o sentimento de pertença, é a religiosidade. As festas 

religiosas, por ocorrerem em maioria no centro antigo de Tiradentes, “devolvem” a cidade 

antiga aos seus moradores e mostram o afeto dos habitantes por suas ruas. Na Folia de Reis, 

no Congado, nos tapetes enfeitados de rua, nas procissões, na Semana Santa, na festa da 

Santíssima Trindade e no credo de cada habitante, percebe-se a relação de amor profundo que 

eles têm com o seu lugar.  O filme Alma da Cidade, por meio dessas narrativas, apresenta um 

ponto de vista fundamental para se entender a cidade, os seus moradores, suas demandas, 

ambições, ressentimentos e as suas dores. Afinal, como disse Solange Jobim em debate após a 

apresentação do documentário, “o que é uma cidade sem a sua história, sem o seu povo? Uma 

cidade sem alma. Uma cidade completamente esvaziada de sentido” (2019). 

 As memórias, os sentidos e os afetos por Tiradentes também foram tema de um 

projeto desenvolvido em 2018 pelo Programa de Professor Residente
47

, lançado pela Diretoria 

de Ação Cultural da UFMG, e realizado pelo Campus Cultural UFMG em Tiradentes. O 

projeto “Lugares Imaginários de Memória” percorreu as ruas da cidade entre agosto e 

dezembro daquele ano, indo ao encontro das narrativas sobre as experiências íntimas 

vivenciadas pelos moradores de Tiradentes. O projeto teve a coordenação do professor Carlos 

Henrique Falci, da Escola de Belas Artes da UFMG, e foi desenvolvido com habitantes que 

residem fora do centro histórico, mais especificamente com moradores dos bairros Pacu, 

Mococa, Alto da Torre, Várzea de Baixo e Cascalho. 

 Os relatos orais coletados por esse projeto permitem vislumbrar e imaginar uma 

Tiradentes que está muito além da visão e da materialidade das coisas. Através dos cheiros, 

sabores e sons da cidade que foram narrados, percebemos a íntima relação do tiradentino com 

seu lugar e com o seu passado. A cidade natal, ou escolhida para habitar, é um lugar íntimo. 

Ainda que seja uma cidade modesta, é o nosso lugar de repouso, de permanência e 

tranquilidade, é onde encontramos carinho e atenção, onde podemos nos curar e recuperar 

nossas energias.  

                                                           
47

 O programa de Professor Residente teve por objetivo permitir o desenvolvimento de projetos de ensino, 

pesquisa e extensão no Campus Cultural UFMG em Tiradentes, visando o desenvolvimento das atividades da 

Universidade nessas esferas e a sua inserção e colaboração com a comunidade da região. A seleção do 

proponente era feira por chamada pública, onde poderiam participar os docentes da UFMG, em exercício, 

aposentados ou eméritos, por meio da apresentação de projetos. Os projetos deveriam ser desenvolvidos durante 

um semestre. 
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Os sentidos têm o poder de despertar a nossa memória da cidade. Alguns cheiros, 

aromas e perfumes podem fazer com que seus habitantes os associem a lugares, momentos, 

experiências que estavam adormecidas. Rogério Almeida, nascido e criado no centro histórico 

de Tiradentes, fala um pouco do que o simples cheiro do Rosmaninho
48

 ou da terra molhada 

provoca em seu íntimo.  

Rosmaninho na Semana Santa.  Tem a ver comigo, com minha infância, com a 

igreja, com momentos da minha família. Agora, tem um cheiro da cidade molhada 

no centro histórico. Cheiro de memória, alternância de fragrância, da água, da terra, 

do pau-a-pique, da telha de cerâmica, da documentação antiga e musical da banda, 

com o rapé da Dona Margarida, mistura de fragrância. (Rogério Almeida, em 

entrevista a Carlos Falci, 2018) 

O aroma de uma erva, que se assemelha ao da alfazema e é encontrada nos campos de 

Tiradentes, traz à tona algumas de suas memórias. Ao senti-lo, ele revive a sua infância e os 

momentos íntimos com a sua família. Utilizado tradicionalmente para cobrir o chão durante as 

celebrações e procissões da Semana Santa, o cheiro de Rosmaninho evoca a memória 

religiosa de Rogério, que hoje assume a diretoria do Museu da Liturgia. Ele fala também do 

cheiro de terra molhada no centro histórico da cidade, com sua peculiar dose de lirismo e 

poesia. Presente também na memória afetiva de outras pessoas entrevistadas pelo projeto, esse 

aroma de terra molhada representa alegria e esperanças, traz de volta aquele cheiro “depois da 

seca. E esse cheiro do mato é muito bom!” Para outros, o cheiro de terra molhada não está 

presente só em decorrência da chuva, mas condicionado a um hábito quem vem se perdendo, 

o de ter uma horta em casa. O ato de aguar a plantação mostra a íntima relação entre o 

tiradentino e sua terra, o orgulho de se ter uma horta, onde “o cheiro é maravilhoso”. Essa 

relação com os quintais é expressa também na lembrança do aroma de limão capeta e da 

goiaba, frutas que nascem espontaneamente pela ação dos passarinhos, segundo as memórias 

dos moradores registradas pelo projeto de Carlos Falci (2018). 

Na trilha deixada pelos cheiros da cidade, alguns surgem de forma inusitada, como o 

cheiro de palha de arroz. Embolado aos irmãos em um único quarto da casa, esse cheiro ficou 

vivo na memória de um morador. Ele deixa transparecer a sua relação com o pai e com a 

família, os momentos vividos e a sabedoria partilhada, a casa cheia e a proteção do lar. A 

memória revela nas menores coisas as alegrias mais intensas e familiares.  
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 ROSMANINHO. Hyptis carpinifolia Benth. (Mesosphoerum carpinifolia), da família das Labiadas. Erva 

pequena, folhas sésseis, oblongas, irregularmente dentadas, rugosas, pubescentes, coriáceas, ferrugíneo-

tomentosas; flores azuis, dispostas em capítulos interrompidos. Piauí até Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Ë 

planta muito aromática.  Pio Correa, M. 1984 (1969-1978). Dicionário das Plantas Úteis do Brasil e das Exóticas 

Cultivadas. Volume V. Ministério da Agricultura, IBDF: Rio de Janeiro (página 621). In: 

http://www.dataplamt.org.br/ 
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De palha de arroz! Sério, sou doido com cheiro de palha de arroz. O arroz, depois 

que você corta ele, traz pra casa pra depois bater, se você deixar no tempo ele 

estraga. Agora, o pai enchia os quartos de palha de arroz. Punha a gente tudo num 

quarto só, embolado, pra não perder. Aquele cheiro ficou na minha memória. 

(Entrevistado 1, entrevista a Carlos Falci, 2018) 
 

Entre cheiros e sabores, nessa mistura de sentidos, surgem as comidas típicas que nos 

fazem viajar no tempo com seus aromas perfumados, revelando que a cidade é muito mais do 

que suas pedras, muros e casario. O cheiro de café tem cheiro de união. O café coado, que os 

mais pobres podem oferecer e que as visitas não devem recusar, adquire um excepcional 

valor: o de unir, de aquecer as pessoas. A broa de fubá é citada mais de uma vez pelos 

moradores e, em um dos depoimentos, tem até endereço certo, de tão gostosa que era: “Broa 

de fubá da Dona Dagmar, que morava aqui. E eu fugia de casa pra pular o muro da casa dela 

pra pedir broa de fubá” (Rogério Almeida, em entrevista a Carlos Falci, 2018). 

 O sabor realçado é o sabor de infância, das pequenas estripulias de criança do interior 

que foge de casa e pula muro, da criança que sobe em árvores. Uma infância certamente 

romantizada pela distância dos anos, mas isso não importa, pois não se procura por uma 

verdade absoluta e sim pela credibilidade das memórias e das representações, como diria 

Pesavento (2007). Memórias de uma infância que, de árvore em árvore, encontrava uma 

mangueira, carregada de mangas. Não importava se a manga estivesse verde, era só cortar, 

colocar um pouquinho de sal, comer e agora se lembrar disso a vida inteira. E a vida inteira 

esperar as festas de fim de ano, porque ali a gente encontra o sabor do doce de leite com figo.  

Uma cidade que tem uma rua chamada “Jogo de bola” mostra como algumas 

brincadeiras e costumes podem perdurar entre os seus habitantes por gerações, chamando-nos 

a atenção para um som que hoje não é tão comum de se ouvir. Esse som, “de menino jogando 

bola na rua, que até hoje tem, graças a Deus”, faz parte da paisagem sonora típica do lugar, 

citado por outra pessoa entrevistada por Falci (2018). Como aponta Ecléa Bosi (1983), sons 

que se complementam e se integram nas ruas. No caso de Tiradentes, o badalar do sino do 

Rosário e os sons de foguete, “principalmente quando estão começando as novenas da 

Santíssima Trindade e quando terminam”. Essas sonoridades envolvem a vida, o trabalho e a 

religiosidade de um povo, marcam os tempos, os momentos de trabalho e de festejo, 

lembranças povoadas de sons, que por vezes nos fazem alçar voos, viajar no tempo e no lugar. 

Tem hora que eu desligo tudo e fico ouvindo esse barulhinho, um passarinho 

cantando lá. Isso é gostoso demais! A noite tem um pássaro, que ele parece que tem 

um apito, e que em São Paulo era o guarda noturno que passava. E quando eu 

cheguei aqui em Tiradentes eu falei: “engraçado, aqui tem guarda noturno”. Depois 

eu descobri que era um pássaro que apita. (Entrevistado 2, em entrevista a Carlos 

Falci, 2018) 
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Tem passarinho que apita e tem o som do Luiz-cacheiro,
49

 que assusta quem está no 

mato sozinho porque “grita igual gente”. Sons de uma cidadezinha do interior de Minas onde 

tudo tem seu tempo peculiar e caminha sem pressa. Basta fechar os olhos para o coração 

escutar melhor. Até chegar a turba de turistas que embaralha os sons e gourmetiza os sabores. 

Aqueles que viajam estão sempre em busca de novos lugares e, quando chegam em 

Tiradentes, estão fadados a ver e a pensar, sem o apoio dos cheiros e sabores, dos sons 

familiares compartilhados entre os seus habitantes, sentidos que traduzem as experiências 

profundas de um lugar. Os turistas trazem outras experiências e outras noções de tempo. Os 

lugares de férias têm o encantamento provocado pelo olhar do turista, mas sem a experiência 

que os sentidos e afetos proporcionam, lugares que, após algum tempo, tornam-se irreais 

(TUAN, 2013). Daí a importância de se pensar as memórias em relação aos sentidos que as 

ancoram. O lugar onde se cresce, onde se vive, como lugar de afeto, povoado de coisas 

simples, mas repletas de experiências significativas.  

 

2.3. Deslocamentos na cidade 

 

Até a década de 1970, muitos dos edifícios localizados no centro histórico de 

Tiradentes estavam em ruínas, quando surgiram as primeiras iniciativas para se recuperar esse 

patrimônio, com a criação da Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade e, posteriormente, 

a criação da Sociedade Amigos de Tiradentes. Pessoas como Yves Alves e Ângelo Osvaldo
50

 

compraram casas em Tiradentes para morar ou mesmo para temporadas de férias. A 

conservação dos edifícios “históricos” de Tiradentes foi, durante as décadas de 1980 e 1990, 

uma preocupação entre os membros de uma “elite” econômica e política instalada na cidade.  

A concepção de centro histórico de Tiradentes como um território a ser explorado pela 

indústria cultural e pelo Turismo teve início nos anos 1980, aliada ao sentimento de 

preservação. Para Rodrigo Neves, que pesquisou a “mercadorização” do “patrimônio 

histórico” e a elitização da área central de Tiradentes 

(...) a formação de um território turístico ocorre por meio da divulgação pelos meios 

de comunicações, seja em âmbito nacional, regional ou internacional, de um espaço 

geográfico específico. Esse espaço ganha significado e é divulgado, por meio de 

jornais impressos, internet, jornais falados etc. A divulgação contribui para a 
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 O Luiz-cacheiro ou Ouriço-cacheiro é um roedor da família Erethizontidae. É popularmente conhecido 

como porco-espinho, embora impropriamente, pois não são porcos. 
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 Ângelo Oswaldo de Araújo Santos foi Secretário de Cultura de Minas Gerais, prefeito de Ouro Preto por três 

mandatos, presidente do Instituto Brasileiro de Museu (IBRAM), chefe de gabinete do Ministério da Cultura, 

presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e membro dos conselhos do 

IPHAN, da Fundação de Arte de Ouro Preto e do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. 
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propagação de determinadas “paisagens turísticas”, fazendo com que as pessoas 

sejam induzidas a se deslocarem em direção a essas paisagens, que passam a ser 

consumidas por turistas de todas as localidades. (NEVES, 2013, p. 51) 

  

A divulgação de Tiradentes em âmbito nacional teve início na década de 1980, época 

em que os imóveis localizados no centro histórico eram, em maioria, residências de 

moradores nascidos na cidade. Pessoas que se identificavam com o espaço, que se conheciam 

e se encontravam para conversas. Não havia o grande número de turistas que atualmente 

frequenta Tiradentes. Até meados de 1990, os imóveis residenciais nas ruas centrais da cidade 

eram a maioria. No mesmo período, começaram a ser criados os primeiros eventos que 

utilizam a cidade como um cenário para divulgação, como os já citados Mostra de Cinema e 

Festival de Gastronomia. A divulgação da cidade tomou proporção nacional e internacional, 

fazendo com que um grande número de empresários de fora comprasse casas localizadas no 

centro histórico. A aquisição desses imóveis transformou a configuração da região central de 

Tiradentes, cujas residências foram rapidamente transformadas em estabelecimentos 

comerciais.  Surgiram os restaurantes, bares, cafés, pousadas e lojas de artesanato destinados 

a um público mais “elitizado”. Dessa forma, a cidade de Tiradentes começou a ser 

transformada em “produto de consumo cultural” e é nítido perceber o movimento que levou  

 

[...] a cidade patrimonial [a ser] posta em cena e convertida em cena: de um lado, 

iluminada, maquiada, paramentada para fins de embelezamento e midiáticos; de 

outro, palco de festivais, festas, comemorações, congressos, verdadeiros e falsos 

happenings que multiplicam o número dos visitantes em função da engenhosidade 

dos animadores culturais. (CHOAY, 2006, p. 224) 

 

A valorização dos imóveis localizados na região central de Tiradentes e a especulação 

imobiliária decorrente do desenvolvimento do turismo fizeram com que a população que 

ocupava o antigo casario, a maioria de origem tiradentina, fosse pressionada à venda e a se 

deslocar para regiões mais periféricas e não tão valorizadas. Rodrigo Neves ressalta que 

 

todos os ex-moradores entrevistados, nessa pesquisa, disseram que venderam suas 

casas e saíram do centro devido à pressão resultante da valorização dos imóveis, a 

problemas com herdeiros e à falta de recursos necessários para realizar as reformas 

das casas demandadas pelo IPHAN. (NEVES, 2013, p. 90) 

 

O espaço urbano começou a ser transformado com o crescimento de bairros antigos, 

como Cuiabá, Várzea de Baixo e Cascalho, e com o nascimento de outras áreas periféricas, 

como a Mococa. Esse movimento gerou um processo de “gentrificação”, fenômeno 

fundamentalmente urbano que se caracteriza normalmente pela ocupação dos centros das 

cidades por uma parte da classe média, de elevada remuneração, que desloca os habitantes da 
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classe baixa, de menor remuneração, que viviam no centro urbano (BATALLER, 2012). 

Assim, esse fenômeno excluiu a população local da região central da cidade e teve, como 

efeito perverso, a perda da sensação de pertencimento a esse lugar.  Para se ter uma ideia das 

distâncias, a figura seguinte mostra a localização dos bairros de Tiradentes em relação ao 

centro mais antigo da cidade, tendo como referência a Igreja Matriz de Santo Antônio. 

 

Figura 7: Mapa com a localização dos bairros de Tiradentes 

 

Fonte: www.google.com.br/maps  

Hoje, na principal praça da cidade, não vemos mais “as conversas de compadres e 

comadres”, mas sim uma excursão escolar, a tenda de algum festival de cerveja artesanal ou 

vinho francês, uma paella mediterrânea sendo preparada ou noivos fazendo poses para fotos. 

Até mesmo as barraquinhas de vendedores de artesanato e lembranças da cidade foram 

“empurradas” para a praça da rodoviária. No documentário Tiradentes sob Óticas
51

 (2016), 

produzido por alunos do curso de História da UFSJ e orientado pela professora Cássia Palha, 

a presidente da associação de feirantes de Tiradentes e vendedora, Celina de Almeida 

Nascimento, confirma esse deslocamento imposto à feira de artesanato e a necessidade de 

resistência: “era lá na praça né, aí depois que reformaram a praça, tirou o pessoal da praça e 

trouxe pra cá [para perto da Rodoviária]. Aí agora, se nós deixar eles tiram nós daqui também. 

Nós porque ficamos firmes” (NASCIMENTO, 2016). Os tiradentinos que assiduamente 

frequentam essa praça, sempre a postos com seus cavalos e charretes, são os charreteiros. 

Embora eles sejam um dos produtos desta indústria cultural, são desconvidados do banquete 
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 Disponível em: <https://youtu.be/26v-Jl7aXos>. Acesso em: 10 de junho de 2020. 
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que esta indústria oferece, pois, as cifras de seus rendimentos não são compatíveis com as 

daqueles que mais lucram com a cidade-mercadoria e que fazem da História e do Patrimônio 

Cultural elementos manipuláveis para a venda. Os charreteiros são produto da indústria 

cultural, trabalham para ela, convidando e apresentando o seu patrimônio, transformado em 

distração, ao incontável fluxo de visitantes, que “arranha, corrói e desagrega os solos, as 

paredes, os frágeis ornamentos das ruas, praças, jardins, residências, que não foram 

concebidos para tantos passos apressados nem para serem apalpados por tantas mãos” 

(CHOAY, 2006, p. 227). 

Alguns autores, como Gustavo de Pádua Zolini (2007), acreditam que não houve uma 

gentrificação plena e generalizada no centro de Tiradentes, mas que ocorreu uma 

“gentrificação intermitente”, por não passar pelas três etapas de uma “gentrificação clássica”, 

pela qual as pessoas de classe média investem em um local desvalorizado pelo mercado 

imobiliário, depois o mercado imobiliário investe e se torna o maior propulsor da 

gentrificação, finalizando com a gentrificação generalizada, onde todo imóvel de uso não 

residencial é mais valorizado, ou seja, a valorização do consumo. Segundo o autor, em 

Tiradentes, existe uma diferença em relação à gentrificação clássica, pois não há uma 

apropriação agressiva do centro histórico que ignora as relações locais de identidade, não há o 

interesse do gentrificador em transformar e modificar a cidade permanentemente. As 

intervenções que ocorrem são para agradar o olhar nesse contato esporádico (ZOLINI, 2007). 

A gentrificação em Tiradentes demonstra uma inconstância temporal do domínio social do 

centro histórico da cidade e provocou um esvaziamento, um abandono 

 

[...] da cultura do cotidiano, pela pouca vivência de moradores do núcleo histórico 

durante o meio da semana, o que oblitera movimentos de contínuo amalgamar da 

memória no espaço tombado de Tiradentes. A relação dual de percepção dos valores 

inerentes à arquitetura e aos bens imateriais, ambos alimentadores da cosmogonia 

tiradentina, demonstra a não cooptação de dois grupos sociais componentes do 

espaço urbano da cidade: o morador natural, que fora deslocado para a periferia; e o 

estrangeiro, que ocupou sazonalmente o núcleo histórico. Além disso, grande parte 

do uso residencial foi alterado para comercial e de serviço para o apoio ao turismo, 

que configura um cenário clássico de economia de ordem terciária, característico de 

lugares gentrificados. (ZOLINI, 2007, p. 160) 

  

Mas outras relações de sociabilidade foram estabelecidas entre os seus moradores. O 

sentimento de pertencimento, ainda que tenha sofrido uma diminuição em relação à área 

central da cidade, é deslocado para os bairros da periferia. No projeto “Lugares Imaginários 

de Memória”, que entre agosto e dezembro de 2018 percorreu as ruas dos bairros Pacu, 

Mococa, Alto da Torre, Várzea de Baixo e Cascalho, pode-se perceber como os moradores se 

reinventam, se organizam e se estabelecem nos novos lugares. Alguns recomeçaram do 
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“zero”, considerando a materialidade das coisas, mas carregaram consigo as memórias das 

experiências e antigas relações de vida em comum. 

Eu morava na rua da Santíssima, da rua da Santíssima eu fui a primeira a sair. Quase 

todo mundo que tá aqui hoje, maioria vendeu lá e construiu aqui. Então ficou assim 

um bairro muito conhecido, todo mundo conhecia todo mundo. Não tinha água, não 

tinha luz, não tinha calçamento, não tinha rede de esgoto, não tinha nada. Olhava 

assim era só campo, só terra. Quando era poeira, era tudo poeira; quando era chuva, 

era lama! De atolar mesmo. Tempo de lua cheia nós ficava lá fora até tarde pra 

aproveitar a lua. A lua cheia é bonita aonde não tem nada pra clarear ela. E era o 

nosso caso. A lua cheia com a luz da rua não tem muita graça. Hoje não, hoje tem 

tudo graças a Deus. Por aí todo mundo foi construindo, construindo, e hoje ta este 

bairro deste tamanho. (Entrevistado 3, em entrevista a Carlos Falci, 2018) 

 

 As entrevistas dos moradores desses bairros permitem perceber que o lugar pode 

proporcionar experiências íntimas e que acontecimentos simples podem trazer grande 

emoção. A lua cheia no meu bairro é a mais bonita, o meu bairro é o melhor da cidade, é o 

centro do mundo, e “a gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela 

intimidade que temos com as coisas (BARROS, 2008, p. 59). Essa convivência, originada na 

época do povoamento de um lugar pelos seus pioneiros, constitui a experiência do espaço: a 

reconstrução das experiências. No lugar onde antes era mata fechada, vão surgindo as poucas 

casas, longe do atual alvoroço do centro histórico. Na tranquilidade dessas novas ruas, 

algumas pessoas se identificam e têm gosto de morar ali.  

 

O Cascalho, falar a verdade é o bairro melhor que tem aqui em Tiradentes. Mas é 

comentada, casa aqui o aluguel é mais caro, casa pra comprar é muito caro. É o 

bairro melhor que tem! Aqui era mato, era uma mata. Quando abriram as ruas aí eu 

vim morar na última rua lá, então no Alto ali mesmo tinha poucas casas. A 

tranquilidade do bairro, aqui é muito tranquilo em vista dos outros lugares. Inclusive 

eu morava aqui, saí e voltei por gostar. Bater papo com as vizinhas, falar da “luz do 

Azevedo”. (Entrevistado 4, em entrevista a Carlos Falci, 2018) 

  

Se o deslocamento pela cidade e a ocupação inicial de um determinado bairro 

periférico dão-se de maneira um tanto quanto forçosa, é pelo amor que ele sente pelo seu 

lugar que ele volta. Ele valoriza a tranquilidade, as conversas com os vizinhos, a amizade e os 

“causos”, como esse da luz do Azevedo. São elementos que atualmente não existem mais na 

área central da cidade e que são verificados com maior frequência na periferia, que fortalece a 

amizade com os moradores mais antigos e acolhe os novos moradores que por lá chegam.  

 

Aqui da Várzea que eu me lembro, dos meus tempos, que nunca me saiu da 

memória foi a acolhida que eu tive dos moradores. Uma acolhida muito boa, uns 

vizinhos muito prestativos. Tem a igreja de São Geraldo, a capelinha que faz festa 

aqui no bairro. Foi melhorando em outros aspectos. Foi tendo essa mercearia, que é 

coisa que não tinha, tem o asfalto que começou também, umas partes que não tinha. 

Não tem morro pra ir pra praça, com 10 ou 15 minutos eu tô no centro. É perto de 
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ponto de ônibus. É tudo de bom, é esse sossego, essa tranquilidade, essa paz, é uma 

paz muito grande. (Entrevistado 5, em entrevista a Carlos Falci, 2018) 

 

A relação baseada em laços de amizade e respeito com as pessoas desse lugar 

evidenciam o sentimento de pertencimento. A acolhida dos antigos moradores, o sentimento 

de cooperação entre vizinhos, a infra-estrutura, as experiências da religiosidade presente na 

capelinha que agrega socialmente a comunidade, são elementos que fazem com que o novo 

morador possa se “sentir em casa”, sentir-se pertencente a esse lugar de trocas materiais e 

espirituais, de exercício da vida. O valor das amizades expressa a gratidão por pertencer a esse 

grupo e a um lugar onde se sente totalmente enraizado e seguro. O sentimento de 

pertencimento a um grupo e a um lugar é marcante para a construção da identidade, pelo 

compartilhamento de experiências, pela criação de representações e de uma memória coletiva. 
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Capítulo III 

Saberes 
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3.1. Artesãos de palavras 

 

Eu tinha vontade de fazer como os dois homens que vi sentados na terra escovando 

osso. No começo achei que aqueles homens não batiam bem. Porque ficavam 

sentados na terra o dia inteiro escovando osso. Depois aprendi que aqueles homens 

eram arqueólogos. E que eles faziam o serviço de escovar osso por amor. E que eles 

queriam encontrar nos ossos vestígios de antigas civilizações que estariam 

enterrados por séculos naquele chão. Logo pensei de escovar palavras. Porque eu 

havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. Eu 

queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro das palavras. Eu 

já sabia também que as palavras possuem no corpo muitas oralidades remontadas e 

muitas significâncias remontadas. Eu queria então escovar as palavras para escutar o 

primeiro esgar de cada uma. Para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda 

bígrafos. Comecei a fazer isso sentado em minha escrivaninha. Passava horas 

inteiras, dias inteiros fechado no quarto, trancado, a escovar palavras. Logo a turma 

perguntou: o que eu fazia o dia inteiro trancado naquele quarto? Eu respondi a eles, 

meio entresonhado, que eu estava escovando palavras. Eles acharam que eu não 

batia bem. Então eu joguei a escova fora. (BARROS, 2008)  

 

As palavras de Manoel de Barros na epígrafe, retirada de Memórias Inventadas, dão o 

tom do trabalho artesanal do narrador ao lapidar a sua matéria-prima, que é a sua experiência 

e a dos outros, transformando-a em um produto singular, visto que nenhuma história contada 

é igual a outra. No corpo das palavras estão muitas “oralidades remontadas”, muitas 

experiências e sentidos, muitos significados atribuídos. Nas palavras deste texto, posso 

exemplificar: são as minhas palavras, as dos charreteiros e de seus passeantes, as de autores 

que me norteiam, de outros professores que tive e de minha orientadora, são ainda os felizes 

neologismos de Manoel de Barros e as simples palavras que os lábios de minha mãe já não 

podem contar. As palavras deste texto são fruto de “horas inteiras, dias inteiros fechado no 

quarto, trancado, a escovar palavras” e ainda que ele seja singular, não refletem o primeiro 

som das palavras que contêm, pois, como Barros, joguei a escova fora. 

Os narradores e artesãos de palavras, a quem esta pesquisa alude, são os charreteiros e 

charreteiras da cidade de Tiradentes, que contam o que tiram da sua própria experiência, ou 

daquela contada por outros, tornando experiências daqueles que ouvem as suas histórias 

(BENJAMIN, 1986b). Ao assemelhar os narradores a artífices, Walter Benjamin cita Paul 

Valéry em “O Narrador”, como a pessoa que melhor descreveu o mundo dos narradores. As 

histórias contadas pelos narradores, de acordo com Valéry, seriam "iluminuras, marfins 

profundamente entalhados; pedras duras, perfeitamente polidas e claramente gravadas; lacas e 

pinturas obtidas pela superposição de uma quantidade de camadas finas e translúcidas...” 

(BENJAMIN, 1986b, p. 206). Para esses autores, as narrativas orais estavam em vias de 

extinção, isso já no início do século XIX, pois a produção dessas histórias requer tempo e 

virtuosidade, ambos escassos desde o período em que viveram. O narrador, segundo 



86 
 

Benjamin, é aquele que sabe dar conselhos, e o “conselho tecido na substância viva da 

existência tem um nome: sabedoria”, o lado épico da verdade (BENJAMIN, 1986b, p. 200). 

Por isso o narrador está figurado entre os mestres e os sábios. 

 

Pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não inclui apenas a 

própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador assimila à 

sua substância mais íntima aquilo que sabe por ouvir dizer). Seu dom é poder contar 

sua vida; sua dignidade é contá-la inteira. (BENJAMIN, 1986b, p. 221) 

 

O narrador não conta suas histórias apenas com o emprego da voz e com palavras, a 

linguagem da experiência utiliza também as suas mãos, que desempenham papel fundamental 

nesse processo permeado por emoções. As experiências guardadas na memória ganham 

sustentação nos gestos do narrador, numa perfeita coordenação “do olhar, da alma e da mão” 

(BENJAMIN, 1986b, p. 221), coordenação típica do artesão. De acordo com Ecléa Bosi:  

 

O narrador está presente ao lado do ouvinte. Suas mãos, experimentadas no trabalho, 

fazem gestos que sustentam a história, que dão asas aos fatos principiados pela sua 

voz. Tira segredos e lições que estavam dentro das coisas, faz uma sopa deliciosa 

das pedras do chão, como no conto da Carochinha. A arte de narrar é uma relação 

alma, olho e mão: assim transforma o narrador sua matéria, a vida humana. (BOSI, 

1983, p. 49) 

 

Para Benjamim, podemos dividir os narradores em dois grupos: o primeiro daqueles 

que narram suas experiências de viagem, pois, no imaginário popular, aquele que viaja muito 

tem para contar; o segundo grupo, dos narradores que conhecem as histórias e as tradições do 

seu lugar. O autor exemplifica o primeiro grupo na figura arcaica do marinheiro comerciante e 

o segundo na do camponês sedentário, dois estilos de vida de onde se originam os narradores.  

Segundo Benjamim, “os camponeses e os marujos foram os primeiros mestres da arte de 

narrar”, mas “os artífices a aperfeiçoaram” (BENJAMIN, 1986b, p. 199), associando o saber 

das terras distantes ao saber do passado e das tradições. Antes da escrita se multiplicar mundo 

afora, a partilha de saberes estava intimamente ligada e, talvez, reduzida à oralidade. Pela 

oralidade se mantinham e se compartilhavam os valores culturais, presentes no cotidiano das 

pessoas no simples ato de contar, de narrar histórias. Assim, os charreteiros de Tiradentes 

podem ser situados no grupo daqueles que narram as histórias e as tradições do seu lugar.  

Para conhecer os narradores parceiros desta pesquisa, nada melhor que fazê-lo por 

suas próprias palavras. A partir de várias abordagens metodológicas para a construção de 

dados no decorrer da pesquisa, foi possível desenhar um perfil desses narradores e conhecer 

um pouco mais sobre suas vivências.  
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Um dos dados revelados foi de que a maioria das pessoas que trabalha com charrete, 

conduzindo e narrando histórias da cidade pelas ruas de pedra, é do sexo masculino.  Dos 

quase 40 narradores, apenas quatro são mulheres (ou seja, 10%), reforçando a figura medieval 

do cavaleiro andante, em busca de histórias e aventuras, e também do marujo comerciante, 

que integra um dos grupos sintetizados por Benjamin. Tanto o cavaleiro quanto o marujo 

exercem atividades estabelecidas na sociedade como sendo do universo masculino, ainda que 

as mulheres venham conquistando espaços que antes lhes eram negados. Porém, no outro 

grupo de narradores categorizados por Benjamin (1986b), está o “camponês sedentário”, que 

fia ou tece enquanto conta e ouve histórias. Portanto, era enquanto as mulheres fiavam, por 

exemplo, que o fio da história era também tecido. O contar está na esfera de tarefas de 

paciência, a assimilação da experiência se dá num estado de distensão psíquica, em que o 

tédio seria seu ponto máximo: “O tédio é o pássaro do sonho que choca os ovos da 

experiência” (BENJAMIN, 1986b, p. 204).  Curiosamente, Benjamin parece ignorar a figura 

feminina da fiandeira, que com sua roca está na cidade ou no campo, mas não é citada em “O 

Narrador”, ainda que fique clara em sua obra a conexão entre o trabalho rotineiro, repetitivo, e 

a narrativa. Nas atividades de charreteiro em Tiradentes, e de guias de turismo em uma forma 

mais abrangente, percebemos que a grande maioria dos profissionais é do sexo masculino. 

Em entrevista, a charreteira Reginéia falou um pouco dos desafios enfrentados pela 

desigualdade de gênero. No entanto, a percepção que ela tem dessa desigualdade, dentro da 

atividade de charreteira, parece ser mais reduzida por ela se considerar uma pessoa de 

personalidade forte, uma pessoa que acha que por ser mulher “não tem que se rebaixar, tem 

que manter a postura”. A impressão que tive em entrevista é que acontecimentos relativos à 

desigualdade de gênero foram silenciados para reforçar a imagem de “mulher forte” pois, 

mesmo enfrentando as adversidades, Reginéia conta: “às vezes eu fico chateada, fico nervosa, 

mas não dou o braço a torcer não”. Ainda assim, mesmo enfrentando as adversidades, o 

preconceito é percebido de forma nítida pelo simples fato de ser mulher. 

 

Tem preconceito sim! Até do turista. Eu acho que tinha turista que olhava pra mim e 

pensava “essa menina não dá conta de guiar um cavalo não”. Porque eu abordava o 

turista, vamos supor que eu era a primeira da fila, aí o turista falava “ah não, mais 

tarde” e pegava a charrete de trás. E não tem nada a ver. Mas isso melhorou muito, 

eu acho que melhorou depois que entrou mais, porque agora são quatro. (Reginéia 

em entrevista ao autor em maio de 2019) 

 

A representatividade de Reginéia ao se tornar a primeira mulher charreteira surge 

como voz e imagem para esse grupo social excluído do segmento, fazendo com que outras 

mulheres comecem a trabalhar na atividade e, por consequência, o preconceito diminua pela 
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afirmação da igualdade de gêneros. O pioneirismo de Reginéia se deu, além de sua 

curiosidade adolescente e pelos abusos do setor terciário da cidade, por causa de preconceitos 

relacionados ao gênero. Ela conta que o irmão, Reginilson, teve a ideia de fazer uma charrete 

rosa e diferenciá-la das demais e, assim, ter mais visibilidade. Foi uma estratégia acertada 

pelo sucesso que fez, principalmente entre as crianças, uma vez que a charrete, além de ser 

rosa, tinha estampada a figura da Hello Kitty.
52

 Ao mesmo tempo em que a charrete foi um 

sucesso, foi motivo também de zombaria entre os charreteiros, todos homens na época, 

fazendo com que Reginilson a convidasse, por ser mulher, a trabalhar na charrete rosa. 

Reginéia, que estava se formando no terceiro ano do ensino médio, tornou-se então a primeira 

mulher de Tiradentes na atividade de charreteira, em 2007. 

 

Só que o pessoal enlouqueceu, mulher gostou, as meninas gostaram, crianças, era 

rosa da Hello Kitty, e por incrível que pareça, ele tinha uma poodle andava em cima 

do cavalo, a cachorra saía da charrete e ia pra cima do cavalo, sem segurar nem 

nada. E ainda ficava latindo pro cavalo andar sabe? O cachorro adorava. Mas foi 

assim, porque meu irmão fez a charrete rosa e falou - eu estava formando no terceiro 

do ensino médio - “vai trabalhar pra mim!” Porque os meninos estavam debochando 

dele, “vai trabalhar na rosa”, mas eu não ligo pra essas coisas. (Reginéia Ramalho, 

em entrevista ao autor em maio de 2019) 

 

Atualmente, todos os charreteiros que atuam na cidade são tiradentinos, ainda que 

tenham nascido na cidade de São João del-Rei, por não haver hospital na cidade. Alguns têm 

as suas origens nas áreas rurais pertencentes à cidade, como o Distrito de Elvas, e na zona 

rural estão situadas as suas memórias de infância. Outras infâncias são marcadas por 

brincadeiras nos bairros periféricos de Tiradentes, onde cresceram e desenvolveram o 

sentimento de identidade. O mundo pequeno, familiar e infinitamente rico na vida cotidiana 

de onde charreteiros tiveram as primeiras experiências, está marcado por atividades como 

jogar bola, subir em árvores, nadar no rio e andar a cavalo. Em todas as memórias de infância, 

está presente a relação com os cavalos, que desde muito cedo se faz como uma experiência 

marcante em suas vivências. Seja ajudando o avô ou o pai na lida diária, seja apenas 

“brincando” de montar, em todas as conversas o amor por esses animais fica evidente.  

A íntima relação com o centro histórico só vem a se desenvolver a partir da atividade 

de charreteiro e do contato diário com as ruas de pedra. Quando perguntados sobre o 

sentimento que têm por Tiradentes, os entrevistados demonstraram o orgulho que sentem pelo 

seu lugar. Os sentimentos que mais transparecem nas conversas são o de segurança e 

tranquilidade, especialmente para os que têm filhos, pois enxergam a cidade ideal para 
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 A Hello Kitty é uma personagem infantil criada em 1974 pela empresa japonesa Sanrio. 
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estabelecer família. Mas não é só a qualidade de vida que é ressaltada por eles, a beleza da 

cidade ganha destaque em suas palavras: 

Na realidade eu gosto da cidade em tudo, mas eu adoro muito esse centro histórico, 

eu convivo muito com ele. Então, pra gente que às vezes viaja e vai pra um lugar 

maior, rapidamente a gente sente saudade desse cantinho da gente aqui. Porque é 

uma cidade muito bonita em relação às outras cidades, às outras capitais cheias de 

prédios, cheias de lojas, cheias de gente. Aqui é mais tranquilinho. Mesmo com os 

grandes festivais, aqui é mais gostosa, mais bonita. Eu acho uma cidade bonita! Em 

relação, não desmerecendo as grandes capitais, mas aqui eu acho mais 

aconchegante. Quando viajo dois ou três dias eu fico doido pra voltar pra casa. Isso 

aqui é bom demais! (Luciano Lopes, em entrevista ao autor em fevereiro de 2020) 

O que eu mais gosto na cidade de Tiradentes é que tudo compõe: as igrejas, os 

casarões, a Serra de São José mesmo acaba compondo muito a cidade. E o que eu 

mais acho bacana, eu que trabalho com turismo, com charrete, eu fico vendo os 

turistas falar da cidade, então eu acho bacana. “Vocês moram num paraíso! Numa 

maravilha!” É muito bom de ouvir, a gente ouve praticamente todos os dias que a 

gente tá fazendo passeio, o pessoal elogia demais. (Reginilson Ramalho, em 

entrevista ao autor em fevereiro de 2020) 

Palavras que soam de forma simples, mas carregadas de emoção, que revelam a 

intimidade com o “cantinho” deles e revelam também que experiências íntimas são difíceis de 

expressar. A cidade é extensão do lar e “a afeição duradoura pelo lar é em parte o resultado de 

experiências íntimas e aconchegantes” (TUAN, 2013, p. 169) que tiveram neste lugar. 

Sentem-se afortunados e não trocariam a cidade em que vivem por nenhuma outra. 

Ao longo da pesquisa, foi possível verificar também o grau de escolaridade dos 

charreteiros: foi constatado que 14 charreteiros (70%)
53

 concluíram o ensino médio, à exceção 

de Reginéia, que novamente se torna pioneira ao se graduar em Educação Física pelo 

UNIPTAN - Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves, uma universidade 

privada em São João del-Rei, custeando a sua graduação com os recursos provenientes de sua 

atividade como charreteira. A busca pela graduação de Reginéia mostra que “no interior de 

uma mesma família há variações nos percursos escolares e nas práticas adotadas” (ZAGO, 

2000, p. 35), uma vez que seu irmão Reginilson encerrou suas atividades escolares no ensino 

médio. Comparando a escolaridade dos charreteiros com a escolaridade da mãe (mulher que 

criou) e do pai (homem que criou), verifiquei que grande parte das mães e pais atingiu 

somente a primeira etapa de escolarização, equivalente às quatro séries iniciais do ensino 

fundamental: 14 (70%) mães e 13 (65%) pais. Percebe-se, então, um maior nível de 

escolarização dos charreteiros com relação a seus pais, ainda que o trabalho tenha sido uma 

prioridade em relação aos estudos. A média de idade em que os charreteiros iniciaram na 

atividade é de 14 anos. Segundo dois dos entrevistados:  
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 As porcentagens fazem referência aos 20 charreteiros que responderam o questionário sociocultural. 
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Eu comecei quando tinha 14 anos, porque na época não tinha problema menor de 

idade trabalhar. Meu pai tinha uma charrete e meu irmão. Meu pai charretou por um 

tempo, depois meu irmão pegou e trabalhou por um tempo, tentou com outras 

pessoas de fora e não deu certo. Meu pai não queria que eu trabalhasse com charrete, 

mas aí depois um dia eu peguei, gostei, porque é bom trabalhar com animal e fiquei. 

Aí tô até hoje, tem 21 anos. (Reginilson Ramalho, em entrevista ao autor em 

fevereiro de 2020) 

 

A charrete eu comecei quando tinha 12 anos, eu comecei alugando cavalo de arreio, 

do cavalo de arreio e comecei alugando uma charretinha de um banco, não tinha 

capota, dois bancos, mas sem capota. Aí eu comecei a trabalhar desde 12 anos. Hoje, 

da turma que passou de quando eu comecei, eu sou um dos que mais tempo tem na 

charrete. Eu comecei com 12 anos, hoje eu estou com 38. (Luciano Vagner em 

entrevista ao autor em março de 2020) 

 

A partir do estudo de Écio Portes (1993), cujo objetivo foi compreender trajetórias 

escolares de 37 estudantes universitários de origem popular e as estratégias empreendidas 

pelas famílias e filhos para viabilizar o nível de escolarização superior, o que não é comum a 

esse meio social, percebi similaridades com os charreteiros em alguns aspectos: o ingresso 

precoce no mercado de trabalho e o fato de serem filhos de pais com baixo nível de 

escolaridade, condições desfavoráveis à escolarização. Na conversa com Reginilson, ele deixa 

claro que seu pai não queria que ele seguisse pelo mesmo caminho que se enveredara. Se 

considerarmos o ensino médio, as trajetórias foram bem sucedidas, observando indicadores 

como regularidade, relação idade/série e resultados escolares. Dessa forma, a conclusão do 

ensino médio está apoiada no valor simbólico da escola como possibilidade de ultrapassar a 

condição social dos pais. Para Reginéia, o trabalho remunerado funcionou como estratégia 

para que pudesse concretizar seus objetivos educacionais, ainda que não tenha atuado 

efetivamente na sua área de graduação. 

 Conforme evidenciado no segundo capítulo desta dissertação, Tiradentes é palco de 

um grande número de eventos ao longo do ano e a participação dos charreteiros nesses 

eventos foi também uma questão de análise. Os ambientes culturais normalmente são 

frequentados por aqueles que dominam a linguagem utilizada em cada evento, seja no teatro, 

no cinema ou em exposições. A partir do momento em que não há o domínio dessas 

linguagens, a tendência é que não haja a procura. A festa em que há grande participação dos 

charreteiros é o Jubileu da Santíssima Trindade, festa que 15 (75%) charreteiros dizem 

participar, cuja linguagem já está internalizada e fala direto a cada um em seus sentimentos 

mais profundos, guardando estreita relação com suas experiências religiosas. No entanto, os 

parceiros desta pesquisa disseram também frequentar pelo menos um dos outros festivais, 

além do Jubileu, e os mais citados foram o Festival de Gastronomia, mencionado por 14 
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(70%) charreteiros, a Mostra de Cinema, em que 11 (55%) charreteiros dizem participar, e o 

BikeFest, mencionado por 9 (45%). Eles também apontaram, como causa da não participação 

em outras atividades culturais, o horário que elas acontecem, pois a maioria dos festivais 

ocorre quando estão trabalhando e atendendo o grande número de turistas.  

Além dos festivais, os charreteiros foram questionados sobre o hábito de visitar 

museus: 14 (70%) charreteiros disseram ter ido ao menos uma vez na vida a um museu. 

Destes, 11 (55%) informaram ter ido ao Museu da Inconfidência, em Ouro Preto (MG), 9 

(45%) ao Museu Casa Padre Toledo e ao Museu de San‟Ana, na própria cidade de Tiradentes, 

e 6 (30%) ao Museu do Oratório, também em Ouro Preto, e Inhotim, em Brumadinho (MG). 

Embora os dados apontem para o fato de a maioria dos charreteiros ter visitado algum museu, 

sabe-se que grande parte dos visitantes de museus são “majoritariamente escolarizados, com 

renda acima da média da população brasileira, basicamente divididos entre um público 

oriundo das visitas escolares (cativo) e um público não escolar (famílias, grupos diversos, 

turistas)” (KOPTCKE, 2005, p. 186). A população local geralmente não era vista como 

público-alvo dos museus, mas as novas práticas expositivas e os novos museus correspondem, 

em parte, às mudanças do perfil dos frequentadores (KOPTCKE, 2005), abrangendo um 

público maior e alcançando, por exemplo, os charreteiros, no caso de Tiradentes.  

Esses dados são importantes para a pesquisa, uma vez que os charreteiros são 

estigmatizados no contexto cultural. Goffman (1963) afirma que um traço de identidade 

atribuído a uma pessoa ou a um grupo de pessoas pode não se constituir um estigma, a menos 

que esse traço atue para diminuir ou desacreditar as pessoas. Na cidade de Tiradentes, as 

histórias contadas pelos charreteiros muitas vezes são colocadas em dúvida e sobre eles pesa a 

acusação de maus tratos aos animais. Tais situações permitem dizer que os mesmos são 

estigmatizados. Nas conversas que tivemos, os charreteiros ressaltavam o trabalho que 

desenvolvem como “um trabalho digno, como qualquer outro” (Reginéia), e nessas falas 

deixaram transparecer o medo de que a atividade com charrete fosse proibida, medo motivado 

pelas notícias da proibição de veículos de tração animal em algumas cidades e pelos ataques 

que sofrem pelos defensores dos direitos dos animais. 

 

Tem pessoas que falam que gostam, e realmente eu acredito que gostam 

principalmente de cavalos, de animais. E tem gente que leva vantagem em relação a 

falar que gosta de animais. Hoje nós temos vários órgãos, muita gente que fala que 

protege o animal, mas protege como? Ganhando dinheiro em cima dele falando que 

protege, denegrindo a imagem de outras pessoas? Eu acho que falar em proteger 

realmente é proteger. Nós, principalmente das charretes, não temos medo de ser 

fiscalizados, a forma de fiscalizar que eu acho muito bruta. Causa constrangimento. 

(Luciano Lopes, em entrevista ao autor em fevereiro de 2020) 
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Eu vou te falar uma verdade, se não fosse por gostar eu já tinha parado de mexer 

com isso há muito tempo, justamente por causa desse pessoal que diz ser protetor 

dos animais mas não entende nada, não sabe nada. Eu te falo por experiência própria 

mesmo, eu sei de muitas pessoas aqui em Tiradentes que fala que é protetor dos 

animais, mas às vezes pega um cachorrinho na rua, arruma saco de ração, dinheiro 

pra operação, e não tem nada disso. Hoje em dia, eu fico chateado muitas das vezes 

porque a pessoa dá muita atenção a um cachorro, mas não dá atenção a um ser 

humano. A gente acaba ficando muito chateado com isso. (Reginilson Ramalho, em 

entrevista ao autor em fevereiro de 2020) 

 

O amor pelos cavalos é um tema reiterado por todos, assim como o cuidado que têm 

com eles. Pelas acusações que sofrem de maus tratos, percebo a insistência em demonstrar o 

carinho pelos cavalos como uma forma de defesa também, para que não paire nenhuma 

dúvida sobre esse sentimento. Como forma de se resguardarem, os charreteiros têm uma 

associação que, além de estabelecer normas e regras a serem seguidas visando o conforto dos 

animais, conta com os serviços de um médico veterinário e um advogado. A atual Associação 

de Charreteiros está ativa há cerca de seis anos e realiza reuniões com frequência. Dentre as 

normas estabelecidas, estão: o limite de passageiros – três adultos e uma criança –, a forma de 

organização no oferecimento dos passeios, a necessidade de os passageiros descerem da 

charrete na subida do Largo do Sol, o rodízio
54

 entre os cavalos de cada charreteiro e o 

“fraldão”
55

 nos animais. 

 

A gente tem uma relação desde a zona rural com animal. É lógico que sempre pode 

haver erros, às vezes falta de conhecimento, mas é um prazer imenso a conexão, eu 

acho que não é falar “eu tenho um animal.” Não é não! É você ter uma conexão com 

o animal. Então eu já consigo perceber o dia que ele não tá bem, eu percebo que 

alguma coisa pode o incomodar, você tem uma ligação muito grande. Com meus 

animais eu tenho uma ligação muito grande. Tanto é que mais ou menos uns dez 

meses atrás, eu tenho dois filhos, um de seis e um de 17, uns dez meses atrás eu 

sinto que eu fui pai de novo. Porque tinha uma égua que eu pus pra cruzar e teve 

uma potra. Então eu tenho o mesmo carinho que eu tenho com meus filhos, eu tenho 

com ela também. Então eu acho que não tenho dois filhos não, eu tenho três filhos. 

É ter outra filha! É gostoso demais, você fazer carinho, o bicho ver você chegando e 

sai pulando de satisfação. (Luciano Lopes em entrevista ao autor em fevereiro de 

2020)  
 

Em relação ao estigma referente às suas narrativas, o que interessa à pesquisa é a 

construção dos significados sobre a realidade e a forma de expressar suas representações. 

Interessa mostrar que a força das representações não se mede pela veracidade, mas pela 

capacidade de produzir uma legitimidade social. Toda narrativa apresenta uma versão, um 

ponto de vista sobre algo. Para Ecléa Bosi, “os livros de História que registram esses fatos são 
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 Para desenvolver a atividade, cada charreteiro deve ter mais de um cavalo. Os cavalos trabalham em dias 

alternados. Dessa forma, um cavalo trabalha em um dia e folga no dia subsequente, sendo substituído por outro. 

Caso algum desses animais esteja impossibilitado de trabalhar, a regra se mantém, ou seja, o charreteiro deverá 

trabalhar um dia e folgar o seguinte. 
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Estrutura, de metal ou madeira, localizada entre a charrete e o cavalo com a finalidade de aparar as fezes do 

animal. 
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também um ponto de vista, uma versão do acontecido, não raro desmentidos por outros livros 

com outros pontos de vista (BOSI, 1983, p. 1). Portanto, ainda que as narrativas dos 

charreteiros não sejam condizentes com os livros de História, elas são críveis para os turistas 

que as ouvem, e “seus erros e lapsos são menos graves em suas consequências que as 

omissões da História oficial” (BOSI, 1983, p. 1). 

 

Este é o saber da experiência: o que se adquire no modo como alguém vai 

respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo como vamos 

dando sentido ao acontecer do que nos acontece. No saber da experiência não se 

trata da verdade do que são as coisas, mas do sentido ou do sem-sentido do que nos 

acontece. E esse saber da experiência tem algumas características essenciais que o 

opõem, ponto por ponto, ao que entendemos como conhecimento. (LARROSA, 

2014, p. 32) 

 

As narrativas de cada charreteiro podem reproduzir aquelas visões que se 

consolidaram no processo de construção de identidades e que se tornaram hegemônicas, uma 

vez que eles são também sujeitos da informação, no entanto, enquanto sujeitos da experiência, 

suas narrativas constituem-se versões, dentre muitas, da Conjuração Mineira, de Tiradentes, 

de Padre Toledo, da história da cidade, de elementos arquitetônicos e dos muitos outros temas 

abordados por eles. Disputam espaços em busca de legitimidade social e histórica, em que a 

interpretação do acontecimento é mais importante que o acontecimento em si.  Na narrativa, 

vamos encontrar o narrador, o ouvinte, a história, a forma de contar e o porquê de contar. Da 

articulação desses elementos, surgem infinitas formas de se contar uma história, incluindo 

uma dose, maior ou menor, de criação, de invenção, de fábula. A memória, organizada em 

narrativa, carrega uma dimensão simbólica capaz de nos tirar da realidade concreta para 

possibilidades mais subjetivas, pelos caminhos do imaginário. 

As trocas de experiências e as construções de representações entre os charreteiros 

muitas vezes estão localizadas dentro do seio familiar, como aponta Luciano Lopes, na 

tradição de “sentar na beira de um fogão, principalmente da zona rural, que não tinha luz 

elétrica. Então o fogão e um lampião, você proseava muito naquela época, contava muito 

„causo‟”. Ainda segundo Luciano:  

 

Isso veio dos avós. Hoje o tiradentino sabe toda história praticamente sem se fazer 

um curso. Porque isso vem do bisavô, ou avô, então a árvore genealógica vem 

trazendo como era. Inclusive, muita pesquisa que se faz sobre o Tiradentes, às vezes 

não vem de material escrito, vem de pesquisa como a gente ta conversando aqui. 

Como é que era antigamente? Você vai descobrindo, vai puxando fatos antigos que 

meu avô contou pra minha mãe, que minha mãe me contou, que o avô, tataravô dele 

contou. Então essa pesquisa, essa principalmente é a parte que a gente mais gosta de 

passar pros visitantes. Porque escrever um livro muitas pessoas escrevem, mas será 

que foi feita a pesquisa a fundo disso? Ou eu ouvi falar, é dessa forma? Ou junta de 

um pesquisador que fez assim uma parte, tirou outra do outro. Será que aprofundou? 
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Será que trouxe isso realmente da raiz? Será que você consultou uma pessoa, você 

consultou dez pessoas pra chegar nesse ponto de visão? Essa é a grande pergunta. 

(Luciano Lopes, em entrevista ao autor em fevereiro de 2020) 

 

Para Reginéia, a charreteira caçula de uma família de charreteiros, a partilha de 

experiências acontece de pai para filho, dentro de casa. O pai, “Sô Francisco”, também 

“charretava”, fazendo o transporte escolar das crianças de Tiradentes, numa época em que as 

vans escolares ainda não faziam parte da paisagem urbana. Mas ela, como os demais, não 

bebeu dessa única fonte para contar as histórias. Eles contam ter feito alguns cursos 

oferecidos pelo SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), como o de 

ferrageamento, pelo SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), voltados para o 

turismo, e outros oferecidos pela Prefeitura Municipal de Tiradentes, com ênfase no 

patrimônio. Reginilson se lembra de Tião Paineira, agora falecido, “que contava muita 

história, muita lenda, ele era um contador de histórias” e, enquanto ficava no Largo das Forras 

vendendo seus assovios de cerâmica, contava as lendas que conhecia de Tiradentes.  

 

Fotografia 16: Tião Paineira confeccionando uma moringa no torno de cerâmica 

 

Imagem extraída do documentário “86 janeiros” produzido por Morandi.
56

 

Fotocinegrafia de 2015. 
 

Os charreteiros se consideram condutores locais, mas em determinados aspectos 

acreditam ter mais sabedoria que os guias da EMBRATUR, ou outros agentes de turismo, por 

serem moradores de Tiradentes e vivenciarem a história local. Reginilson Ramalho fala um 

pouco dessa construção de saberes na entrevista concedida, fala do aprendizado na vivência 

cotidiana, com os colegas de profissão e durante os passeios com a charrete, nos cursos 

realizados e na partilha de saberes dentro de casa, desde pequeno. Por isso acredita ser muito 
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 Disponível em: <https://youtu.be/wqIIWtbVlco?t=10>. Acesso em 17 de maio de 2020. 
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mais fácil assimilar e organizar os acontecimentos em linguagem narrativa, uma vez que, de 

acordo com suas próprias palavras, ele “já vive praticamente na história.” 

 

A gente aprende no dia-a-dia, porque você acaba fazendo passeio com guias 

credenciados pela EMBRATUR e a gente tá do lado e escuta alguma coisa, vai 

absorvendo alguma coisa. E também alguns cursos que a gente fez durante esses 

anos. O SENAR mesmo nos propôs vários cursos, muitos a gente fez, alguns não 

deu pra fazer justamente pela questão de horário. Mas a gente foi aprendendo assim. 

E dentro de casa mesmo, desde pequeno. A gente acaba falando com o pessoal que a 

gente faz o passeio, com o turista, que aqui a gente vive um pouco na história. Então 

desde pequeno a gente ta aprendendo, então é muito mais fácil. E muitas das 

pessoas, por exemplo, você vai falar de Tiradentes e eles não sabem nem quem é 

Tiradentes. A gente não, a gente já vive praticamente na história, no lugar onde 

aconteceram muitas coisas, muitos fatos, então a gente acaba aprendendo desde 

pequeno. (Reginilson Ramalho, em entrevista ao autor em fevereiro de 2020, itálicos 

meus) 
 

A construção das histórias é feita com muitas fontes, uma colcha de retalhos costurada 

com o fio da narrativa de cada charreteiro. Os fragmentos são obtidos ao ouvir os casos de 

família à beira de um fogão de lenha, ao aprender com a professora na escola, ao bater papo 

com os amigos de ofício, ao escutar atento os guias de turismo, ao trocar experiências com 

aqueles que eles conduzem nas charretes e que vieram de longe. Cada charreteiro se coloca na 

história como um artesão de palavras, fala de dentro da história, pois, como disse Reginilson, 

“a gente já vive praticamente na história”, recolhendo pedaços e combinando cada “retalho” 

com cuidado para que a história tenha o seu devido realce, numa composição harmoniosa e 

equilibrada. Apresenta, assim, a sua versão nas andanças por Tiradentes, a representação 

daquilo que para ele tem significado e tem sentido. E o que tem sentido é o que foi vivido nas 

experiências desses sujeitos, experiência adquirida na história vivida.  

 

3.2. Andanças pela cidade tangível e intangível 

 

 Contar histórias sobre uma cidade é algo dinâmico que envolve emoções, imagens, 

pessoas, lendas, tempos e lugares. Nas cidades estão ou estiveram os sujeitos, são nelas que se 

desenvolvem as suas ações, nelas as vivências são sentidas e as experiências partilhadas, as 

distâncias físicas e temporais são percebidas. Nas andanças pela cidade, os charreteiros 

passam por ruas e ruelas, apontam o rio e a serra, contam de seus bairros, param em largos e 

descrevem monumentos, contam de acontecimentos passados e da última semana. Ao 

valorizar um elemento e esquecer outros, nesse conjunto de símbolos, vão construindo 

representações sobre a cidade para aqueles que chegam com uma imagem preconcebida, mas 

que geralmente estão abertos a novas sensações. Para Kevin Lynch, “parece haver uma 

imagem pública de qualquer cidade que é a sobreposição de muitas imagens individuais. Ou 
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talvez exista uma série de imagens públicas, cada qual criada por um número significativo de 

cidadãos” (LYNCH, 2011, p. 51). E a formação das representações sobre a cidade pode 

ocorrer por diversas influências: livros, guias ou roteiros turísticos, filmes, conversas e fotos. 

Mas ao falar de cidades, falamos também de sua dualidade, dos símbolos expressos na sua 

forma tangível e intangível, no aspecto edificado e da vida cotidiana. 

 Em tempos acelerados, como os atuais, o fascínio pela temporalidade atrai cada vez 

mais turistas para as cidades ditas históricas e, consequentemente, para Tiradentes, tanto pelo 

fascínio visual de sua arquitetura quanto pela sua história. O patrimônio se torna fator de 

atração turística tanto no material e edificado, quanto no imaterial e cultural.  

 

São patrimônios históricos edificados, mas também patrimônios socioculturais, 

artísticos, linguísticos e humanos que encontram expressões diversas nas cidades de 

hoje, embora não exclusivamente. Estes patrimônios, tantos os tangíveis quanto os 

intangíveis, enunciam modos de viver passados e atuais que, no seu conjunto, 

constituem a memória social e, em muitos casos e por isso mesmo, revelam e 

significam o próprio espírito dos lugares. (FORTUNA, 2006, p. 3). 

  

Nas andanças de charrete por Tiradentes, os charreteiros começam descrevendo 

historicamente a cidade, desde a sua fundação em 1702, como “Arraial da Ponta do Morro, 

em 1704 como Arraial Velho, até ser elevado a Vila de São José del-Rei em 1718, onde toda a 

margem direita do Rio das Mortes vem a lhe pertencer” (Luciano Lopes em passeio de 

charrete, março de 2020). Contam da busca pelo ouro, do número de habitantes que viveram 

no passado e os atuais, exaltam as belezas naturais como a Serra de São José e o Ribeiro 

Santo Antônio, que era navegável. Apresentam um panorama mais abrangente da cidade para 

depois iniciar um roteiro já definido entre eles e cujo trajeto é favorável aos animais. 

 

A gente mostra os pontos turísticos principais que é o Chafariz, a Igreja do Rosário, 

a antiga cadeia, Museu Padre Toledo, a Igreja de São João Evangelista, a Matriz, o 

antigo fórum. A gente fala do Museu da Liturgia, mas a gente não pode passar 

porque é uma ladeira forte, com o cavalo não tem jeito. E a gente conta um pouco da 

história local. Quando eu comecei a trabalhar a gente quase não falava nada. Falava 

só o nome do chafariz mesmo, data, porque tá gravado. Hoje a gente fala um 

pouquinho da história, talvez não seja tão real, mas fala um pouquinho. Pelo menos 

o que a gente ouve e o que a gente aprendeu. (Reginilson Ramalho, em entrevista ao 

autor em fevereiro de 2020) 

 

 

 E narrando as histórias, vão compartilhando o que ouviram e o que aprenderam. A 

figura seguinte apresenta o roteiro turístico completo e os principais pontos turísticos 

abordados pelos charreteiros pela cidade tangível. 
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Figura 8: Roteiro turístico completo (destaque do trajeto em vermelho) 

 

Fonte: www.google.com 

 No quadro seguinte, procurei organizar os principais pontos turísticos de Tiradentes, 

abordados pelos charreteiros no roteiro indicado acima. Apresento as fotos desse patrimônio 

edificado na sequência em que são abordados, com um breve histórico de cada monumento. 
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Quadro 2 - Pontos turísticos e locais de parada no roteiro completo 

 

Fotografia 17: Chafariz de São José – Foto do autor em 30.01.2020 

Um dos mais belos exemplares do período colonial, o Chafariz de São José foi 

construído pela Câmara Municipal em 1749 para abastecer a cidade de água 

potável. Apresenta elementos tipicamente barrocos: pilastras, coruchéus, volutas 

e cruz.  

 

Fotografia 18: Museu de Sant‟Ana – Foto do autor em 30.01.2020 

A antiga cadeia foi erguida por volta de 1730. Destruída por um incêndio em 

1829, foi reconstruída em 1833 pelo mestre pedreiro Francisco da Silva Miranda. 

 

Fotografia 19: Igreja N. Sra. do Rosário – Foto do Autor em 24.07.2019 

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é considerada a mais antiga da cidade. A 

primitiva capela foi erguida pela Irmandade dos Homens Pretos, provavelmente 

em 1720. 

 

Fotografia 20: Estátua de Tiradentes – Foto do autor em 30.01.2020 

Monumento instalado em 19.01.2002 pela Câmara e Prefeitura Municipal, como 

marco dos 300 anos de fundação da cidade de Tiradentes. A estátua retrata 

Tiradentes como jovem Alferes. 

 

Fotografia 21: Museu Casa Padre Toledo – Foto do autor 30.01.2020 

Construção imponente, do então vigário da Comarca do Rio das Mortes, o 

inconfidente Padre Carlos Correia de Toledo e Melo. Foi nessa casa que 

aconteceu, em 1788, a festa de batizado de dois filhos de Alvarenga Peixoto e 

Bárbara Eliodora.  

 

Fotografia 22: Igreja São João Evangelista – Foto do autor 30.01.2020 

Construída a partir de 1760, a Capela de São João Evangelista abriga as 

irmandades do santo padroeiro, de São Francisco de Assis e de Nossa Senhora 

das Dores. A larga fachada é uma característica local. 

 

Fotografia 23: Matriz de Santo Antônio – Foto do autor em 30.01.2020 

A Matriz de Santo Antônio é um dos mais belos templos barrocos de Minas 

Gerais. Sua fachada foi modificada em 1810 a partir de um risco encomendado a 

Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. 

 



99 
 

No que se refere à abordagem sobre o patrimônio, embora muitos charreteiros tenham 

uma visão mais ampla sobre o conceito, isso não é uma unanimidade entre eles e alguns 

charreteiros destacam o patrimônio edificado em suas narrativas.  Reginéia, por exemplo, 

durante a entrevista, revelou uma visão de patrimônio mais restrita àquele construído e ao 

centro histórico de Tiradentes, ou seja, ao núcleo de arquitetura setecentista tombado pelo 

IPHAN e que, segundo ela, é o principal motivo de Tiradentes ter se tornado um destino 

turístico. Em suas próprias palavras: 

O patrimônio pra mim é aquela, aquele centro histórico da cidade. É a parte antiga, o 

que é tombado pelo IPHAN no caso. Patrimônio pra mim é aquilo. A atração da 

cidade é o quê? É o centro histórico. A gente sai aqui pelos bairros aqui Cuiabá, aí já 

não tem mais nada de interessante. Patrimônio pra mim são aquelas construções ali 

do século XVIII, que tem que ser mantidas a todo custo, não pode ser, não deixar 

ninguém fazer qualquer coisa lá não. (Reginéia Ramalho, em entrevista ao autor em 

maio de 2019) 

Apesar dos traços comuns entre os charreteiros, cada um tem a sua forma peculiar no 

compartilhamento desses saberes. Assim, a cidade é apresentada diferentemente por eles. Há 

aqueles que a fazem de forma mais completa e pormenorizada, com uma maior quantidade de 

descrição histórica e patrimonial, outros de forma mais curta e direta, apenas com os dados 

essenciais, como as datas do patrimônio edificado. Mas em toda parte é feito um elogio à 

cidade, numa fala que revela o sentimento e o afeto por Tiradentes. Têm orgulho de aquela 

cidade estar associada ao movimento da Inconfidência Mineira, que contribuiu na formação 

da nacionalidade, têm orgulho da beleza da arquitetura construída e das riquezas naturais e 

têm orgulho de suas tradições e suas lendas.  

No Chafariz de São José, primeiro local de parada, as narrativas dos charreteiros 

observadas em campo acontecem de formas semelhantes, com uma descrição detalhada de 

todos os seus elementos arquitetônicos. São poucas as divergências nas duas narrativas que 

seguem como exemplo. Nelas estão as explicações sobre as repartições e finalidades do 

chafariz, sobre o brasão da Coroa Portuguesa, sobre a cruz da Ordem de Cristo localizada 

acima do brasão e sobre a imagem de São José, que o ornamenta.  

 

Chafariz de São José de Botas, 1749. Tem quase 270 anos, foi construído com a 

finalidade de abastecer a Vila de São José. A parte da frente é destinada à água que 

era levada para a casa, pelos escravos. Atrás da parede principal, do lado esquerdo, 

estão as cocheiras onde se dava água aos animais, atrás, do lado direito, onde se 

lavavam roupas pelas lavadeiras. A imagem do oratório é de São José, pai de Jesus, 

protetor das famílias e carpinteiro. Normalmente São José está descalço ou com 

sandálias, este está com botas até o joelho em homenagem aos tropeiros, aos 

viajantes, e segurando o menino Jesus no colo. Acima uma homenagem ao rei, o 

brasão real da Coroa Portuguesa. Dentro do brasão observe que tem sete castelos 

maiores, são as sete colônias de Portugal, os cinco menores são as cinco chagas de 

Cristo. A cruz é a Ordem de Cristo. Construído sem rumo e sem prumo, veja que ele 
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está inclinado pra trás. Ao redor constrói o muro de proteção pros animais de grande 

porte não entrarem no local e na lateral um banco onde as senhoras sentavam. 

(Luciano Lopes, Chafariz de São José em julho de 2019) 

 

Esse é o Chafariz de São José de Botas, construído em 1749 pelos escravos. Os 

escravos construíram esse chafariz antigamente com três repartições: lado direito, 

atrás do chafariz, é onde as mulheres lavavam as roupas; do lado esquerdo e atrás, a 

cocheira dos animais; as bicas da frente eram as que sustentavam a cidade toda 

antigamente porque não existia canalização de água até as casas. A imagem que tem 

no adro é de São José de Botas, uma imagem feita em terracota vinda de Portugal, 

uma imagem rara. A mesma imagem de São José, porém colocaram botas nele em 

homenagem aos tropeiros. Acima da imagem está o símbolo do brasão da Coroa 

Portuguesa contendo sete quadrados abaixo da coroa, os sete castelos do rei de 

Portugal. No meio dos sete quadrados maiores tem cinco menores que significa as 

cinco chagas de Cristo, e acima do brasão a Cruz de Malta, cruz usada em caravelas. 

Os portugueses mandaram colocar esta cruz no chafariz essa cruz com essa imagem, 

que era pra abençoar a água. (Reginilson Ramalho, Chafariz de São José em julho de 

2019)  

Percebe-se, pelas narrativas, a valorização do trabalho do artífice em sua técnica e 

habilidade construtiva, especialmente ao falar dos elementos em cantaria
57

 que decoram o 

monumento. A construção de fontes e chafarizes visava o benefício da população como um 

todo, desviando a água de seu curso e mudando sua natureza, transportada através de um 

aqueduto ou de uma tubulação, para ser utilizada coletivamente. Alguns charreteiros fazem 

questão de levar os turistas ao aqueduto localizado na parte de trás do chafariz, indicando o 

caminho feito pela água do bosque Mãe D‟água, no sopé da Serra de São José, até às 

carrancas. Não são apenas os elementos arquitetônicos o enredo das narrativas. Para além das 

finalidades concretas do chafariz, têm aquelas que estão no campo lendário. As lendas 

contadas fazem referência às três bicas, ou carrancas, por onde sai água potável.  

 

Agora temos histórias sobre as carrancas: Pai d‟água, Filho d‟água e Mãe d‟água; 

Saúde, Amor e Dinheiro; Solteira, Casada e Viúva. Reza a lenda, que quando queria 

„fazer‟ casamento tomava três goles de cada fonte, descasar dois goles, manter o 

casamento um gole, isso é história, não vai tentar, viu, gente! (Luciano Lopes, 

Chafariz de São José em julho de 2019) 
 

Eles acreditavam naquela época que a água trazia muito mal, muitas doenças. 

Surgiram na época várias lendas. A lenda que eu aprendi, e que eu conto, é que a 

boca direita era pra casar, do meio ficar viúvo, esquerda pra continuar casado. 

Algumas pessoas já falam que é amor, saúde e dinheiro. (Reginilson Ramalho, 

Chafariz de São José em julho de 2019) 

 

Algumas lendas da cidade estão presentes nas narrativas da maioria dos charreteiros. É 

aquele fator lúdico, que prende a atenção do ouvinte e o mantém atento, especialmente as 

crianças, sempre curiosas e em busca da fantasia. Na forma de contar histórias que cada 
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 Cantaria é a pedra que, tendo sido trabalhada e talhada manualmente, com o uso de ferramentas adequadas, é 

utilizada em construções e equipamentos. Atua como elemento estrutural ou como ornamentação e, muitas 

vezes, atende às duas funções. 
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charreteiro tem, as narrativas vão ficando recheadas de humor, de misticismo, de 

religiosidade, de mistério, de drama e vão complementando a informação histórica ou técnica. 

Ao partilhar as lendas com os turistas, há um movimento de ressignificar a tradição de contar 

histórias nas rodas familiares ou em conversas de esquina, histórias que versam sobre 

elementos da cultura popular e religiosidade, sobre assombrações e mistérios que marcam a 

memória de quem ouve, seja pelo medo, encantamento ou ensinamento contido na narrativa.  

Em 2011, o Instituto Histórico e Geográfico de Tiradentes lançou o livro Lendas de 

Tiradentes - histórias da gente e da cidade contadas através das gerações, com uma 

compilação de lendas da cidade coletadas pelos estudantes em um concurso realizado em 

1979 pelo IHGT, criado no ano de 1977. Folheando as páginas desse livro de lendas, percebi 

que os charreteiros não contam algumas que estão relacionadas aos locais de parada. É o caso 

da lenda do Padroeiro Santo Antônio, pois “as pessoas queriam que o padroeiro da vila, atual 

cidade de Tiradentes, fosse São José e que Santo Antônio fosse apenas o padroeiro do 

chafariz” (IHGT, 2011, p. 8). Depois de trocar as imagens de lugar repetidas vezes, do 

chafariz para a Matriz e da Matriz para o chafariz, e perceber que as imagens misteriosamente 

voltavam para os seus locais de origem, os moradores deduziram que “os próprios santos 

ganhavam vida de madrugada e retornavam cada um pro seu lugar”, e acataram a vontade dos 

santos. No livro, estão também as lendas da Missa das Almas e Procissão das Almas, histórias 

que eu também ouvi quando criança e que parecem estar presentes em várias cidades de 

Minas, dentre elas a vizinha São João del-Rei. Em Tiradentes, essas histórias têm endereço 

certo: Igreja de São João Evangelista, Rua padre Toledo e Matriz de Santo Antônio. Mas os 

charreteiros talvez optem por não as contar porque, segundo Reginilson, quando o Sr. Tião 

Paineira contava essas histórias para eles, “aquilo ali até arrepiava”. 

Outras lendas contadas pelos charreteiros estão também presentes no livro lançado 

pelo IHGT, como a lenda A cruz nossa de cada dia, em outras duas versões diferentes da que 

ouvi da boca de um dos charreteiros. Uma das versões diz que, há muitos anos, houve uma 

epidemia de varíola que matava muita gente, então o povo procurou o padre para fazer uma 

novena. As pessoas estavam muito nervosas na igreja e “o padre entrou dizendo que tinha tido 

uma visão de um anjo que lhe disse para que cada fiel colocasse uma cruz sobre a porta de sua 

casa. Assim, todas as pessoas que estivessem doentes ficariam curadas” (IHGT, 2011, p. 10), 

e desde esse tempo o costume se mantém. A outra versão, mais comum, conta que todas as 

pessoas que têm a cruz e “a enfeitam na véspera do dia três de maio recebem a visita de Nossa 

Senhora de madrugada”. Esses exemplos permitem deduzir que o universo das lendas é ainda 

maior que o compilado na referida publicação e que o contado pelos charreteiros.  
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Observem essas cruzes nas portas, nas fachadas. Isso é uma superstição do povo 

católico pra espantar o olho gordo, o mau olhado. Normalmente é trocado entre dois 

e três de maio, que é o dia da Santa Cruz. (Luciano Lopes, passeio de charrete em 

março de 2020) 

 

Fotografia 24: Confecção da “Cruz de Nossa Senhora” 

 

Imagem extraída do documentário “Cruzes de Tiradentes” produzido por Morandi.
58 

 

Ao continuar as andanças pela cidade, agora no Largo do Rosário, observei algumas 

narrativas sobre a Rua Direita, presente em grande parte das cidades coloniais, e as 

explicações sobre esta denominação de ruas que, apesar de serem formalmente tortuosas, 

funcionavam como o centro comercial da vila e o eixo principal de circulação. A história 

contada pelos charreteiros é que essa denominação de rua seria pelo fato dela estar localizada 

à direita da igreja principal, ou seja, da Matriz de Santo Antônio.  

 

Essa rua paralela aqui atrás da gente é a rua principal da cidade de Tiradentes, ela 

tem o nome de Rua Direita. Toda cidade histórica que vocês conhecerem vai ter uma 

Rua Direita, que é onde funcionava a maior parte do comércio naquela época. À 

direita da igreja principal, descendo a Matriz de Santo Antônio é a primeira à direita. 

(Reginéia Ramalho, Matriz de Santo Antônio em julho de 2019) 

 

Falam também sobre detalhes da arquitetura da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, 

como as aberturas de ventilação que, segundo os charreteiros, funcionava para eliminar o mau 

cheiro causado pelo fato de que as pessoas eram enterradas dentro de igrejas naquele período. 

 

Aquela abertura lá no segundo degrau é um modo de ventilação, na verdade era uma 

maneira de tirar um pouco do mau cheiro. Antigamente não tinha cemitério, as 

pessoas eram enterradas dentro da igreja. Quando vocês entrarem aqui ou na igreja 

Matriz, vocês vão observar que vai ter uma numeração no chão e cada número desse 

é um túmulo. (Reginéia Ramalho, Largo do Rosário em julho de 2019) 

                                                           
58

 Fotocinegrafia disponível em: <www.patrimoniohistoriaviva.com.br/2016/05/documentario-cruzes-de-

tiradentes.html>. Acesso em: 17 de abril de 2020.  
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As narrativas são construídas de formas diferentes, alguns charreteiros abrem espaço 

para perguntas e conversas e se preocupam em explicar as informações que contaram, indo 

em um caminho contrário àquele preconizado por Benjamin para que as histórias se tornem 

surpreendentes, pois “metade da arte narrativa está em evitar explicações” (BENJAMIN, 

1986b, p. 203), mas nem por isso são menos artistas em suas narrativas. Outros seguem o 

curso das narrativas mantendo o foco nas datas corretas, são narrativas um pouco 

automatizadas, como que decoradas em um roteiro. Talvez em face das muitas dúvidas que a 

sociedade da informação demande e sem ter como comprovar parte das histórias, as histórias 

sigam um ritmo narrativo que não permite muito o questionamento, a interrupção.  

São várias expressões e ditados populares contados durante os passeios turísticos: 

“sem eira nem beira”, “conto do vigário”, “santo do pau oco”, “lavar a égua”, dentre outros. 

Sobre a expressão popular “lavar a égua”, por exemplo, a origem estaria relacionada ao ouro 

roubado dos senhores pelos negros escravizados. Segundo os charreteiros, os negros 

colocavam o ouro em pó sob o pelo dos animais e cobriam com lama. No fim do dia de 

trabalho, eles lavavam os animais e recolhiam o ouro roubado. Ainda de acordo com eles, foi 

com esse ouro que os negros fizeram o douramento do altar da Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário. 

 

Porque na época das minerações, com os escravos tendo contato com o ouro, então 

eles roubavam as pepitas debaixo das mulas, ou nos cabelos e entre os dentes. Existe 

uma expressão que é muito utilizada inclusive hoje, que é: lavei a égua e me dei 

bem! Essa expressão é porque eles pegavam o pó de ouro, misturavam com o barro e 

passavam no pelo da mula. Quando eles voltavam do trabalho eles lavavam o animal 

e pegavam o ouro, e falavam: hoje eu lavei a égua! (Reginéia Ramalho, Largo do 

Rosário em julho de 2019) 

 

Os contadores de histórias seguem guiando pela cidade e se reinventando. Durante a 

pesquisa, pude observar a dedicação dos charreteiros, com os quais mantive mais contato, em 

sempre aprender coisas novas, pesquisar e buscar informações mais precisas com professores 

e historiadores. Luciano Lopes revela sua vontade de continuar contando histórias, 

acrescentando uma forma diferente: 

 

Gosto de contar histórias, tô tentando até evoluir. Vou começar a pesquisar sobre as 

lendas urbanas, eu quero ver se eu faço um trabalho aqui à noite, passando nesses 

becos, nessas ruas da cidade à noite. Caminhando, de preferência com um lampião, 

contando história. Vou tentar fazer aqui, começar esse trabalho, vou tentar fazer isso 

contando as lendas antigas da cidade. E contando um pouquinho da história como a 

gente faz nos roteiros de charrete também. (Luciano Lopes em entrevista ao autor 

em fevereiro de 2020) 

 



104 
 

O(a) charreteiro(a), artesão de palavras e contador de histórias, faz parte do imaginário 

popular, representando as experiências humanas individuais transmitidas para o coletivo. Ao 

contar histórias, ao contar sobre a cidade tangível e intangível, ele reconstrói uma realidade a 

ser conservada, porque “contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde 

quando as histórias não são mais conservadas” (BENJAMIN, 1986b, p. 205). E contando e 

recontando histórias, inserem-se nelas com “causos” de acontecidos durante os passeios. 

Acontecidos que passaram por eles, os tocaram e se tornaram experiências, ficando marcados 

em suas memórias. Como sujeitos da informação, sabem de muitas coisas e buscam cada vez 

mais estar informados para atender a sociedade, sem que isso os toque. Como sujeitos da 

experiência, são passionais, receptivos, disponíveis e abertos, e o brilho que causam no olhar 

de algum turista é suficiente para marcá-los profundamente. Reproduzo a seguir duas histórias 

que me foram contadas por dois charreteiros, Luciano Lopes e Reginéia Ramalho. Tomei a 

liberdade de usar as minhas palavras para recontar os acontecidos, com alguns floreios, algum 

humor e uma boa dose de poesia, pois, como diz Antônio Biá, personagem incumbido de 

escrever a história do povoado em Narradores de Javé (2003), “uma coisa é o fato 

acontecido, outra coisa é o fato escrito. O acontecido tem que ser melhorado no escrito, de 

forma melhor, para que o povo creia no acontecido”. A primeira história, Devagar não se 

chega à infância, me foi contada por Luciano Lopes e a segunda, Em terra de Hello Kitty, 

quem tem boca casa cedo, por Reginéia Ramalho. 

 

 

Devagar não se chega à infância 

 

Quase deslembro que certa feita, chegando o inverno eu pressuponho, estava na cidade 

um homem com um par de velhinhos risonhos. De palavra bem cuidada, elegante e voz 

sincera, quis saber quanto dinheiro gastaria pra passear naquela terra. Ele não iria, pois, 

viajante que era, já conhecia em demasia aquelas ruas de pedra. Iriam seus dois tesouros, 

embaçados pelo tempo, pra quem tem passo cansado a charrete era alento.  

– Pra andar pela cidade com meu Trovão e charrete, o dinheiro necessário são dez 

reais vezes sete.  

– E quanta volta de relógio pro senhor me devolver aqueles que a Terra me fizeram 

conhecer?  

– Uma volta completada, à beira lá ou à beira cá. Mas nessa volta de relógio muito 

tempo vai passar.  
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– Pois te pago duas, três, quatro e até cinco, e o senhor deixe os ponteiros dar volta 

aberta, sem trinco. Os meus tesouros são frágeis, sacudiu pode quebrar, dinheiro não é 

problema, mas senhor vá devagar. Como andor de procissão, passo miúdo e com cuidado, se 

o senhor assim andar eu fico mais aliviado.  

E assim saiu Trovão, descortinando o nevoeiro, cada passo como se fosse o seu passo 

derradeiro. O Trovão a passo calmo, os outros trote ligeiro. Numa disputa honesta jabuti 

chega primeiro. O velhinho não se aguenta e pergunta ao cavaleiro:  

– Qual moléstia que aflige o teu nobre companheiro? Devagar quase parando, nem um 

vento abana a crina. Já ando fugindo da morte, me esgueirando em cada esquina, mas nessa 

velocidade, ela me alcança nessa cidade e morrer vai ser minha sina.  

– Meu cavalo é lendo, deveras demorado! Demora como a indesejada visita dum pobre 

avarento, que só serve água da bica pra não tirar do sustento. Mas na casa alheia se abanca e 

se estica até a janta que é pra sair saciado.  

– É engodo o que me diz, não caio nessa armadilha. Da loucura estou a um triz, mas, 

de ser besta, uma milha. Foi meu filho quem pediu pra que andasse devagar, de certo ele tem 

medo desses ossos desajuntar. O dinheiro combinado eu dou em dobro e bem feliz, se o 

cavalo for ligeiro do chafariz até a matriz.  

Não se pôde recusar tal pedido inusitado, marcha picada nas pedras e coração 

acelerado. Na subida da cadeia o riso corria solto, preso por tanto tempo, estava um pouco 

dorminhoco. O ponteiro das horas, nem volta inteira chegou dar, mas, naqueles tesouros 

embaçados, os olhos voltaram a brilhar. 

 

 

Em terra de Hello Kitty, quem tem boca casa cedo 

 

Dizem que Santo Antônio de profissão é casamenteiro, mas escute só a história desse 

rebuliço acontecido na merencória cidade onde ele é o padroeiro, se não me falha a memória 

no mês seguinte a fevereiro.  

Que o Brasil tem seus encantos, já não é mais um segredo. Mas corre à boca miúda 

que a teúda e manteúda, assim disse a linguaruda, colocou anel no dedo. Mas pra esse anel 

entrar, diz o dito popular, quase o doce fica azedo. 

Era o moço do estrangeiro, me contaram as janelas, e se encantou por estas terras de 

mulheres tão belas. Mas por uma teve um desmonte, uma mineira de Belo Horizonte, com 

quem resolveu se casar. Escolheram Tiradentes, a antiga Vila de São José, que além de ser tão 
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linda, tinha o Santo Antônio na fé. O enlace seria simples, às três da tarde na sacristia, da 

matriz do dito santo e quarta-feira era o dia. Eram só quatro pessoas e duas charretes serviam: 

da hospedaria pra igreja e da igreja pra hospedaria.  

Os noivos na Hello Kitty, pelas ruas da cidade desfilando a paixonite estampada em 

branco e rosa. Na retaguarda da escolhida, os pais dando guarida, a filha vai ter nova vida, 

louvam a Deus em verso e prosa. Perto da casa do padre, ali no Largo do Sol, o alferes de 

mão vazia pescou a lembrança de anzol: 

– Valei-me Virgem Maria! Meu buquê de girassol. Esqueci na hospedaria, distraí com 

um rouxinol. Toca pra lá charreteira, porque hoje eu me caso e é antes do arrebol.  

Foi aquele Deus nos acuda, quem de longe espiava só via uma noiva em fuga, véu e 

grinalda voando e a Hello Kitty muda descendo ladeira abaixo quase a mãe fica viúva. 

Galopando pelas pedras da torta rua direita, rezando pra que o Santo não fizesse tal desfeita. 

– Pra contrair matrimônio sua casa foi eleita, dê um jeito meu santinho, pois, hoje 

minha vida se ajeita!  

No final tudo deu certo, Santo Antônio é milagreiro. A hospedaria era perto, o buquê 

estava inteiro. Matrimônio aconteceu antes do arrebol, só não se sabe ainda quem mandou o 

rouxinol. 

  

 

Ao contar essas histórias lembradas pelos charreteiros, fiz na intenção de narrar junto, 

apropriando-me da lembrança bruta para transformá-la, respeitando a essência de cada 

história. O âmago de cada história foi preservado, pois foi o brilho no olhar de dois velhinhos 

ou uma noiva indo pro casamento de charrete que os tocaram e se tornaram experiências,  

ficando marcados em suas memórias. E é preciso estar atento aos pequenos detalhes, porque 

as histórias estão acontecendo ao nosso redor. Afinal de contas, 

 

de onde vêm as histórias? Elas não estão escondidas como tesouro na gruta de 

Aladim ou num baú que permaneceu no fundo do mar. Estão perto, ao alcance de 

sua mão... Abra os olhos e apure os ouvidos. É só prestar atenção. Ao pintor que, do 

alto da escada, com seu gorro de jornal, vai colorir as paredes da casa. Ao padeiro 

que hoje se inspirou e fez pães com forma de dragão e tartaruga (não passe 

indiferente pela vitrine). Você testemunha grandes e pequenos episódios que estão 

acontecendo a sua volta. Um dia será chamado a contar também. Então verá que o 

tecido das vidas mais comuns é atravessado por um fio dourado: esse fio é a história. 

(BOSI, 2003, p. 51) 

 

 

Fui chamado a ouvir e a contar histórias, a ver o fio dourado que tece a vida desses 

narradores que tão gentilmente compartilharam suas experiências comigo. Luciano 
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compartilhou lembranças de família, o amor pelos filhos, a saudade do pai e dos avós. Nessa 

afetividade familiar e sensibilidade demonstrada, percebi o quanto foi significativo o brilho 

no olhar daqueles dois velhinhos; como ele mesmo disse: “eu guardo isso porque, na 

subidinha ali você via a alegria no olhar dos dois”. Ao contar essa história, foram os olhos de 

Luciano que brilharam e o corpo todo manifestou essa alegria em gestos. Como disse Câmara 

Cascudo (1898-1986), “o homem do povo com as mãos amarradas fica mudo” (CASCUDO, 

2012, p. 8), e com as mãos Luciano falou do tempo no relógio, da ligeireza dos outros cavalos 

enquanto ele andava devagar, do dinheiro oferecido pelos velhinhos. 

 

O Gesto é anterior à Palavra. Dedos e braços falaram milênios antes da Voz. As 

áreas do Entendimento mímico são infinitamente superiores às da comunicação 

verbal. A Mímica não é complementar, mas uma provocação ao exercício da 

oralidade. Sem gestos, a Palavra é precária e pobre para o entendimento temático. 

(CASCUDO, 2012, p. 5) 

 

Para Reginéia, a mulher pioneira na atividade de charrete, a história marcante foi a de 

um casamento, mais especificamente de ter carregado uma noiva e dos imprevistos cômicos 

desse enlace. O casamento já representou o objetivo mais importante da vida de uma mulher 

em nossa sociedade patriarcal, em que ser mãe, esposa e dona de casa era o destino 

naturalizado socialmente para as mulheres. A partir do movimento feminista e das mulheres 

que passaram a lutar pelo reconhecimento de seus direitos, o papel desempenhado pelas 

mulheres na sociedade deixou de ter uma representação tão restrita. Atualmente, coexiste o 

pensamento que defende novas possibilidades para as mulheres e aquele que valoriza e exalta 

o papel feminino tradicional. Por essa história ser uma experiência a ser rememorada por 

Reginéia e pelos risos que deu ao contá-la, a mim pareceu que esses dois pensamentos 

também coexistem no seu íntimo. Ela, que já demonstrou sua determinação na busca por 

igualdade no trabalho e nos estudos, também pode se encantar com histórias de casamentos, 

pois, por mais que esteja certa de sua importância e do lugar que ocupa, no plano afetivo, 

ainda pode expressar esse ideal de felicidade que o casamento proporciona.  

Assim, tanto Luciano como Reginéia estão presentes e inseridos com suas 

experiências e memórias nos “causos” que me foram contados, como nas demais histórias 

contadas pelas ruas da cidade. 
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3.3. As pessoas ditas importantes  

 

Temos o fascínio por conhecer a vida das pessoas, especialmente de pessoas que, 

segundo a História, merecem notoriedade pelos seus feitos. No específico caso da cidade de 

Tiradentes, o filho da terra e pessoa mais importante presente nas histórias de todos os 

charreteiros é o inconfidente Joaquim José da Silva Xavier, considerado o mártir da 

Inconfidência Mineira e Patrono Cívico da Nação, cuja alcunha batiza a cidade. Percebemos 

uma aura mítica em torno de Tiradentes e de sua vida, em narrativas recheadas dos valores 

que deveriam ser seguidos por outras pessoas, especialmente da esfera política, que o 

imortalizaram como exemplo humano de abnegação, coragem, liberdade, sacrifício e 

patriotismo, transformando-o talvez no personagem mais popular da história nacional. 

Segundo Thais Nívia (2002), a construção do perfil heroico de Tiradentes foi muito marcada 

pela ação dos republicanos, mas não se deveu somente a eles. 

 

Da popularidade presumida à transformação em herói e mito político, Tiradentes 

percorreu um caminho sulcado pela ambiência cultural de seu próprio tempo e pela 

herança deixada por ela em tempos posteriores. Muitas de suas representações 

foram, sem dúvida, construídas e manipuladas, mas em torno de um imaginário 

social específico, que permitiu seu reconhecimento até certo ponto espontâneo. A 

ação política, por sua vez, promoveu sua consolidação pela utilização induzida, 

organizada e intensiva. (FONSECA, 2002, p. 440) 

 

As virtudes exaltadas e que compõem as representações sobre o Tiradentes, sobretudo 

de sacrifício heroico pela pátria, encontraram ressonância na população, visto que fazem parte 

das experiências compartilhadas e valorizadas pela sociedade brasileira. Tiradentes se 

eternizou como a síntese desse simbolismo.  

Nascido na Fazenda do Pombal, propriedade de seu pai Domingos da Silva Santos, 

localizada no território da Vila de São José del-Rei, atual Tiradentes, o infante Xavier ficou 

órfão de sua mãe, Antônia da Encarnação Xavier, aos nove anos de idade e aos 11 anos, de 

seu pai. A família então se dispersa e “Tiradentes ficou aos cuidados de seu tio e padrinho, 

Sebastião Ferreira Leitão, cirurgião-dentista registrado e que possuía lavra de mineração” 

(JARDIM, 1989, p. 63), o que explicaria o conhecimento do futuro alferes sobre a arte de tirar 

dentes. Acredita-se, entre os habitantes cidade, que após a morte de seus pais, Tiradentes 

tenha passado parte de sua infância na sede da antiga Vila de São José, embora esse local não 

seja muito definido. Por não haver provas documentais dessa passagem e de sua residência na 

cidade, a casa onde residiu o inconfidente Padre Toledo cumpre esse papel e é essa a história 

contada de pai para filho. Por estar localizada na parte mais elevada do Largo do Sol, com 

destaque e imponência, onde são realizadas cerimônias cívicas e onde se encontra uma estátua 
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de Tiradentes vestido como alferes, a casa apresenta-se como um referencial de moradia 

digno da importância histórica de Tiradentes. 

O Museu Padre Toledo, onde Tiradentes morou dos nove aos 15 anos. Tiradentes 

nasceu na fazenda do Pombal, perto de São João del-Rei. Veio morar nesse casarão 

branco com os padrinhos dele, perdeu o pai com nove anos e perdeu a mãe com 11 

anos. Daqui ele foi pra Ouro Preto, de Ouro Preto ele foi pro Rio, no Rio eles 

mataram ele esquartejado e os pedaços dele ficaram pela cidade. Logo ali em cima 

tem a estátua dele vestido de alferes, esse museu é onde foi a primeira reunião dos 

inconfidentes. (Charreteiro 1,
59

 Largo do Sol em julho de 2019) 

No lado direito vai ser o prédio branco, casa Padre Toledo, onde foi a primeira sede 

da inconfidência mineira e onde Tiradentes morou de nove aos 15 anos de idade. Por 

que a gente fala que Tiradentes morou dos nove aos 15 anos de idade? Porque essa 

casa não era de Tiradentes, era um convento de padres e quem comandava na época 

era Padre Toledo. Tiradentes veio morar aos nove anos de idade, com seu padrinho 

Sebastião Ferreira Leitão, que era um cirurgião-barbeiro, tomava conta desses 

padres que viviam aí. Fazia barba, cabelo, bigode, extraía dentes, fazia xaropes, 

amputações, partos, fazia várias coisas. Tiradentes aprende aos 15 anos somente 

extração de dentes, por isso essa habilidade dele como um “tira dentes”, Tiradentes 

não era um dentista. A frente lá vamos ter a estátua de Tiradentes, o nome de 

Tiradentes era Joaquim José da Silva Xavier, ele era alferes, alferes que é o cargo 

máximo que um português nascido em território brasileiro conseguia chegar como 

militar, que seria um segundo tenente Tiradentes foi nascido em 1746 e foi morto 

em 1792 com 46 anos de idade, foi enforcado no Rio de Janeiro, na Praça da 

Lampadosa, hoje chamada Praça Tiradentes, lá ele foi esquartejado, sua cabeça 

mandada pra Ouro Preto, lá ela foi roubada, não se sabe o que houve com ela. 

(Charreteiro 3, Largo do Sol em julho de 2019) 

  

Embora o Museu Casa Padre Toledo seja apresentado por alguns dos charreteiros 

como a casa de Tiradentes, são as suas narrativas que preenchem as possíveis lacunas 

documentais. Como diz um dos charreteiros ao mencioná-lo, “[n]ada aqui vai relembrar 

Tiradentes, a única coisa que lembra Tiradentes está no museu da Inconfidência, em Ouro 

Preto, que é um relógio de bolso e um boticão que ele arrancava dentes. Hoje na nossa cidade 

só restou a história pra gente contar” (Charreteiro 4, em 25 de julho de 2019). E são muitas 

histórias para contar, várias versões sobre a vida de Tiradentes, que vão desde o local do 

nascimento, a orfandade, a personalidade, a aparência física, a sua cor, a sua pobreza ou 

riqueza, passando pelas atividades desenvolvidas por ele antes de se tornar alferes, as 

atribuições de patrulha da Estrada Real que ele tinha como alferes, as suas convicções, o papel 

desempenhado na Inconfidência, até a sua morte e esquartejamento, no Rio de Janeiro.  

Em todas essas histórias, o Tiradentes figura como a pessoa mais importante a ser 

narrada, sobretudo quando o assunto é a Inconfidência Mineira, em que se destaca como líder 

da conjuração e é enaltecido pelo seu heroísmo. O interesse nacional em torno da vida desse 

herói popular faz com que os charreteiros se identifiquem com esse “Tiradentino” e se 

                                                           
59

 Todos os charreteiros serão identificados por números, à exceção dos charreteiros que concederam entrevista: 

Reginéia Ramalho, Reginilson Ramalho, Luciano Lopes e Luciano Vagner.  
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projetem em suas narrativas, que destacam os valores de coragem, abnegação, sacrifício, 

heroísmo e patriotismo, isto é, todo o simbolismo mítico que a sua figura representa.  

 

[O] domínio do mito é o imaginário que se manifesta na tradição escrita e oral, na 

produção artística, nos rituais. A formação do mito pode dar-se contra a evidência 

documental. O imaginário pode interpretar evidências segundo mecanismos 

simbólicos que lhe são próprios e que não se enquadram necessariamente na retórica 

da narrativa histórica. (CARVALHO, 1990, p. 57-58) 

 

 A casa onde morou o Padre Toledo é também referência para outras pessoas serem 

representadas nas histórias contadas pelos charreteiros. É o caso do próprio Padre Toledo, que 

ora aparece como padrinho de Tiradentes, ora como a pessoa que comandava um convento de 

padres, mas não aparece como o Padre que viera de Taubaté, “um rico proprietário de terras, 

com grandes lavouras e trabalhos de mineração, sendo senhor de numerosos escravos na 

comarca do Rio das Mortes. Um padre ativo, culto e ambicioso” (MAXWELL, 1977, p. 145), 

que teria tido importante papel na conjuração mineira. Em sua casa, teria ocorrido a festa de 

batizado de João Damasceno, filho de Alvarenga Peixoto e Bárbara Eliodora, e essa festa teria 

sido a reunião inaugural dos inconfidentes. Personagens que ajudam a costurar as histórias em 

torno da Inconfidência Mineira, mas que sempre têm o arremate na pessoa de Tiradentes. 

O Museu Casa Padre Toledo faculta a narrativa da vida de outra pessoa importante do 

século XVIII, Manoel Victor de Jesus, o Tiradentino considerado entre os charreteiros como 

“o maior pintor da época”. Em algumas histórias são atribuídas a ele as pinturas dos forros do 

Museu Casa Padre Toledo. 

 

Ao lado é o Museu Casa Padre Toledo, segundo a história onde Tiradentes morou. 

Só que o museu hoje, ele tem 19 cômodos, 11 tetos dele são pintados pelo maior 

pintor da época. Manoel Victor de Jesus era filho de um mulato, mas só que está 

sepultado na Igreja Nossa Senhora do Rosário. (Charreteiro 4 – Largo do Sol em 

julho de 2019) 

 

Manoel Victor de Jesus (? – São José, 1828) também era alferes, segundo a 

pesquisadora Kellen Silva (2016), e foi responsável por inúmeras obras na antiga Vila de São 

José del-Rei, sendo pintor, dourador e riscador. Produziu, além de forros, encarnações e 

bandeiras, riscos de Igrejas e frontispícios, deixando suas marcas no patrimônio tangível da 

atual Tiradentes. Para a pesquisadora, a imagem mulata de Manoel Victor foi influenciada 

pelos modernistas, que exaltaram Aleijadinho como gênio da nacionalidade e de um Brasil 

mestiço. Essa ótica modernista influenciou pesquisas como a de Olinto dos Santos Filho, que 

vê em Manoel Victor também um mestre mulato. No entanto: 
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Diferentemente de Santos Filho e Oliveira, divergimos da ideia de Manoel Victor de 

Jesus ser mulato, e o motivo para isso é simples: no Rol dos Confessados, Manoel 

Victor de Jesus se declara branco, maior e crismado. O Rol dos Confessados da 

freguesia de Santo Antônio da Vila de São José de 1795 é um censo eclesiástico que 

enumerou, por domicilio, 10.929 pessoas com direito a comunhão, ou seja, que 

haviam se confessado. (SILVA, 2016, p. 309) 

  

Silva (2016) indica algumas obras que Manoel Victor de Oliveira teria executado na antiga 

Vila de São José, como os forros da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, o forro da nave e 

capela-mor da Igreja de Nossa Senhora das Mercês. Como riscador, fez o projeto da Igreja da 

Santíssima Trindade, em Tiradentes, e o do frontão da Igreja Matriz de Nossa Senhora do 

Pilar, em São João del-Rei. Embora ele tenha sido contemporâneo do vigário Padre Toledo, 

que morou na casa de 1777 a 1789, não há comprovação de que os forros pintados sejam obra 

de Manoel Victor de Jesus, nem do contrário. O que importa, contudo, é verificar como os 

charreteiros representam essa pessoa importante, que embora tenha local e data de nascimento 

desconhecidos, é considerada Tiradentina. A casa, com seus forros pintados, é uma das mais 

belas edificações do patrimônio construído no Brasil. Representar a obra de Manoel Victor de 

Jesus neste lugar é uma forma de valorizá-la ainda mais. 

Outra ilustre pessoa abordada nas narrativas dos charreteiros é o Capitão Manuel Dias 

de Oliveira, sepultado na Igreja de São João Evangelista, no Largo do Sol. A importância de 

Manuel Dias é expressa pela composição do Hino da Independência, cuja autoria os 

charreteiros lhe atribuem, bem como de outras músicas sacras do século XVIII e XIX.  

 

Igreja de São João Evangelista, tem detalhe de ouro só em um altar, onde está 

sepultado o capitão e compositor Manuel Dias de Oliveira. Ele fez 26 canções sacras 

e fez a partitura do hino da Independência de Dom Pedro I. (Luciano Lopes, Largo 

do Sol em  julho de 2019) 
 

Nessa igreja também está sepultado uma pessoa muito importante da época, Manuel 

Dias de Oliveira, compositor do Hino da Independência, a letra é de Dom Pedro, 

composição de Manuel Dias de Oliveira. (Charreteiro 3, Largo do Sol em julho de 

2019) 
 

Aquela igreja é a Igreja de São João Evangelista, que é a igreja dos mulatos. Ela deu 

início no ano de 1760 a 1800, mais de 40 anos pra ser acabada. Outra igreja muito 

simples. Na época Manuel compôs músicas sacras, coube a ele também, a pedido de 

Dom Pedro I, compor o Hino da Independência do Brasil. (Charreteiro 4, Largo do 

Sol em julho de 2019) 
 

Não podemos deixar de ressaltar que, nas representações, Tiradentes e “sua condição 

de precursor da Independência e herói nacional jamais foi questionada” (FONSECA, 2002). 

Daí talvez a associação entre o movimento da Inconfidência Mineira, celebrada no Largo do 

Sol, e o Hino da Independência, cuja canção teria sido composta por um tiradentino. 
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Entretanto, o capitão Manuel Dias teria falecido no ano de 1813, enquanto o Hino da 

Independência teria sido composto mais tarde, em 1822, por Dom Pedro I.  

É possível estabelecer uma relação entre Manuel Dias de Oliveira e a Inconfidência 

Mineira na Comarca do Rio das Mortes, pois, segundo Ricciardi (2000), ele “conviveu muito 

proximamente com todos os principais revolucionários deste segundo núcleo. O contato direto 

mais próximo e por mais tempo o compositor manteve, por certo, com os irmãos Toledo, 

naturais de Taubaté” (RICCIARDI, 2000, p. 162).  O Padre Toledo teria batizado José, filho 

de Manuel Dias de Oliveira, em 11 de novembro de 1784. E com o Padre Bento Cortes de 

Toledo, o compositor teria se encontrado com mais frequência durante o período em que o 

padre atuou como coadjutor na Vila de São José, por ocasião das atividades que ambos 

exerciam e também nas cerimônias religiosas. De acordo com o autor, Manuel Dias de 

Oliveira teria, em 1789, arrematado grande parte dos serviços para a Irmandade de Nosso 

Senhor dos Passos, responsável pelas procissões da Semana Santa e assim, de alguma 

maneira, estaria próximo às pessoas envolvidas na conjuração. Seria possível aventar que o 

Hino da Independência do qual os charreteiros se referem seja na verdade o madrigal Herói 

que busca, arquivado na Lira Sanjoanense, que, segundo Ricciardi, seria “um exemplo raro de 

obra profana de sua pena” e “teria sido uma obra com a qual Manuel Dias de Oliveira quis 

homenagear Tiradentes” (RICCIARDI, 2000, p. 166). 

A tradição musical é forte e percebida facilmente na cidade de Tiradentes, onde existe 

a Sociedade Banda e Orquestra Ramalho, uma sociedade musical que tem suas origens no ano 

de 1860, segundo registro da Confraria da Santíssima Trindade. Atualmente, essa sociedade 

possui banda, coro e orquestra, sendo responsável por grande parte da tradição musical da 

cidade. Foi fundada e dirigida, até a década de 1980, por membros da família Ramalho, a 

família dos charreteiros Reginéia e Reginilson. Reginilson atualmente é integrante da 

Orquestra e Banda que leva o nome de sua família e se apresenta nas atividades musicais da 

cidade, como festas cívicas, apresentações para o entretenimento da população e, 

especialmente, em festas religiosas. Quando ele aborda a vida do Capitão Manoel Dias de 

Oliveira, faz com admiração e reverência, motivado talvez pela identidade cultural e quase 

familiar que a música proporciona. 

Por essas andanças, o nome “Tiradentes” ecoa com mais frequência: no homem, na 

conjuração, na casa, na cidade. Histórias da Inconfidência Mineira e dos seus heróis, e outras 

histórias, são transmitidas de avô para pai e mãe, de pai e mãe para filhos e assim vão ficando 

arraigadas na memória individual e coletiva. Todavia, é interessante perceber que o universo 

das pessoas importantes dignas de menção é mais restrito aos “filhos da terra” e aos homens. 
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A situação das mulheres é de quase total invisibilidade, ofuscada pelos homens que detêm o 

protagonismo, considerados dignos de interesse para a história. Na História do Brasil, contada 

nos livros escolares, estão os cenários perfeitos para a narrativa dos feitos de diversos heróis 

viris, especialmente naqueles de guerras. Schuma e Érico, no Dicionário Mulheres do Brasil, 

mostram as reflexões que foram alimento para a pesquisa, especialmente aquelas relativas às 

palavras não escritas e às vozes não ouvidas da história.  

Constatamos, enfim, que a história das mulheres é uma história recente e que se 

ressente de um passado mal contado. Além disso, permaneceu um sabor de itinerário 

inacabado que só reforçou a nossa convicção de que cultivar a memória das 

mulheres é sobretudo fazer justiça. (SCHUMAHER; BRAZIL, 2000, p. 9) 

 

 Nas narrativas, estão ausentes nomes como o de Bárbara Eliodora Guilhermina 

Silveira, nascida em São João del-Rei, casada com Alvarenga Peixoto e que impediu "que seu 

marido - vacilante no momento decisivo da conspiração - delatasse seus companheiros” 

(JARDIM, 1977, p. 139). Ausente também está Hipólita Jacinta Teixeira de Melo, de Prados 

(MG), a mulher que atuou de maneira ativa na Conjuração Mineira, queimando uma carta que 

seria entregue por seu marido, Francisco Antônio de Oliveira Lopes, “receando que aquele 

papel que ele estava a escrever lhe fosse prejudicial” (ADIM, IV, p. 158). Dona Hipólita 

também enviou um escravo com uma carta a seu marido, que se encontrava em Paraopeba, 

informando sobre as prisões de Tiradentes, Silvério dos Reis e outros. Nos Autos da Devassa 

da Inconfidência Mineira, esta ação dela é citada por uma das testemunhas: 

 

E na quinta-feira seguinte (21-05), ouvindo a missa na Paraopeba, ali lhe disse o 

Cabo Pedro de Oliveira (e Silva) que estavam presos no Rio, Joaquim Silvério (dos 

Reis) e o Tiradentes, o irmão dele, Respondente, (S.M. Manuel Caetano de Oliveira 

Lopes) e outros mais que se achavam em casa do mesmo Silvério. Acabada a missa 

e seguindo a jornada, na distância de uma légua encontrou um seu escravo com uma 

carta de sua mulher (D. Hipólita Jacinta Teixeira de Melo), a qual lhe dava parte das 

mesmas prisões (ADIM, II, p. 57). 

 

São ausências de mulheres importantes que exemplificam a narrativa heroica apenas 

como do universo masculino. Como mostrei anteriormente, a maioria dos charreteiros que 

atua em Tiradentes é do sexo masculino, hegemonia quebrada por Reginéia, quando se tornou 

a primeira mulher charreteira, no ano de 2007. A representatividade de Reginéia surgiu como 

voz e imagem para esse grupo social excluído do segmento e fez com que outras mulheres 

começassem a trabalhar na atividade. No entanto, ainda não foi capaz de modificar as 

representações acerca da figura feminina, nem na História contada, nem na história vivida. 
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3.4. O lugar do cativo 

 

Em novelas de TV ambientadas nos tempos coloniais do Brasil, percebemos que os 

negros têm destino quase certo: amarrados ao tronco e recebendo chibatadas, presos aos 

grilhões nas senzalas, trabalhando nas cozinhas das grandes fazendas ou nas grandes lavouras, 

ou seja: o cativeiro. Toda narrativa gira em torno da escravidão, da submissão, da passividade 

e inferioridade dos povos africanos, desconsiderando aspectos relevantes que tenham 

contribuído para a formação da cultura brasileira. Esses aspectos ressaltados nas novelas de 

TV são similares às pinturas de Debret,
60

 que foram reproduzidas exaustivamente em revistas, 

jornais e livros de história, tornando o seu nome familiar para um grande número de 

brasileiros, pinturas nas quais os negros aparecem como trabalhadores braçais em variados 

ofícios, nos mercados de escravos ou sendo castigados. Se a imagem dos negros nos fosse 

apresentada a partir de outras perspectivas, em outros ambientes e não puramente no cativeiro, 

a concepção popular de cultura africana poderia ser outra.  

Embora o castigo físico tenha existido em todo o Brasil colonial, não podemos deixar 

de considerar que os negros escravizados foram efetivamente agentes da história e, ao 

olharmos apenas por uma única ótica, o que ganha força e popularidade nas representações 

são homens e mulheres humilhados, sem ação e sem voz contra seus senhores, toda 

resistência cultural que os negros empreenderam é desconsiderada. As representações 

carregam significados e sentidos que variam de acordo com a vivência de quem as constrói e 

reconstrói. Dessa forma, estabelece relações entre o presente e o passado, sendo a memória a 

mediadora e os significados atribuídos de acordo com as experiências (COSTA, 2005). 

Muitas das vezes, essas representações ganham força até mesmo em materiais oficiais, como 

nos livros didáticos: 

 

Nos livros didáticos de história analisados podemos observar que a abundância de 

imagens parece nos querer informar as condições de vida dos cativos, reforçando a 

trajetória de vida sofrida, de permanente dor. As séries de imagens neles estampadas 

referem-se ao trabalho em cativeiro, castigos corporais, captura e cenas do comércio 

de almas. (COSTA, 2005, p. 149) 

 

A maioria das ilustrações realizadas no período da escravidão é de Johann Moritz 

Rugendas e Jean Baptiste Debret, que retrataram o cotidiano do Brasil e representaram os 

negros com o olhar europeu. Na figura seguinte, apresento uma dessas representações feitas 

por Debret sobre a família brasileira na primeira metade do século XIX, com negros adultos a 

                                                           
60

 Jean-Baptiste Debret (1768-1848) chegou ao Brasil em 1816, compondo a Missão Artística Francesa, onde 

passou quinze anos, entre 1816 e 1831, registrando aspectos da vida cotidiana no Brasil do século XIX. 
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postos para manter o funcionamento da casa e crianças negras sendo “tratadas” pelos senhores 

como animais de estimação. 

 

Figura 9: Família Brasileira no Rio de Janeiro. Jean Baptiste Debret - 1839 

 

Fonte: www.netmundi.org – Acesso em 0105/2020 

Viajando no tempo e imaginando a corrida pelo ouro em Minas Gerais no início do 

século XVIII, podemos vislumbrar a efervescência social nas vilas, num fenômeno inédito de 

povoamento do Brasil, que atraiu um grande número de aventureiros em busca de 

enriquecimento. De acordo com Roberta Stumpf, ao final do século XVIII, na Capitania de 

Minas Gerais estava aproximadamente um quarto da população do Brasil, um crescimento 

que se deu “nas décadas de 1740-1760, auge da produção aurífera. Outros cálculos mostram 

que de 1710 a 1742, a população em Minas cresceu 623%, mas, entre 1710 e 1776, o aumento 

foi de cerca de 1.000%” (STUMPF, 2017, p. 535). Era um novo ambiente urbano que 

proporcionava a multiplicação dos armazéns, dos vendedores de frutas, porcos, doces e 

queijos, onde aconteciam as festas religiosas promovidas pelas irmandades religiosas e com 

toda ostentação. As possibilidades de ascensão social nesse período eram consideráveis, 

inclusive para as negras escravizadas que, a mando de seus senhores, costumavam vender 

doces e refeições nas lavras de ouro. O dinheiro economizado e juntado por anos, aquele que 

ultrapassava as vendas esperadas pelos senhores, era utilizado para ajustar contratos de 

quartamento, comprar a carta de alforria, tornando-se “forras”.  
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As narrativas dos charreteiros sobre o tempo do cativeiro têm como local de partida o 

Largo das Forras, localizado na parte baixa da antiga Vila de São José del-Rei, e que, ao 

longo do século XVIII, era um local de parada das tropas e de comércio. Seu nome é uma 

referência às negras libertas, proprietárias de vendas e tabernas na Rua das Forras, que ligava 

o largo à área nobre da vila. No entanto, a alforria conseguida pelos negros e a referência ao 

nome do largo, quando abordada, aparece de forma tímida nas narrativas dos charreteiros 

como um local “onde era entregue e comemorada a carta de libertação” (Luciano Lopes). As 

narrativas dos charreteiros sobre os negros no período colonial, na maioria das vezes, seguem 

a mesma ótica das novelas de TV, em que existe um abismo quase instransponível entre 

brancos e negros escravizados e as possibilidades de ascensão desses negros são mínimas.  

Para falar sobre os negros em Tiradentes, ou em qualquer cidade antiga de Minas 

Gerais, basta andarmos pelas ruas impregnadas das ressonâncias da cultura africana em vários 

aspectos. Iremos encontrar a contribuição africana impressa na culinária, no vocabulário, na 

música ou na religiosidade, em todos esses aspectos do patrimônio intangível a presença dos 

negros se faz marcante. Iremos encontrar os negros também em todo o conjunto arquitetônico, 

ou seja, no patrimônio tangível e construído de Tiradentes: nas igrejas, nos edifícios públicos, 

nas casas e sobrados. O arquiteto Lúcio Costa nos apresenta a sua visão sobre a presença do 

negro no cotidiano do Brasil nos tempos de colônia e império:   

A máquina brasileira de morar, ao tempo da colônia e do império, dependia dessa 

mistura de coisas, de bicho e de gente, que era o escravo. Se os casarões 

remanescentes do tempo antigo parecem inabitáveis devido ao desconforto, é porque 

o negro está ausente. Era ele que fazia a casa funcionar: havia negro para tudo – 

desde negrinhos sempre à mão para recados, até negra velha, babá. O negro era 

esgoto; era água corrente no quarto, quente e fria; era interruptor de luz e botão de 

campainha; o negro tapava goteira e subia vidraça pesada; era lavador automático, 

abanava que nem ventilador. Mesmo depois de abolida a escravidão, os vínculos de 

dependência e os hábitos cômodos da vida patriarcal de tão vil fundamento, 

perduraram, e, durante a primeira fase republicana, o custo baixo da mão de obra 

doméstica ainda permitiu à burguesia manter, mesmo sem escravos oficiais, o trem 

fácil da vida do período anterior. (COSTA, 1962, p. 132-133) 

 

Para Costa, o negro era “a máquina de morar” e sem sua presença a cidade não 

funcionava. Entretanto, um dos poucos pontos turísticos eleitos para abordagem do negro no 

período colonial é o Largo do Rosário, onde estão a pequena e bela Igreja de Nossa Senhora 

do Rosário e o Museu de Sant‟Ana, a antiga cadeia. Esses dois edifícios nos remetem à ideia 

de cativeiro, expressa na cadeia, e de apagamento de identidade, expressa em um templo 

religioso da Igreja Católica, religião que lhes foi imposta. Posicionados na ruela ao lado da 

igreja, os charreteiros detalham os elementos arquitetônicos dos edifícios aí localizados, 

fazendo a correlação desses elementos com as pessoas brancas e negras, ressaltando as 
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diferenças. Referindo-se ao Museu de Sant‟Ana, no tempo em que era cadeia, os charreteiros 

relatam que, quando presos, os brancos ficavam confinados nas quatro celas localizadas no 

nível da rua, com grandes janelas que permitiam a luz natural e a vista para a rua e para uma 

das capelinhas da Via Sacra, ali localizada “para os presos e as presas ouvirem o sermão do 

padre” (Luciano Lopes). Aos negros estava reservado o porão da cadeia, um lugar frio, 

escuro, sem janelas e com o ar apodrecido.  

 

Aqui atrás é a antiga cadeia da cidade, construída por volta de 1730. São quatro 

celas, onde se aprisionavam homens e mulheres brancos, em celas separadas. Tem 

uma cela mista na parte de baixo, onde eram presos os escravos. A cadeia sofreu um 

grande incêndio por volta de 1829 e sua restauração terminou por volta de 1845. É 

também um dos primeiros presídios, em Minas Gerais, a se prender mulher, onde 

consta que Maria Elvira Correia, ficou 12 anos presa por adultério
61

 (Luciano Lopes, 

passeio de charrete em março de 2020). 

 

Quando o monumento abordado é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, o destaque é 

para a pobreza de ouro que ornamenta o seu interior, contrastando com os “400 quilos de 

ouro” que, segundo a maioria dos guias de turismo e dos charreteiros afirma, existe na Matriz 

de Santo Antônio. Esse ouro da Igreja do Rosário teria sido obtido a duras penas pelos 

escravizados que construíram o templo religioso, colocado em pó entre os cabelos, entre as 

unhas, nos dentes e no pelo dos animais para que os escravizados pudessem depois “lavar a 

égua”, o que, segundo os charreteiros, teria dado origem ao ditado popular. Outra curiosidade 

abordada pelos charreteiros é que os negros teriam construído essa igreja durante a noite, após 

o dia de lida, o que acrescenta à história uma dose de dramaticidade. 

 

Essa igreja à nossa frente é a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, a igreja dos 

escravos. Ela é de 1708, antigamente até pronunciava-se Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário dos Pretos. Dentro dessa igreja ela vai possuir cerca de seis a oito quilos de 

ouro banhado nos altares. Ali na fachada vai ter uma imagem de um santo negro, 

São Benedito, padroeiro da irmandade dos negros. São Benedito hoje também é 

padroeiro dos cozinheiros. (Reginéia Ramalho, Largo do Rosário em julho de 2019) 

 

Observe a imagem no oratório, São Benedito, protetor dos negros, protetor dos 

cozinheiros. Vai ter uma raríssima imagem de São Brás, que é o protetor das 

gargantas, vai ter o São Elesbão, que abençoa quando é concedido com uma casa. A 

única imagem branca é de Nossa Senhora do Rosário e está no altar principal. 

Construída por eles, para uso somente deles também. (Luciano Lopes, passeio de 

charrete em março de 2020) 

 

                                                           
61

  Sobre a condenação por adultério, só foi encontrado algo concreto no Código Criminal do Império do Brasil 

de 1830, cujo artigo 250 diz: “a mulher casada, que commetter adulterio, será punida com a pena de prisão com 

trabalho por um a tres annos.” A mesma pena era imposta ao homem que tivesse “concubina, teúda, e 

manteúda”. Disponível em: <www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-16-12-1830.htm>. Acesso em 30 de 

abril de 2020. 
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Mencionando os santos São Benedito, São Elesbão e Nossa Senhora do Rosário, 

santos católicos de devoção dos africanos, a abordagem que os charreteiros fazem da 

religiosidade dos negros é unicamente pela religião cristã e todas as diferentes formas de 

adaptação e resistências que resultaram na ressignificação de valores, cultura e religiosidade 

dos negros são anuladas. Essa abordagem se deve ao fato de a sociedade, cultura e religião 

cristãs serem reproduzidas em grande parte, nas terras brasileiras, o que não aconteceu com os 

povos africanos que para cá vieram escravizados. O que se buscava era um apagamento da 

identidade como forma de enfraquecimento desses povos, para assim impedir possíveis 

resistências ao sistema escravista.  

 

A religião africana vivida pelos escravos negros no Brasil tornou-se assim diferente 

da de seus antepassados, mesmo porque não vinham todos os escravos de um 

mesmo local, não pertencendo a uma única cultura. Gêges, Nagôs, Iorubas, Malês e 

tantos outros trouxeram cada um sua contribuição, refundindo-as à luz de 

necessidades e realidades novas, superpondo ao sincretismo afro-católico um outro 

quase sincretismo afro. (MELLO E SOUZA, 1986, p. 94) 

 

Uma dessas ressignificações dos povos africanos está presente em Tiradentes. no 

Congado Nossa Senhora do Rosário e Escrava Anastácia. Não percebi, no entanto, nenhuma 

menção a essa manifestação cultural nas observações diretas e nem nos passeios de charrete 

realizados. A coroação do Rei Congo pode ser entendida como um exemplo de resistência e 

ressignificação da cultura e religiosidade africana no Brasil, no qual eles se reconhecem como 

verdadeiros reis dotados de suprema autoridade, como aponta Leda Martins: 

 

Durante as celebrações, os reis e as rainhas [do Congado] são os líderes máximos do 

cerimonial, numa estrutura de poder embasada em funções hierárquicas rígidas, na 

qual o Rei Congo e a Rainha Conga são as majestades mais importantes e portam as 

coroas mais veneradas. (...) Essa recriação dos vestígios e reminiscências de uma 

ancestral organização social remete-nos ao papel e função do poder real nas 

sociedades africanas transplantadas para as Américas, nas quais os reis, em sua 

suprema autoridade, representavam os elos maiores de ligação e de mediação entre a 

comunidade, os ancestrais e as divindades. (MARTINS, 2002, p.78-79) 

 

Nas narrativas dos charreteiros, os tratamentos diferenciados dispensados entre os 

negros escravizados e brancos não se encerram nem após a morte, uma vez que aos brancos e 

ricos estava reservado o enterro dentro da Matriz de Santo Antônio, enquanto aos negros e 

escravizados, o enterro dentro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário.  

 

Só que havia um preconceito, aqui eram enterrados os escravos, na Matriz só os 

homens brancos e ricos. Lá na igreja matriz, a história conta que quanto mais 

dinheiro a pessoa tinha, mais perto do altar mor ela era enterrada. Aqui na época 

também gente, aqui não era uma igreja, era uma capela. Naquela época pra ser uma 

igreja ela deveria ser construída com no mínimo duas torres e dois sinos, e deveria 

também pagar impostos ao rei. Aí como os escravos não tinham condições eles 

construíram essa capela. (Reginéia Ramalho, Largo do Rosário em julho de 2019) 
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Em outro ponto da cidade, agora no Largo do Sol, um dos charreteiros observados 

aborda as relações entre senhores e negras escravizadas que ultrapassavam a do trabalho, isto 

é, as relações carnais também existentes, muitas delas sem o devido consentimento dos corpos 

negros. A abordagem desses abusos é personificada na figura dos mulatos que, “no âmbito 

estritamente étnico-genético, é o resultado do ajuntamento carnal entre brancos e negros” 

(PESSOA, 2007, p. 39), e é facultada pela Igreja de São João Evangelista, que seria a igreja 

dos mulatos, ou pardos, como eles narram.  

 

A singularidade dos mulatos não é somente serem filhos de pais de lugares distintos, 

mas, e sobretudo, por ser a escravidão o pano de fundo dessa relação. Existe aí pelo 

menos mais um outro agravante: em função de os mulatos serem o resultado de uma 

relação fortuita, fora dos padrões conjugais legais válidos para a época, de um modo 

geral, eles não tinham nenhuma prerrogativa, nenhum direito ou poder de exigir 

legitimamente do seu progenitor o compromisso legalmente constituído como pai. 

(PESSOA, 2007, p. 16) 

 

Segundo Raimundo Pessoa (2007), geralmente quando referenciados como mulatos, as 

citações ocorrem tendo situações de desabono em sua essência; o oposto, quando são 

referenciados como pardos. Para os charreteiros, o preconceito racial sofrido pelos mulatos é 

evidenciado na “pobreza de ouro” que essa igreja tem, apenas quatro quilos de ouro em um de 

seus altares, quantidade inferior à da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Sua 

construção teria levado cerca de 40 anos para a conclusão, de 1760 a 1800, e esse tempo 

alongado seria pela decadência econômica da cidade decorrente da diminuição do ouro. 

 

A igreja azul e branca é a Igreja de São João Evangelista, São João Evangelista 

protetor dos pardos, pardo que é a mistura do Português com escravo, geralmente é 

fruto de um abuso sexual de um português a uma escrava que trabalhava na casa. 

Eram duas raças que se odiavam, por isso também eram o que mais sofria 

preconceito na época. Essa igreja começou a ser construída em 1760 e terminou de 

ser construída por volta de 1800, são 40 anos de construção. O único ouro que vai 

ter nela vai ser no altar lateral do lado esquerdo, são quatro quilos de ouro. 

(Charreteiro 3, Largo do Sol em julho de 2019) 

 

Aqui é a Igreja de São João Evangelista, que é a dos mulatos. Mulato que é a 

mistura dos portugueses com os escravos. Eles tiveram que construir a igreja deles 

também porque eles sofriam muito com o preconceito, tanto da parte dos negros 

quanto dos brancos. Eles construíram num período que a cidade estava entrando em 

decadência, por isso ela é muito simples. (Reginilson Ramalho, passeio de charrete 

em abril de 2019) 

 

É possível perceber, nas narrativas dos charreteiros, o enfoque dado à dramatização 

das diferenças, nas quais todas as representações são marcadas pelo preconceito sofrido, 

levando o turista a sensibilizar-se com a abordagem, mas sem considerar racionalmente a 

presença do negro para além do cativeiro. As contribuições na formação de uma cultura 

brasileira, por não serem mencionadas, não são discutidas no passeio.  
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Os charreteiros de Tiradentes têm idade média de 35 anos e cursaram o ensino 

fundamental e médio em uma época em que o ensino da história e cultura africana no Brasil 

era lembrado nas aulas de História apenas com o tema da escravidão. Somente em 2003, com 

a Lei 10.639/03, novas diretrizes curriculares foram propostas para o estudo da história e 

cultura africana, ressaltando essa cultura como constituinte e formadora da sociedade 

brasileira, em que os negros são considerados sujeitos históricos. Por essa lei, também foi 

instituído o dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de novembro, em alusão ao dia da 

morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares, e visando a promover maior equidade para 

essa população. A publicação da Lei nº 12.288 de 20 de julho de 2010, o Estatuto da 

Igualdade Racial, também indica em seu artigo 11 que “nos estabelecimentos de ensino 

fundamental e de ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral 

da África e da história da população negra no Brasil”.  

Essas novas diretrizes curriculares nos provocam uma reflexão, a de que as 

representações sobre os negros e, por conseguinte, dos charreteiros, foi construída baseada em 

elementos presentes em diretrizes anteriores, ou seja, marcados pela escravidão. Os sentidos 

dados pelos charreteiros ao mundo dos negros, manifestos em palavras e histórias contadas, 

nos enfoques e lugares de ocupação, individual ou coletiva, marcam os negros do período 

colonial e imperial apenas como cativos, visão compartilhada por grande parte da população, 

que desconsidera todas as contribuições para a formação da sociedade brasileira.  

 

 

3.5. Paradas 

 
Casas entre bananeiras 

mulheres entre laranjeiras 

pomar amor cantar. 

Um homem vai devagar. 

Um cachorro vai devagar. 

Um burro vai devagar. 

Devagar... as janelas olham. 

Eta vida besta, meu Deus. 

(DRUMMOND) 

  

Os versos do poeta e modernista Carlos Drummond de Andrade, ao descreverem uma 

“Cidadezinha Qualquer”, fazem pensar no atual cenário da cidade de Tiradentes, que em 

meados de março de 2020 começou a viver a experiência de esvaziamento das suas ruas em 

decorrência do distanciamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde, visto 

como a melhor forma de conter a propagação do coronavírus SARS-CoV-2, causador da 
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COVID-19. Dispondo sobre medidas de prevenção e enfrentamento, a Prefeitura de 

Tiradentes editou o decreto municipal número 3124/2020,
62

 que está em vigor por tempo 

indeterminado, suspendendo as feiras livres, os eventos, as visitações a museus e templos 

religiosos, a entrada de todos os veículos de turismo de transporte coletivo, o funcionamento 

de todo comércio de hospedagem, alimentação e lazer, dentre outros itens. Assim, os 

charreteiros, que têm as suas atividades laborais totalmente voltadas para o turismo, foram 

completamente afetados pelos efeitos desta pandemia.
63

 

Na cidade de Tiradentes, que adotou o turismo como principal atividade econômica, os 

efeitos sobre a economia provocados pela pandemia são mais visíveis, o que expõe o jogo de 

poder que existe no local: de um lado, os empresários forçando a abertura do comércio e o 

retorno às atividades e, de outro, uma população com medo desta abertura para turistas e de 

suas consequências. Os impactos positivos ou benefícios econômicos da atividade turística 

por vezes são valorizados excessivamente, sendo que as consequências são geralmente 

negligenciadas. Para investigar como estava sendo este momento ímpar na vida dos 

charreteiros e quais eram as percepções sobre a cidade que vivenciavam no momento, realizei 

contato telefônico com Luciano Lopes e Reginéia Ramalho, para que pudessem relatar um 

pouco desta experiência excepcional.  

A situação de vulnerabilidade econômica é o efeito que aparenta ser o mais perverso e 

se mostra mais evidente entre os dois charreteiros. Como todos são autônomos e a maioria 

deles tem no turismo e na atividade com a charrete a única forma de renda, o fechamento dos 

comércios e as medidas de prevenção e enfrentamento minaram sua principal fonte de renda 

de uma hora para outra. Ao conversar com os charreteiros, percebi que a incerteza do retorno 

às atividades normais afeta sobremaneira àqueles que não têm nenhuma provisão de reserva, 

mas que mantêm os mesmos gastos anteriores à pandemia. Nas palavras de Luciano e, em 

seguida, de Reginéia: 

Tá horrível! A gente tá ficando mais em casa, mas cada vez que passa - já vai pra 

três meses que to parado - cada vez que passa vai ficando mais sufocado 

financeiramente, vai ficando ruim pra gente, pra família, vai ficando ruim pros 

cavalos também. Porque não entra dinheiro e cada vez mais vai reduzindo, vai 

reduzindo. Não tem como a gente ficar em casa e ficar esperando um medicamento 

chegar, uma vacina chegar. Mas a gente sabe que vai demorar muitos anos, nem 

sabe quando vai chegar. (Luciano Lopes, entrevista por telefone, maio de 2020) 

                                                           
62

 Decreto da Prefeitura Municipal de Tiradentes n. 3124/2020, de 13 de abril de 2020. Disponível em: 

<http://www.tiradentes.mg.gov.br/Especifico_Cliente/18557579000153/Arquivos///Decreto_Municipal.pdf>. 

Acesso em: 29 de maio de 2020. 
63

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou em 11 de março de 2020 que vivemos uma pandemia do 

novo coronavírus, chamado de Sars-Cov-2. A doença já está presente em mais de 180 países e em todos os 

continentes.  

http://saude.abril.com.br/tudo-sobre/coronavirus
http://saude.abril.com.br/tudo-sobre/coronavirus
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A gente vive do turismo, já vai fazer três meses [...] que a gente tá parado. E a gente 

tem o gasto com o animal também, tá complicadíssimo. Mas em relação ao trabalho 

tá bem complicado, a gente que é autônoma tá sem ganho nenhum. Eu, graças a 

Deus, sempre fui de guardar dinheiro, tenho uma economia guardada, por enquanto 

eu to tranquila, mas, se continuar, vai apertar. (Reginéia Ramalho, entrevista por 

telefone, maio de 2020). 

A situação financeira, além dos efeitos que causa nos gastos domésticos, afeta também 

a manutenção e os cuidados com os cavalos, exigindo de cada charreteiro uma estratégia para 

que o problema possa ser amenizado. O Luciano, por exemplo, por ainda ter familiares que 

residem na zona rural de Tiradentes, no Distrito de Elvas, optou por levar seus cavalos Trovão 

e Bradock para lá, onde teriam pasto disponível para a alimentação. Mas, ainda assim, a 

situação é preocupante, pois, com a chegada do inverno, a tendência é que a vegetação 

disponível para pastagem não seja suficiente. Outros, como é o caso de Reginéia, continuam 

com as mesmas despesas de alimentação e aluguel de local de estadia para os cavalos.  

Tem mais ou menos um mês, uns 15 dias mais ou menos, que eu tirei eles daqui e 

levei pra roça, porque eu tenho parente na roça. Tenho ido duas vezes por semana lá 

pra ver eles. Lá tem pasto por enquanto, agora com o frio em julho vou ter que trazer 

eles de volta porque praticamente seca, não vai ter pasto bom mais, aí tem que trazer 

eles de volta. Eu vou lá, levo o sal, banho o cavalo toda semana, o trabalho diário 

que tem que ter. Por enquanto a gente ainda ta vivendo, agora se não reabrir eu nem 

imagino, nem imagino como vai ser daqui um tempo. (Luciano Lopes, entrevista por 

telefone, maio de 2020) 

Eu to tratando do mesmo jeito, lá onde eu alugo e onde eles ficam eu to tendo que 

pagar da mesma forma, consegui só um descontinho lá do rapaz. Eu to ficando 

muito em casa, só saio pra ir lá cuidar dos cavalos, colocar comida.  O rapaz lá só 

molha o capim no saco, eu tenho que ir lá cuidar deles. Eu que tenho que ir lá tratar 

todo dia, colocar água, lavar cocho, eu que tenho que ir lá, ele não faz esse papel de 

cuidar não. Dar banho, banhar de carrapato (Reginéia Ramalho, entrevista por 

telefone, maio de 2020). 

Ao falar sobre a experiência de isolamento e de maior permanência em casa, percebe-

se que, como para muitos, não tem sido uma experiência muito agradável. A atividade laboral 

dos charreteiros tem a característica de contato diário com pessoas oriundas dos mais variados 

lugares, extratos sociais e idades, sendo desenvolvida predominantemente ao ar livre. Ao 

permanecer mais tempo em casa e com restrições de trânsito pelas ruas da cidade, existe a 

sensação de perda de liberdade e a experiência prazerosa de chegar em casa após o dia de 

trabalho é esvaziada. 

O espaço é um símbolo comum de liberdade no mundo ocidental. O espaço 

permanece aberto; sugere um futuro e convida à ação. Do lado negativo, espaço e 

liberdade são uma ameaça. Um dos sentidos etimológicos do termo bad (mau) é 

“aberto‟. Ser aberto e livre é estar exposto e vulnerável. (...) O espaço fechado e 

humanizado é lugar. Comparado com o espaço, o lugar é um centro calmo de 

valores estabelecidos. Os seres humanos necessitam de espaço e lugar. As vidas 

humanas são um movimento dialético entre refúgio e aventura, dependência e 

liberdade. (TUAN, 2013, p. 72) 
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No entanto, a experiência de se manter isolado em casa deve ser vista de forma 

diferente para homens e mulheres, visto que para os homens é algo “novo”. Os homens 

sempre tiveram acesso ao exterior de suas casas, ao contrário das mulheres, eram eles os que 

geralmente tinham voz, os que ouviam e os que estavam nas ruas. Mulheres, como Reginéia, 

nos últimos tempos estiveram na luta para conquistar o acesso a mais espaços – seja a rua, o 

bar, a noite ou o trabalho – e frequentemente escutaram palavras de ordem que as mandavam 

voltar para o interior de suas casas. Mesmo reconhecendo a necessidade do distanciamento 

social, o retorno das mulheres a essa esfera doméstica estrita gera sentimentos e experiências 

diferentes, incluindo ansiedade e medo.  

Nossa! No começo foi bom ficar com a família, como filho, mas depois... A saudade 

de ficar ali, o trabalho ali é muito bom, convivendo com os outros, vendo os outros. 

E agora a rotina da casa, que era prazerosa, ficou cansativa. Tinha o prazer de chegar 

em casa, tomar um banho, assistir uma televisão, ficar com os filhos. Hoje em dia é 

cada dia pior e preocupante, a gente fica preocupado com essa pandemia. Se vai 

pegar, como é que vai ser a situação sua, da família. (Luciano Lopes, entrevista por 

telefone, maio de 2020) 

Tá horrível! A gente tinha contato com muita gente, conversava com muita gente. E 

aqui em casa a gente tem um problema seríssimo com ansiedade. Minha mãe toma 

remédio, calmante, eu tenho um irmão que toma também. E eu tenho problema com 

insônia, e tomo remédio também. Até tava um mês sem tomar, tava bem tranquila, 

mas aí quando começou esse negócio o bicho pegou e agora eu to tomando de novo. 

Porque eu não tava dormindo direito, tava pegando no sono era uma e meia, duas 

horas da manhã, e dormindo até mais tarde, não tava legal a rotina não. Agora, 

graças a Deus, tem uns 20 dias que eu to tomando remédio, já deu uma 

tranquilizada. Mas não tá sendo fácil não. Eu até sonhei que tava na rua trabalhando 

já. Metade da população vive de turismo e a gente vê a cidade parada desse jeito. Dá 

uma tristeza. (Reginéia Ramalho, entrevista por telefone, maio de 2020).  

 

O medo também permeia os sentimentos e experiências vivenciadas na pandemia. 

Reginéia, que mora com os pais, ambos com idade superior a 60 anos, vê no número 

crescente de mortes um fator a mais para se preocupar e sentir medo. Diante deste cenário, em 

tempos que a morte se faz mais presente no cotidiano, a pessoa idosa encontra-se em situação 

de extrema vulnerabilidade, devendo ter o direito prioritário à saúde e cabendo aos filhos o 

dever de cuidar. Afeto e cuidado podem se tornar armas contra a pandemia e a afetividade 

geralmente aflora em uma situação em que nossas vidas estão em risco, ou a vida daquelas 

pessoas que nos são caras. À época da ligação telefônica, Tiradentes ainda não tinha 

registrado nenhum caso de COVID-19, mas o medo de uma possível contaminação ficou 

nítido em suas palavras: 

 

Eu tenho usado máscara desde o início, mesmo antes de ficarem cobrando. Tem que 

conscientizar, se tá pedindo pra colaborar a gente tem que fazer o mínimo. To 

ficando mais em casa mesmo, jogo um videogame que eu gosto, mas tá um tédio. Na 

minha opinião é preocupante porque, eu vou te falar do meu ponto de vista, 

enquanto não tiver uma vacina, uma medicação que dê uma controlada, eu não tenho 
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coragem de pegar minha charrete e ir pra rua trabalhar não. Eu tenho medo, tá doido, 

não tem jeito não. Antes de paralisar tudo, eu tinha feito um passeio com uma 

família da Bolívia e com um motoqueiro do México, e quando estourou isso eu 

fiquei morrendo de medo. Na semana que parou eu fiz um passeio com uma mulher 

que estava espirrando horrores e ela falou que era alergia, mas eu não sabia se era 

verdade ou se era mentira. Eu fiquei muito preocupada. (Reginéia Ramalho, por 

telefone em maio de 2020) 

 

Por meio dessas conversas, pude constatar que são experiências diversas sendo 

vivenciadas por cada charreteiro neste período de distanciamento social. Sentimentos que 

variam de insegurança e vulnerabilidade econômica, de tédio e ansiedade, ao medo de 

contaminação.  Mas percebi também o sentimento de tristeza presente na voz e nas palavras 

de Reginéia, quando falou sobre a cidade esvaziada de turistas, como se a turba de visitantes e 

o fluxo deles pelas ruas da cidade fosse análogo ao sangue pelas veias, que dá vida à cidade. 

Para Reginéia, a cidade está morta e o desejo maior é que a normalidade volte o quanto antes. 

 

É muito triste porque a cidade é bem visitada, bem conhecida, independente de 

evento ou não, todo fim de semana tem pessoas visitando. Tá muito triste mesmo 

porque a cidade tá morta. A gente passeia no centro, vai ao banco, tá daquele jeito 

mesmo. Tomara que passe rápido (Reginéia Ramalho, por telefone em maio de 

2020) 

 

Este capítulo possuía, como objetivo inicial, apresentar e analisar as representações 

contidas nas experiências partilhadas nas andanças de charrete pelas ruas de pedra de 

Tiradentes. Histórias que versam sobre o patrimônio edificado e tombado, sobre o patrimônio 

intangível, presente nas festas, nas lendas, na religiosidade e em seus habitantes, histórias que 

versam sobre as pessoas importantes que outrora habitaram e percorreram aquelas ruas e 

também sobre a escravidão. Dedicou-se também a apresentar os charreteiros, aqueles que 

constroem essas histórias com incontáveis referências vividas. Seja ouvindo casos de família, 

na escola ou com guias de turismo, cada charreteiro apresenta a sua versão, a representação do 

que para ele tem significado e sentido. Pela experiência, eles se colocam nas palavras 

partilhadas e falam com a propriedade de quem vive na história. Mas considerando tudo o que 

temos vivido, não poderia deixar de registrar as experiências de um momento que os impede 

de exercer a mais pura essência de suas atividades: andar e contar histórias. Neste momento 

tão singular de nossa história, a vulnerabilidade financeira os assombra, assim como as 

incertezas sobre o futuro da pandemia e o distanciamento social os priva do contato humano, 

algo que eles tanto prezam. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o contexto histórico no qual esta dissertação foi realizada, algumas 

palavras são necessárias ao iniciar as considerações sobre a pesquisa apresentada, 

precisamente sobre o valor dado à cultura pelo poder público. Os cortes orçamentários e a 

ausência de investimentos nos últimos anos mostram o descaso do poder público com o 

Patrimônio Histórico e Cultural Nacional. Para exemplificar, cito apenas o ocorrido no dia 

dois de setembro de 2018, quando uma tragédia atingiu o Museu Nacional, o mais antigo do 

país, localizado no Rio de Janeiro. Nesse ano, em que se completavam 200 anos de fundação, 

um incêndio de grandes proporções destruiu o prédio do museu e seu acervo, composto por 

mais de 20 milhões de itens, incluindo fósseis, múmias egípcias, artefatos históricos, um 

meteorito encontrado na Bahia em 1794 e coleções raras sobre antropologia, etnologia 

biológica e paleontologia. Um incêndio que poderia ter sido evitado, se os investimentos não 

tivessem sido drasticamente reduzidos, desde o início da crise econômica e política, 

especialmente no ano de 2018.  

O descaso corrói o patrimônio edificado, deixando um rastro de museus em chamas, 

bibliotecas fechadas e prédios históricos entregues a cupins. Nestes últimos anos e num prazo 

bem curto de tempo, colecionamos perdas provocadas por incêndios, como no Museu da 

Língua Portuguesa (SP), no Museu de História Natural da PUC Minas (BH) e, agora, no 

Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG (BH), ocorrido em 15 de junho deste 

ano. O descaso corrói também a diversidade cultural e a riqueza da cultura popular que, sob o 

subterfúgio de combater o “viés ideológico” de esquerda, aparelha o Estado para difundir uma 

ideologia socialmente conservadora e excludente, economicamente liberal. É perceptível o 

pouco valor dado à cultura quando o próprio Ministério da Cultura, extinto e recriado pelo 

governo do presidente interino Michel Temer em 2016, é finalmente extinto e torna-se uma 

secretaria subordinada ao Ministério da Cidadania, no atual governo. Asfixiada, a cultura 

agoniza passando pelo cancelamento de editais em razão do seu conteúdo e pelo esvaziamento 

da Lei Rouanet. O Brasil necessita de políticas públicas de Estado que valorizem e 

resguardem a nossa cultura, pois não existe desenvolvimento deixando a cultura e a ciência 

em segundo plano. Não zelar pelo Patrimônio Histórico e Cultural, promovendo cortes 

orçamentários que o colocam em risco, é prova de ignorância e desprezo de uma sociedade 

em relação à sua própria história e à da humanidade como um todo. Não espero por milagres e 

nem acredito em messias, o que não quero é ouvir novamente frases como: “Já está feito, já 
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pegou fogo, quer que eu faça o quê?”, uma vez que é dever do Poder Público promover e proteger o 

patrimônio cultural brasileiro. 

Palavras ditas, retorno ao ano de 2013, quando iniciei meu trabalho em Tiradentes no 

Museu Casa Padre Toledo. Não tinha conhecimento algum sobre museus e dos desafios que 

iria enfrentar ao longo dos anos. Assumir a coordenação de um Setor Educativo, composto 

por dez bolsistas de extensão, e ser o responsável direto pela mediação de visitas ao museu 

era algo que me assustava, mas ao mesmo tempo me encantava e fazia com que eu me 

esmerasse na condução da função assumida. Ainda que tivesse recém graduado em História, 

as demandas do cotidiano exigiram que eu me aprofundasse em leituras sobre Inconfidência 

Mineira, História da Arte, sobre museus e acervos, como também sobre educação museal. 

Dialogando com essas leituras, ouvindo as experiências dos mediadores do museu e 

vivenciando experiências no cotidiano, elaborei uma metodologia de trabalho que julguei ser 

ideal naquele momento. Percebi que a população de Tiradentes não frequentava o museu e 

isso me intrigava e incomodava. Procurei trabalhar de forma a atingir essa população, 

sobretudo os que moravam em regiões periféricas, indo ao encontro deles com oficinas e 

outras atividades lúdicas, estimulando-os para que frequentassem o museu e se apropriassem 

de um patrimônio que era deles. 

Patrimônio que deveria desenvolver o sentimento de pertencimento da comunidade, 

partilhando referenciais comuns, como história e tradição, mas que parecia estar em 

descompasso nessa relação. Ao entrar em contato direto com a população de Tiradentes, pude 

perceber um pouco das histórias vividas no cotidiano daquelas pessoas, histórias compostas 

por memórias, sentimentos, sonhos, desilusões e acontecimentos aparentemente irrelevantes 

para a História Oficial, e que por isso não são registrados, mas repletos de significados para 

cada uma dessas pessoas. Compreendi que a relação entre comunidade e museu só se tornaria 

mais íntima se os conteúdos expositivos e mediados pela instituição se assemelhassem à 

vivência daquela comunidade, despertando a identidade cultural. Ainda assim, meu olhar 

estava condicionado a uma única direção, do museu para a comunidade, e dessa forma não 

consegui estabelecer esse diálogo da maneira como gostaria naquele momento. 

 Como descrevi na introdução desta dissertação, entre uma mediação e outra, 

encontrava um tempo para me debruçar nas janelas do museu e escutar as histórias contadas 

pelos guias de turismo, mas com atenção especial às histórias contadas pelos charreteiros. 

Tomado pela empáfia, fazia coro às vozes que criticavam tais histórias e tinha as vistas 

embaçadas demais para enxergar a beleza daquelas narrativas. O que posso dizer agora, tendo 

os charreteiros como parceiros, é que esta pesquisa abriu meus olhos e ampliou a concepção 
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que tinha de História. Alguns aspectos e nuances das histórias narradas pelos charreteiros eu 

só pude perceber com as observações realizadas nos diversos pontos da cidade, nos passeios 

de charrete realizados, nas entrevistas de história de vida, nas conversas informais, nas 

confidências e angústias compartilhadas.  

A História e as histórias são feitas de carne e osso e percebi isso quando tive a 

oportunidade de ouvir o ponto de vista deles, saindo da minha arrogante posição de mediador 

e coordenador de um Setor Educativo, para estar ao lado deles. Desta forma, a pesquisa me 

proporcionou uma maior participação no cotidiano da cidade. Ao me posicionar em ruas, 

becos e praças, ao frequentar feiras, espaços públicos e monumentos, ou seja, indo aos lugares 

onde a vida acontece, minha capacidade de perceber que tais espaços podem ser lugares de 

produção narrativa foi ampliada. Creio que essa “nova” forma de olhar e de ouvir suas 

histórias exigiu de mim outros enfoques e outras tantas formas de pensar, produzindo 

reverberações que, acredito, irão perdurar. Em síntese, o que me propus a fazer e realizei neste 

trabalho foi analisar as memórias deste grupo de Tiradentinos, que tem na atividade laboral a 

arte de contar histórias e de partilhar experiências. 

Os charreteiros de Tiradentes são sujeitos da informação e sujeitos da experiência, e 

nessa dualidade desenvolvem uma ação educativa junto àqueles turistas que se dispõem a 

serem conduzidos por eles pelas ruas da cidade. Pude perceber que não existe uma ruptura de 

visões consolidadas e hegemônicas da história e os charreteiros se apresentam como sujeitos 

da informação que reproduzem essas visões de acordo com o perfil do turista conduzido. Mas 

havendo reciprocidade, quem emerge é o sujeito da experiência e o charreteiro narra além da 

memória coletiva da cidade, narra sua vida, sua religiosidade, sua crença ou superstição, seu 

amor pela cidade e pelos animais, as lendas e as histórias que o acompanharam desde a 

infância e suas experiências, fazendo com que esta “hora de relógio”, tempo médio de 

duração do roteiro turístico, se torne uma hora de aprendizado e de partilha de experiências.  

Sou consciente das limitações deste trabalho e estas considerações não têm a pretensão 

de esgotar o debate e a discussão sobre como os espaços educativos, escolares e não escolares, 

bem como as experiências vividas, podem influenciar na construção de representações e de 

identidades. Ao contrário, o desejo é despertar o interesse, científico ou social, sobre o tema 

que se apresenta e acredito que a universidade pública, em especial o Campus Cultural da 

UFMG em Tiradentes, pode contribuir com a emancipação da cidade. A partir do Museu Casa 

Padre Toledo, é possível empreender projetos educativos compreendendo que estes sujeitos 

intervêm no espaço urbano e se constroem como seres históricos em sua essência, são ativos, 

sociais, singulares, conscientes e livres.  
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Devo dizer também que o trabalho desenvolvido não teve, em nenhum momento, a 

intenção de expor os charreteiros aqui citados, aos quais eu serei eternamente agradecido por 

aceitarem participar desta pesquisa. Ao apresentá-los por seus nomes reais, pensei na 

perspectiva de uma pesquisa construída com pessoas reais, que enfrentam problemas e 

desigualdades sociais de ordens diversas, que são “sujeitos da experiência”, territórios de 

passagem da experiência e onde os acontecimentos têm lugar, não podendo ser 

desconsiderados na análise social. No caso deste trabalho, ao apresentar seus nomes reais, 

considero uma forma de colocá-los na história e permitir possíveis acompanhamentos em 

trabalhos futuros ou desdobramentos desta pesquisa. 

Reconheço as cidades, e mais precisamente neste trabalho a cidade de Tiradentes, suas 

ruas de pedra e as charretes, como um lugar educativo. E tal reconhecimento é fundamental 

para entender que cada comunidade tem suas experiências, memórias coletivas, tradições, 

patrimônio e manifestações culturais que fazem parte do processo de construção da cultura. O 

compartilhamento de experiências e saberes, feito pelos charreteiros em suas charretes, é mais 

uma manifestação cultural da cidade, que enriquece o passeio e o torna dinâmico e lúdico, ao 

mesmo tempo em que propicia aprendizagens. 

Assim, ao fim desta caminhada de pesquisa, na qual interpretei as narrativas dos 

charreteiros e suas representações em relação ao patrimônio cultural, à História, aos seus 

personagens, à escravidão, à cidade e a si mesmos, posso dizer que tais narrativas apresentam 

variações de acordo com as experiências vivenciadas por cada um. Essas representações 

contribuíram para que eu tivesse um melhor entendimento e compreensão de identidade, onde 

pude perceber que minha identidade, em constante construção, está fortemente marcada pelos 

valores herdados de família e pelas experiências sofridas ao longo de minha vida.  
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ANEXO I 

QUESTIONÁRIO AOS CHARRETEIROS DA CIDADE DE TIRADENTES - 2019 

 

1. Onde você reside atualmente? Informar cidade e bairro.  

2. Sexo: ( )Masculino ( )Feminino  

3. Idade:  

4. Estado civil: ( )casado(a) ( )solteiro(a) ( )viúvo(a) ( )separado(a) ( )divorciado(a) ( )união 

estável  

5. Onde você nasceu? Informar cidade  

6. Procedência: ( )Zona urbana ( )Zona rural  

7. Qual é a sua cor ou etnia? ( ) Preta ( ) Parda ( ) Branca ( ) Amarela ( ) Indígena Outra: ( ) 

Não desejo declarar  

8. Possui filhos? ( ) sim ( ) não, quantos?  

9. Você tem irmãos? ( ) sim ( ) não Quantos?  

10. Qual o lugar, entre os filhos, você ocupa, p. ex: 1º, 2º  

11. Quantas pessoas moram na sua casa (incluindo você)?  

12. Grau de escolaridade do pai ou responsável por sua criação  

( ) Não alfabetizado ( ) Alfabetizado ( ) Ensino fundamental incompleto ( ) Ensino 

fundamental completo ( ) Ensino médio incompleto ( ) Ensino médio completo ( ) Superior 

incompleto ( ) Superior completo  

13. Grau de escolaridade da mãe ou responsável por sua criação  

( ) Não alfabetizada ( ) Alfabetizada ( ) Ensino fundamental incompleto ( ) Ensino 

fundamental completo ( ) Ensino médio incompleto ( ) Ensino médio completo ( ) Superior 

incompleto ( ) Superior completo 

14. Seu grau de escolaridade 

( ) Não alfabetizado (a) ( ) Alfabetizado (a) ( ) Ensino fundamental incompleto ( ) Ensino 

fundamental completo ( ) Ensino médio incompleto ( ) Ensino médio completo ( ) Superior 

incompleto ( ) Superior completo 

15. Se tem Superior Incompleto ou Completo, qual o curso? 

16. Alguém da sua família faz ou fez faculdade? (  ) sim  (  ) não   

( ) pública (  ) particular (  ) pública e particular Quem? Qual curso? 

17. Com quantos anos você entrou na escola?  
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18. Em que série você começou a estudar?  

19. Já parou de estudar? (   ) sim (   ) não  Durante quanto tempo?  

20. Por que parou de estudar?   

21. Voltou a estudar novamente?  (  ) sim (  ) não 

22. Em quais escolas você estudou: 

Pré-escola: __________________________________________ (   ) pública  ou (  ) particular 

Ensino Fundamental: ___________________________________(   ) pública  ou ( ) particular 

Ensino Médio: ________________________________________(   ) pública  ou (  ) particular 

Ensino Superior: _______________________________________(  ) pública ou (  ) particular 

23. Fez algum curso fora da escola? (p. ex.: computação, guia de turismo, etc.) Qual curso? 

Quando? (  ) público ou (  ) particular   

24. Você participa (ou) de algum grupo (por ex.: dança, música, religioso etc.)? ( ) sim ( ) não. 

Qual(is)?  

25. Você assiste filmes? (  ) sim (  ) não 

Onde?  (  ) cinema (  ) TV (  ) DVD (  ) internet. Qual tipo de filme você mais gosta?  

26. Você vai ao teatro? (  ) sim (  ) não Quantas vezes?  

27. Vai a alguma exposição de arte? (  ) sim (  ) não Qual(is)? 

28. Frequenta shows de música? (  ) sim  (  ) não Qual(is)? 

29. Você já foi a algum museu? (  ) sim  (  ) não Qual(is)? 

30. Em Tiradentes ocorrem vários festivais e festas ao longo do ano, você frequenta algum 

destes festivais que acontecem na cidade?  (  ) sim  ( ) não Qual (is)? 

31. Se não frequenta, por quê? (  ) valor  (  ) horário (  ) local de realização (  ) divulgação (  ) 

não tem interesse  (  ) outro: 

32. Você pratica alguma atividade artística?  

(  ) desenha (  ) canto (  ) pintura (  ) dança (  ) toca algum instrumento (  )  outro:  

33. Você ouve música? (  ) sim (  ) não Como? ( ) Rádio (  ) CD (  ) mp3 (  ) celular 

Qual o tipo de música que você mais gosta?  

34.  Você pratica algum esporte?  (  ) sim (  ) não Qual(is)?  

35. Você vai à Biblioteca? (  ) sim  (  ) não Qual? Por quê?   

36. Você pega livros, jornais ou revistas de empréstimo com alguém? (  ) sim     (  ) não  

Com quem? De que tipo?  
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37. Em sua casa, existem materiais de leitura? (  ) sim (  ) não 

(  ) livros (  ) livros didáticos (  ) revistas (  ) jornais (  ) revistinha em quadrinhos (  ) outros:  

38. Você tem computador? (  ) sim (   ) não.  E tem internet? (   ) sim  (   ) não  

39. Como usa o computador: (  ) jogar (  ) ler notícias (  ) ler seus e-mails (  ) pesquisar para 

escola  (  ) participar de sites de relacionamento  (  ) assistir filmes (  ) ouvir música (  ) outras:  

40. Você assiste televisão? (   )sim   (    )não 

41. Se sim, diga três programas de televisão entre os que você mais gosta:  

42. Qual a profissão do seu pai?  

43. Qual a profissão de sua mãe? 

44. Há quanto tempo trabalha como charreteiro(a)?  

45. Além de Charreteiro(a), você possui outra ocupação? (  ) sim (  ) não. Em quê?  

46. Sua família é beneficiária de algum Programa Social do Governo, Federal, Estadual ou 

Municipal? ( ) sim ( ) não  

47. Qual a renda mensal de toda a sua família? (somando todas as fontes de renda bruta)  

( ) Até meio salário mínimo ( ) De meio a um salário mínimo ( ) Mais de um até dois salários 

mínimos ( ) Mais de dois até três salários mínimos ( ) Mais de três até cinco salários mínimos 

( ) Mais de cinco até dez salários mínimos ( ) Mais de dez até vinte salários mínimos ( ) Mais 

de vinte salários mínimos  

48. Quantas pessoas vivem dessa renda? 

49. Você contribui com a renda da família? ( ) sim ( ) não ( ) Sim e sou o(a) principal 

provedor(a) (arrimo de família) 

50. Diga o que você faz nas horas vagas:   

51. Para você, o que é ser charreteiro(a)? 

52. Como ou com quem você aprendeu essa ocupação? 

53. O que você tem a dizer sobre o patrimônio da cidade de Tiradentes? 
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ANEXO II 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA A SER REALIZADA COM OS 

(AS) CHARRETEIROS (AS) DE TIRADENTES 

Introdução 

1. Diga seu nome, a idade e cidade onde reside. 

2. Você sabe dizer há quanto tempo trabalha como charreteiro (a)? 

3. Alguém mais da sua família é ou foi charreteiro (a)? 

4. O que ou quem te estimulou a trabalhar com essa atividade? 

Aquecimento 

5. Qual o seu sentimento por morar em Tiradentes? 

6. Quais os pontos positivos e os negativos da cidade de Tiradentes?  

7. Muito se fala em patrimônio, mas para você o que é patrimônio? 

Questões principais 

8. Nos roteiros turísticos, o que você mostra e conta aos turistas?  

9. Como ou com quem você aprendeu sobre estes detalhes? 

10. Você também fala sobre a história da cidade de Tiradentes? 

11. Como ou com quem você aprendeu sobre a história da cidade? 

12. Sobre o que mais você fala nos roteiros? 

13. Você tem facilidade em falar em público? 

14. Como você se sente quando fala sobre a sua cidade com os turistas? 

15. O que você sente em ser charreteiro (a)? 

Questões secundárias  

16. Qual é a sua relação com os animais? 

17. Há quanto tempo você lida com cavalos? 

18. Sabe montar? 

19. Como ou com quem aprendeu a guiar a charrete? 

Conclusão 

20. Tem alguma coisa que lhe incomode na profissão de charreteiro? 

21. Para você, o que é ser charreteiro (a)? 

 


