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RESUMO

O desenvolvimento do turismo em Tiradentes, Minas Gerais, tem promovido mudanças
significativas no espaço urbano e nas relações socioespaciais da população local. Logo, este
trabalho se propõe a analisar essas alterações a partir das vivências fotográficas
educomunicativas, desenvolvidas com secundaristas da Rede Pública de Ensino do município,
de forma inter-transdisciplinar nos campos das artes, urbanidades e sustentabilidade. Essas
vivências constituem o objeto de estudo da pesquisa em foco, cujo objetivo geral é contribuir
para o aprofundamento do aparato crítico-apreciativo da população local de Tiradentes, a partir
do desenvolvimento de experiências fotográficas como práticas educomunicativas. Portanto, o
corpus de análise é composto pelas atividades em que a fotografia atua como propulsora da
valorização da cultura regional, bem como do desenvolvimento da consciência crítica dos
envolvidos, diante dos processos de gentrificação desencadeados pela revitalização e
exploração turística do Centro Histórico. Para tanto, foram realizadas cinco vivências, a saber:
cartografia afetiva que consiste na produção de mapas afetivos da cidade; entrevista
semiestruturada composta de questionário para obter informações sobre os dados pessoais e as
preferências dos estudantes; noções básicas de fotografia por meio de oficina; práticas
fotográficas educomunicativas viabilizada por oficina sobre o uso da câmera semiprofissional;
e passeio fotográfico pela cidade com intuito de produzir imagens. Essas ações possibilitaram
a coleta dos dados analisados, bem como a produção de imagens para a exposição fotográfica,
fomentando os debates em sala de aula. A metodologia aplicada para análise das vivências
desenvolvidas com esses jovens foi a cartografia afetiva. O trabalho apresenta também a revisão
de literatura da base teórico-conceitual que fundamenta a análise proposta.
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cultural.
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ABSTRACT

The development of tourism in Tiradentes, Minas Gerais, has promoted significant changes in
the urban space and the socio-spatial relations of the local population. This paper, therefore,
proposes to analyze these modifications through the educational photographic experiences
developed with students from public secondary schools, in an inter/transdisciplinary way, in
the fields of arts, urbanities, and sustainability. These experiences are the object of the research
study in focus, which general objective is to contribute to the deepening of the criticalappreciative apparatus of the local population of Tiradentes, through the development of
photographic experiences as communicative educational practices. The corpus of analysis is
then composed of the activities in which the photography acts as a driver of the valorization of
the regional culture, as well as the development of critical awareness of those involved, after
the gentrification processes triggered by the revitalization and the tourist exploration of the
Historic Center. To this end, five experiences were carried out, namely: affective cartography
consisting of the production of affective maps of the city; semi-structured interview consisting
of a questionnaire to obtain information about personal data and student requests; a workshop
on introduction to photography techniques; educommunicative photographic practices made
possible through a workshop on the use of the semiprofessional camera; and a photographic
tour of the city to produce images. These actions enabled the collection of the data to be
analyzed, as well as the production of images for a photographic exhibition, fostering debates
in the classroom. The methodology applied for the analysis of the experiences involved with the
students was the affective cartography. The paper also presents a review of the theoreticalconceptual literature that underlies the analysis of the proposal.
Keywords: Educommunication. Cultural identity. Gentrification. Photography. Sustainability.
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APRESENTAÇÃO
Tudo começou por eu não gostar e não me identificar com a minha cidade natal – Tiradentes,
Minas Gerais. Mas nem sempre foi assim, quando criança gostava de passear e passar férias lá.
Ainda lembro-me de andar de bicicleta, escorregar no morro do São Francisco e contar os
minutos enquanto esperava o padeiro entregar o pão, com açúcar em cima, claro! Às vezes até
sonhava com isso.
Naquela época sabia que era brasileira e morava no distrito Elvas, zona rural de Tiradentes.
Entretanto, nunca me passou pela cabeça ser tiradentina, pois só ia para a cidade nas férias ou
em época de Festa da Santíssima Trindade. Ir à área urbana era sinônimo de viagem de férias.
Mas os anos foram passando e assim como eu a cidade foi mudando, já não mais ia passar férias
lá, estudava em São João del-Rei, Minas Gerais; e no máximo participava de alguma festa.
Apesar de reconhecer que Tiradentes, também já não era a mesma, ou seja, as ruas, as casas, as
pessoas eram diferentes, muitos comércios e tudo caro a ponto de mal dar para tomar um
sorvete!… Ainda não me questionava sobre as mudanças ocorridas no espaço urbano e nas
relações socioespaciais. Mas chegou o dia em que comecei a olhar tudo aquilo de maneira
diferente; passei a questionar e a não gostar daquele lugar, bem como do que ele me oferecia.
Percebi que tanto eu quanto os outros moradores não nos apropriávamos do espaço urbano e
nem das festividades que aconteciam por ali. Além disso, vi o quanto a população local, apesar
de não perceber, é explorada pelo turismo. Muitos acreditam que trabalhar como mão-de-obra
de baixo custo é participar do evento.
Mas, a falta de identidade para com cidade não é um sentimento apenas meu. Muitos outros
moradores do distrito Elvas compartilham desse sentimento, pois a maioria da população não
gosta do distrito sede e não se vê como tiradentina; prova disso é que entre os moradores existe
sempre a brincadeira que as únicas coisas boas de Tiradentes são as igrejas e a hora de ir embora,
ou seja, voltar para o Elvas.
Acredito que esses sentimentos estão relacionados também à falta de infraestrutura e
acessibilidade ao distrito sede, especialmente a região central, pois não existe transporte público
que liga o distrito Elvas a essa localidade. E isso se repete no distrito da Caixa D’Água da Boa
Esperança.
Ademais, não existe incentivo para que a população local possa usufruir do espaço urbano e
dos eventos criados para atender ao turismo.
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Outro ponto que dificulta a relação do distrito sede com os demais é o altíssimo custo de vida,
que leva as pessoas a buscarem alternativas em outros municípios, por exemplo, São João delRei, cujo acesso é mais fácil e o custo não é tão elevado. Até mesmo os habitantes da área
urbana preferem o comércio das cidades vizinhas por ser mais acessível e compatível com a
realidade econômica de parte da população local.
O desenvolvimento do turismo em Tiradentes explodiu em meados dos anos de 1990 (cf.
NEVES, 2013, p. 122), porém esse processo tem início nas décadas anteriores (1960, 1970 e
1980), quando após longo período de decadência econômica surgem algumas iniciativas com
intuito de preservar patrimônio arquitetônico do município. Segundo, Neves (2013, p. 122) isso
aconteceu a partir de investimento público e privado. Nesse período muitas das construções do
conjunto arquitetônico da região central, foram vendidas a forasteiros que as restauraram e
posteriormente foram se transformando em estabelecimentos comerciais. Nessa mesma
ocasião, a população local, de baixo poder aquisitivo, viu a venda de seus imóveis, muitas vezes
deteriorados, como algo oportuno. Assim sendo, a maioria dos habitantes venderam seus
imóveis e mudaram-se para áreas periféricas e periurbanas; apenas pouquíssimos moradores
mantiveram sua residência na área central. Dessa forma, o Centro Histórico foi se
transformando em um espaço comercial para atender aos turistas e veranistas, cheio de lojas,
bares, restaurantes, pousadas, entre outros. Porém, a maioria desses estabelecimentos não é
administrado por tiradentinos, pois, conforme expõe Campos,
a população local, não podendo ser proprietária de equipamentos ou serviços de apoio
turístico e com baixa qualificação, emprega-se em atividades de baixa remuneração e
com longas jornadas de trabalho, em especial na temporada dos eventos. São criados,
com frequência, subempregos para a população local. Muitos são empregados dos
“forasteiros” ou ocupam atividades não registradas, mas que atendem a demanda
turística, como, por exemplo, charreteiros, vendedores de picolé e de pipoca, guias de
turismo não registrados e etc. (CAMPOS, 2006, p.133).

Isso demonstra a espoliação que perpassa a população tiradentina de baixo poder aquisitivo,
uma vez que, adicionalmente percebe-se o fato de esses sujeitos não terem acesso ao lazer e
residirem em bairros com infraestrutura deficitária.
Devido à complexidade do processo de gentrificação1 e de sua interferência direta na vida da
população local, principalmente a de menor poder aquisitivo, este estudo se propôs analisar a
questão de forma inter-transdisciplinar, a partir de práticas fotográficas que englobam

Esse processo, segundo Nobre (2003 apud NEVES, 2013, p. 109), se refere “a substituição das classes populares
por estratos de média ou alta renda como usuários de determinado espaço, sendo secundário o uso que os últimos
passam imprimir a esse espaço”. A revisão de literatura do conceito de gentrificação é apresentada no capítulo I
deste estudo.
1
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diferentes campos do saber, como o de artes, de urbanidades, de sustentabilidade e de identidade
cultural. Isso porque, por meio das vivências educomunicativas realizadas com os secundaristas
da Escola Estadual Basílio da Gama este trabalho procurou promover o fortalecimento da
identidade cultural dos envolvidos para com o espaço e exaltou a cultura local, muitas vezes
silenciada pelo processo de globalização2. Outrossim, a fotografia foi utilizada como forma de
acesso à identidade cultural regional, a fim de facilitar a noção de pertencimento.
Sendo assim, a presente pesquisa intitulada A identidade da população de Tiradentes/MG frente
à

gentrificação,

desenvolvida

no

Programa

Interdepartamental

de

Pós-graduação

Interdisciplinar em Artes, Urbanidades, Sustentabilidade (PIPAUS), da Universidade Federal
de São João del-Rei (UFSJ), apresenta a fotografia como prática educomunicativa capaz de
lançar luz a questões relacionadas à gentrificação ocorrida na região central do município de
Tiradentes.
Dessa forma, este estudo se adequa ao Programa PIPAUS, por ser um trabalho que aborda o
processo de gentrificação da cidade de Tiradentes de maneira inter-transdisciplinar, o que está
de acordo com área de concentração Interdisciplinar - Poéticas Artísticas e Socioculturais:
Espaço, Memória e Tecnologias do curso em que se insere esta pesquisa. Isso porque este
trabalho discute as transformações socioespaciais no município a partir de vivências e
produções artísticas que salientam particularidades do espaço e das relações identitárias dos
sujeitos para com a cidade. Além disso, tal estratégia se enquadra à Linha 2 do Programa –
Processo de Difusão: Popularização, educação e aplicabilidade – , uma vez que não se trata de
estudo puramente teórico, mas também experimental, que visa aprimorar o aparato críticoapreciativo3dos envolvidos para diferentes possibilidades de ação no ambiente e no contexto
em que estão inseridos. Portanto, esta pesquisa se vale de diferentes áreas do conhecimento,
como as artes fotográficas, as urbanidades e a sustentabilidade, entre outras, para promover o

A globalização aqui é vista sob a perspectiva de Santos (2011, p.12), ou seja, “a globalização é, de certa forma,
o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. Para entendê-la, como, de resto, a qualquer fase
da história, há dois elementos fundamentais a se levar em conta: o estado das técnicas e o estado da política”.
3
O conceito de aparato crítico-apreciativo é desenvolvido pela pesquisadora Filomena Maria Avelina Bomfim
(2017), que explica que o surgimento desse conceito “nasceu de reflexões desenvolvidas [por ela] sobre os
trabalhos do estudioso e professor Braga, que criou, sistematizou e registrou o conceito de sistema críticointerpretativo” (BOMFIM, 2017, p. 33) definido como “[...] conjunto de atividades e proposições de diversos
setores da sociedade em busca de critérios para julgar, avaliar e selecionar produtos e processos midiáticos, para
tentar uma incidência sobre a produção e/ou para estimular as competências dos usuários”. (BRAGA 2003 apud
BOMFIM, 2017, p. 33). Porém, segundo a autora, ao levar o conceito de Braga para o campo da educomunicação
ela tenta desenvolver “o conceito de aparato crítico-apreciativo que busca englobar tanto a seara de produção
quanto a do consumo midiático em seus possíveis usos em processos de ensino-aprendizagem” (op. cit., p. 33).
2
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aperfeiçoamento do referido aparato e estimular o os estudantes tiradentinos a problematizar o
seu próprio espaço urbano, com base nas cartografias afetivas e nas imagens produzidas
durantes as vivências.
Neste sentido vale destacar que o objetivo geral desta pesquisa é contribuir para o
aprofundamento do aparato crítico-apreciativo da população local de Tiradentes, tendo como
sujeitos da pesquisa os estudantes secundaristas, a partir do desenvolvimento de experiências
fotográficas como práticas educomunicativas transdisciplinares. Para tanto, os seguintes
objetivos específicos são indicados: explicar o que significa o aprofundamento do aparato
crítico-apreciativo da população de Tiradentes; conceituar educomunicação e práticas
educomunicativas; apresentar a fotografia como prática educomunicativa, com a função de
provocar o desenvolvimento do aparato crítico-apreciativo a partir de experiências no campo
das artes, urbanidades e sustentabilidade; utilizar a fotografia como forma de acesso à
identidade regional, a fim de facilitar a noção de pertencimento; utilizar a fotografia como
estratégia de ressignificação dos espaços urbanos; conceituar gentrificação; explicar o processo
de gentrificação ocorrido em Tiradentes; e realizar uma exposição com as imagens produzidas
pelos secundaristas durante os passeios fotográficos.
A plataforma teórico-conceitual sobre a qual se desenvolveu esta pesquisa está fundamentada
na revisão bibliográfica dos conceitos de educomunicação, de identidade cultural de
gentrificação, de fotografia e de sustentabilidade que constituem os fios condutores da análise
aqui apresentada.
As vivências realizadas com os secundaristas e o material produzido por eles – cartografias
afetivas e imagens – compõem o objeto desta pesquisa. Portanto, o intuito dessa iniciativa é
problematizar a identidade cultural da população tiradentina, bem como instigar
questionamentos a respeito das mudanças ocorridas no espaço urbano e nas relações
socioespaciais da cidade a partir do ano de 1980, época em que se intensifica o desenvolvimento
do turismo no município (cf. NEVES, 2013, p. 122).
Assim sendo, espera-se com esta pesquisa responder os questionamentos que nortearam o
desencadeamento deste trabalho, a saber:
•

de que maneira as práticas fotográficas que englobem artes, urbanidades e
sustentabilidade podem contribuir para aprimorar o aparato crítico-apreciativo da
população local tiradentina, promovendo a sustentabilidade social?;
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•

por que uma parcela significativa da população tiradentina não participa efetivamente
dos eventos realizados na cidade?;

•

que parte da população tiradentina participa dos eventos do município?;

•

por que os espaços públicos e semipúblicos (bares, restaurantes e etc.) não são utilizados
por uma parcela significativa da população de Tiradentes?;

•

quem frequenta esses locais?;

•

como o contato com o “estrangeiro” (turista) modificou a identidade da população local
de Tiradentes para com a cidade?;

•

como se deu o processo de gentrificação em Tiradentes?;

•

de que forma o processo de gentrificação constitui agente propulsor da sustentabilidade
social deficitária no município de Tiradentes?

Diante destas questões propõe-se a seguinte hipótese: o desenvolvimento do turismo em
Tiradentes promoveu mudanças questionáveis na identidade cultural da população local com
relação à cidade, devido ao processo de gentrificação ocorrido na área central (Centro
Histórico), em que grande parte dos habitantes venderam seus imóveis e se mudaram para áreas
periféricas carentes de infraestrutura adequada a um padrão digno de qualidade de vida. Isso
quer dizer que, em muitos casos, as novas áreas ocupadas não possuíam, ainda, aparatos
públicos, em seu entorno, tais como comércio, rede de esgoto, entretenimento, posto de saúde,
pavimentação das vias, entre outros suportes. Apesar de o crescimento do turismo proporcionar
um aumento de vagas no mercado de trabalho, o elevado custo de vida do município tornou-se
um agente de exclusão que impede que grande parte da população local desfrute dos eventos
realizados na cidade. Assim sendo, esse elenco de fatores faz crer que os tiradentinos têm
poucas razões e condições para se sentirem cidadãos do município, considerando-se, portanto,
sujeitos de segunda classe em sua própria terra pelo fato de não poderem pagar pelos serviços
e produtos amplamente procurados pelos turistas.
A metodologia utilizada para realizar este trabalho foi a cartografia afetiva, devido a sua
flexibilidade enquanto método e por se ater mais ao processo que aos resultados. Além disso,
os procedimentos metodológicos da cartografia afetiva são compatíveis com o trabalho
educomunicativo que valoriza o processo e está aberto a receber contribuições dos envolvidos.
Ademais, a cartografia social, conforme explica Prado Filho e Teti (2013, p.47) “trata de
movimentos, relações, jogos de poder, enfrentamentos entre forças, lutas, jogos de verdade,
enunciações, modos de objetivação, de subjetivação, de estetização de si mesmo, práticas de
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resistência e de liberdade”, o que é de grande valia para analisar materiais oriundos de várias
vivências.
Além disso, por se ater mais ao processo, a cartografia afetiva contribuiu com este trabalho em
diferentes momentos: na elaboração e realização das práticas, que foram construídas e
direcionadas a partir do interesse dos participantes, ou seja, uma ação levava a outra; e na
análise dos dados. Adicionalmente, a cartografia é um processo contínuo, em que o cartógrafo
(pesquisador) está “em movimento, afetando e sendo afetado por aquilo que cartografa”
(COSTA, 2014, p.69). Tal estratégia faz sentido, porque o pesquisador atua como agente
propositor da prática a ser analisada. Além disso, por ser um procedimento norteado pela
educomunicação, todos participantes atuaram de forma colaborativa e horizontal no processo.
Embora o universo da pesquisa qualitativa em questão seja a população local de Tiradentes, o
corpus selecionado é formado pelos estudantes, de uma turma do 3º ano do Ensino Médio, da
Escola Estadual Basílio da Gama, que participaram das vivências fotográficas
educomunicativas.
Para coleta de dados escolheu-se, além da cartografia afetiva, a observação participante, aliada
às entrevistas semiestruturadas (apêndice C), foram utilizadas. Ademais, para analisar o
processo, os materiais produzidos durante a prática e os resultados obtidos, a técnica de análise
de conteúdo foi empregada com o intuito de produzir inferências, a partir do arcabouço teórico
e contexto no qual estão inseridas.
A fim de facilitar a leitura esta dissertação está dividida em três capítulos.
O primeiro capítulo dedica-se a revisão de literatura composta pelos seguintes conceitos:
educomunicação, identidade cultural, gentrificação, fotografia e sustentabilidade, cuja
discussão tende a favorecer uma base teórica consistente para o estudo em foco.
No segundo capítulo é feita a contextualização do objeto. Esta divisão começa com um breve
histórico da cidade de Tiradentes, que conta a história do município desde o surgimento da Vila
até o momento atual. Esta narrativa é construída a partir de informações oriundas de trabalhos
de outros estudiosos e do Plano Diretor Participativo de Tiradentes/MG (PDPT/MG) de 2014.
Em seguida, é apresentada a história da Escola Estadual Basílio da Gama, juntamente com a
descrição do espaço físico, bem como do corpo de funcionários e dos estudantes que frequentam
essa instituição de ensino.
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No terceiro capítulo a partir de um relato similar ao de um diário de bordo, é apresentada a
pesquisa exploratória que precedeu a aplicação da metodologia de pesquisa. Continuando, são
descritas as vivências desenvolvidas, a fim de conduzir o interlocutor por cada das etapas que
a pesquisadora percorreu, bem como a metodologia utilizada; é nessa parte que as vivências e
os dados resultante do processo são analisados.
Para finalizar, nas considerações gerais são apresentadas ponderações sobre os questionamentos
que deram origem a esta pesquisa, bem como a posição da pesquisadora frente a hipótese
levantada inicialmente.
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1. Transdisciplinaridade: artes, urbanidades, sustentabilidade e educomunicação

Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito de um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.
E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.
João Cabral de Melo Neto

O fazer poético de João Cabral de Melo Neto é árduo. O poeta necessita tecer “verso a verso4”
a trama de sua poesia/poema. No emaranhado de fios um verso tem que se lançar a outro, e
depois a outro, e a outros...
Do mesmo modo, a pesquisa interdisciplinar, assim como a transdisciplinar, não se faz sozinha.
Enquanto a pesquisa interdisciplinar “diz respeito à transferência de método de uma disciplina
para outra”, a pesquisa transdisciplinar precisa da colaboração entre as diferentes áreas de
conhecimento, assim como de outros profissionais, para que as ideias se entrelacem e

4

Cf. OLIVEIRA (2010).
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estabeleçam novas conexões, de modo que possam estar, ao mesmo tempo entre, através e além
de qualquer disciplina (cf. NICOLESCU, 1999, p. 45). A transdisciplinaridade, conforme
explica esse teórico, tem como objetivo entender o mundo atual. Ademais, “a
transdisciplinaridade como o prefixo ‘trans’ indica, diz respeito àquilo que está ao mesmo
tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina”
(NICOLESCU, 1999, p.46). Ou seja, ela não se prende a nenhuma disciplina. E por isso, a
transdisciplinaridade não pressupõe verdades/realidades absolutas, mas dinâmicas e relativas.
No presente trabalho, inúmeros fios foram lançados e entrelaçados na construção desta trama
inter-transdisciplinar. Porém, são os fios chaves – educomunicação, identidade cultural,
gentrificação, fotografia e sustentabilidade – que conduzem a tessitura.
Os fios chaves têm fundamental importância nesta pesquisa, por essa razão o capítulo em
questão traz a revisão de literatura de cada um deles. Apresentaremos primeiro a
educomunicação, depois o conceito de identidade cultural, logo após a abordagem da
gentrificação, em seguida a concepção de fotografia e finalizaremos com a conceituação da
sustentabilidade, que permeia as pesquisas desenvolvidas no PIPAUS.

1.1 Educomunicação
A educomunicação é um campo de disputa das “agências de socialização” que “propõe, justifica
e procura pistas para o diálogo” entre elas (cf. BACCEGA, 2011, p. 31). Para Baccega (2011,
p. 31), essas agências de socialização (a escola, a família e os meios de comunicação)
permanecem em constante disputa pela “hegemonia na formação dos sujeitos, buscando
destacar-se na configuração dos sentidos sociais”. Ela explica que, no campo da
educomunicação,
se constroem sentidos sociais novos, renovados, ou ratificam-se mesmos sentidos com
roupagens novas. Tudo isso ocorre num processo dialógico de interação com a
sociedade, lugar da práxis que desenha e redesenha os sentidos, no caminho da
tradição ou da ruptura, do tradicional ou do novo, da permanência ou da mudança. A
constituição do novo nunca se poderá dar sem que os resíduos do velho estejam
presentes. (BACCEGA, 2011, p. 31).

Ou seja, a educomunicação é um o espaço de configuração/reconfiguração/ressignificação dos
sentidos sociais a partir dos existentes, uma vez que “a ruptura total nunca ocorre”, pois é
justamente o elo com o passado – “memória comum” – que assegura o “entendimento entre os
sujeitos”, considerando-se que “a memória comum é o resultado do processo sociocultural no
qual os sujeitos vivem” (cf. BACCEGA, 2011, p.31). Continuando, a autora destaca que a
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educomunicação não pode ser resumida à “educação para os meios, leitura crítica dos meios,
uso de tecnologia em sala de aula, formação de professor para o trato com os meios, etc.”,
porque esse campo “tem, sobretudo, o objetivo de construir a cidadania, a partir do mundo
editado devidamente conhecido e criticado” (BACCEGA, 2011. p.32). Entretanto, Baccega
destaca alguns dos desafios para agir com êxito no campo em questão, conforme sintetiza a
citação a seguir:
[1º] Enfrentar a complexidade da construção do campo comunicação/educação como
novo espaço teórico capaz de fundamentar práticas de formação de sujeitos
conscientes. [2º] Entender que o campo comunicação/educação não se reduz a
fragmentos, como, por exemplo, a eterna discussão sobre a adequação da utilização
das tecnologias no âmbito escolar. [3º] Avançar a elaboração do campo, mostrando
campo comunicação/educação como lugar onde os sentidos se formam e se desviam,
emergem e submergem: a sociedade, com seus comportamentos culturais, levando-se
em conta, principalmente, a pluralidade de sujeitos - a diversidade de identidade que
habita cada um de nós. [4º] Conhecer a diversidade de que a multi, inter e
transdisciplinaridade estão plenas e reconhecer que o campo só pode ser pensado a
partir delas, Economia, Política, Estética, História, Linguagens, entre outros saberes,
compõem o campo. [5º] Verificar criticamente que a realidade em que estamos
imersos, e que contribuímos para produzir, modificar e reproduzir, é sempre uma
realidade mediada e mediatizada. [6º] Compreender por que a realidade
contemporânea exige que o conceito de campo cultural seja mais inclusivo, ou seja,
que nele esteja um conjunto de relações sociais que incluem atores, instituições e
empresas públicas ou privadas, que se voltem para a produção e circulação de bens
simbólicos. [7º] Conhecer e vivenciar os desafios das novas concepções do tempo e
espaço. [8º] É necessário ir do mundo editado à construção do mundo. [9º] Para
estudar o campo comunicação/educação, construído no bojo do campo comunicação,
é preciso, como vimos, estabelecer um diálogo mais amplo, com mais saberes. [10º]
Levar o sujeito a ter consciência da construção da cultura na qual vivemos, da
importância da comunicação na trama da cultura e, sobretudo, levá-lo ao
conhecimento e à reflexão sobre as mediações que conformam nossas ações.
(BACCEGA, 2011, p. 33-41).

Os desafios apresentados por Baccega (2011) demonstram a complexidade e abrangência do
campo da educomunicação, assim como, os obstáculos existentes para a consolidação da práxis
educomunicativa. Além disso, as palavras da autora são bastante elucidativas quanto à
necessidade se trabalhar de forma inter, multi e transdisciplinar com os demais campos do saber.
Apesar de todos os pontos elencados serem cruciais para a práxis educomunicativa, a autora
destaca o oitavo desafio, pois, se “o mundo a que temos acesso é este, o editado. É nele, com
ele e para ele que se impõe construir a cidadania”. Sendo assim, o desafio da educomunicação
é “dar condições plenas aos receptores, sujeitos ativos para, ressignificando-o a partir de seu
universo cultural, serem capazes de participar da construção de uma nova variável histórica”
(BACCEGA, 2011, p.38). Isto posto, neste trabalho o maior desafio da educomunicação é
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capacitar os sujeitos sociais a buscar a cidadania plena5 (seus direitos civis, políticos e sociais)
por meio da valorização da identidade cultural do seu contexto imediato.
Completando, Baccega (2011, p. 41) explica que “os meios de comunicação hoje são um novo
campo do saber, ocupando parte do lugar que antes era destinado apenas à escola. Neste lugar
– ágora da contemporaneidade, praça eletrônica – os sujeitos se encontram e aí bebem,
ressignificando, o mundo editado”. Isso significa que a agência de socialização escola – divide
espaço com a agência de socialização dos meios de comunicação, bem como a agência de
socialização família, mencionada anteriormente. E cabe a educomunicação mediar o diálogo
entre essas agências; e “enfrentados os desafios, a comunicação/educação estará apta a levar os
alunos a uma produção que valorize aspectos da cultura em que vivem”. De forma que os
envolvidos possam se posicionar de maneira cidadã e agir criticamente perante a sociedade e o
mundo (cf. MARTÍN-BARBERO, 2011).
A questão educar para a cidadania também é destacada por Soares (2017), pois, para ele, a
educomunicação é:
o paradigma gerador e orientador de práticas voltadas a criar e desenvolver
ecossistemas comunicativos abertos e democráticos nos espaços educativos,
mediados pelos processos e recursos da comunicação, tendo como meta construir e
favorecer processos educativos que se voltem ao pleno exercício do direito de
expressão a serviço da cidadania. (Informal verbal)6.

Ou seja, por meio de recursos e/ou ferramentas da comunicação, a educomunicação visa
estabelecer e facilitar a promoção de ecossistemas comunicativos7 não hierárquicos e acessíveis
a todos os presentes nos espaços educativos formais e não-formais. E por se tratar de
ecossistemas comunicativos abertos e democráticos, as práticas educomunicativas são
construídas em conjunto, de forma que todos os envolvidos possam, de alguma maneira, propor
e contribuir, através da bagagem de conhecimentos trazida por eles, com a livre expressão e
exercício do seu direito de cidadão. Adicionalmente, Soares (2011, p.13) se refere à
educomunicação como “práxis social”, que dá origem ao “paradigma orientador da gestão de
ações em sociedade” e, por isso, não pode ser reduzida a uma didática que se utiliza das
“tecnologias da informação e da comunicação” no processo ensino/aprendizagem. Isso significa

Definição apresentada no site da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – Departamento de Direitos
Humanos
e
Cidadania
(DEDIHC).
Disponível
em:
<http://www.dedihc.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=8>. Acesso: 20 abr. 2019.
6
Definição apresentada por Ismar de Oliveira Soares em palestra no ministrada no evento Educomunicar para
refletir e mobilizar promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educomunicação (GEPEducomufsj),
realizado na UFSJ, em 28 de setembro de 2017.
7
Refere-se “às teias de relações das pessoas que convivem nos espaços onde esse conjunto de ações são
implementados” (SOARES, 2011, p.37).
5
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que o educomunicador, ou seja, aquele que trabalha com educomunicação, é o sujeito que cria
e desenvolve os ecossistemas comunicativos, por de meio de ações inclusivas, democráticas,
midiáticas e criativas (cf. SOARES, 2011, p. 37).
A objeção quanto a resumir a prática educomunicativa ao uso de inovações tecnológicas da
informação e da comunicação é compartilhada por outros estudiosos do assunto, como Baccega,
já supracitada e, Martín-Barbero. Isso porque, conforme explica Baccega (2011, p. 34-35), é
fundamental que os recursos tecnológicos sejam pensados em sua abrangência, assim como o
lugar que a tecnologia ocupa “na formação dos alunos, dos cidadãos, da sociedade
contemporânea nos vários âmbitos: da circulação de informação à mudança dos conceitos de
tempo/espaço, à modificação na produção e sua influência sobre o consumo e sobre o mercado
de trabalho”. Já Martín-Barbero (2011), acredita que a simples inserção de modernizações
tecnológicas na educação, sem que antes mude o modelo de comunicação sob o qual está
consolidado o sistema escolar é extremamente nocivo, haja vista, que normalmente o modelo
vigente é hierárquico, autoritário e sequencial. Sendo assim, ele acredita ser “indispensável
partir dos problemas de comunicação antes de falar sobre os meios” (MARTÍN-BARBERO,
2011, p. 123), porque sem mudar a forma de comunicação que rege o sistema escolar, o uso de
novas tecnologias contribui para reforçar o modelo comunicativo autoritário, hierárquico e
linearmente sequencial que é oposto ao modelo proposto pela educomunicação.
De acordo com Rosa (2015), o modelo educomunicativo tem como característica a colaboração,
a horizontalidade nas relações, dentre outras peculiaridades, o respeito às diferenças. A visão
dessa autora sobre o campo da educomunicação é semelhante às mencionadas anteriormente,
nas palavras de Rosa,
a educomunicação é um campo interdisciplinar que carrega no seu cerne a ação
interventiva na realidade cotidiana de ambientes formais, não formais e informais de
aprendizagem. Para tanto, apropria-se de uma gestão horizontal e colaborativa,
respeitando e potencializando as singularidades e as pluralidades dos participantes do
processo comunicativo e educativo, desencadeando uma trans/formação gradativa nos
sujeitos através do direito à livre expressão e à comunicação. (ROSA, 2015, p. 76).

Isso quer dizer que o conceito da pesquisadora envolve diferentes campos do saber e se utiliza
de métodos que respeitam as diversidades e particularidades dos envolvidos no processo
comunicativo/educativo, propiciando uma “trans/formação” do aparato crítico-apreciativo
desses. Para ela, a educomunicação possui um caráter interventivo, de modo que atua para
modificar a realidade cotidiana. Além disso, Rosa (2015, p.77) explica que ao “educar
comunicando e comunicar educando”, a educomunicação contribui para a elevação do aparato
crítico-apreciativo dos sujeitos, de modo que esses deixam de ser passivos diante da realidade
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apresentada pelas “convenções sociais e pela mídia hegemônica e colonialista”, passando então
a intervir conforme seus anseios. Entretanto, essa mudança de comportamento se dá devido à
liberdade que existe nos ambientes educomunicativos, tanto para fazer proposições quanto para
discordar. Adicionalmente, ela afirma que a educomunicação pode proporcionar “a
trans/formação política e cidadã”, uma vez que é um lugar de “interação, negociação e
entendimento discursivo” (ROSA, 2015, p.77.), ou seja, é o lugar onde existe um espaço para
a diversidade.
A concepção de educomunicação desses autores (BACCEGA, 2011; SOARES,2011, 2017;
ROSA, 2015) é perpassada pela noção de liberdade de expressão dos sujeitos envolvidos no
processo. Prova disso é que em todas as definições está implícito o aprimoramento do aparato
crítico-apreciativo, uma vez que os processos educomunicativos promovem uma
trans/formação gradativa nos sujeitos envolvidos na prática/ação educomunicativa, assim como
favorecem a formação de cidadãos independentes, críticos e aptos a ler os diferentes meios de
comunicação e a sociedade como um todo. Conforme afirma Martín-Barbero,
gente livre significa gente capaz de saber ler a publicidade e entender para que serve,
e não gente que deixa massagear o próprio cérebro; gente que seja capaz de distanciarse da arte que está na moda, dos livros que estão na moda; gente que pense com a
própria cabeça, e não com as ideias que circulam ao redor. (MARTÍN-BARBERO,
2011, p.134).

Ou seja, a capacidade crítica potencializa o exercício da cidadania e a liberdade transformadora
dos cidadãos, a partir do reconhecimento das questões identitárias que lhes são pertinentes.
A presente pesquisa dialoga com as ideias de educomunicação trazidas pelos teóricos
(BACCEGA, 2011; MARTÍN-BARBERO, 2011; SOARES, 2011, 2017; ROSA, 2015), pois
se trata de uma prática/ação educomunicativa, que visa contribuir para o aprofundamento do
aparato crítico-apreciativo da população local de Tiradentes (MG), para que esses possam se
posicionar criticamente perante a sociedade e o poder público. Além disso, a prática possibilita
aos participantes expressar, por meio de imagens, o seu olhar sobre o município e assim irem
tecendo uma rede educomunicativa de empoderamento de cidadãos.
Portanto, neste trabalho a educomunicação é entendida como campo inter-transdisciplinar, em
que diferentes áreas do saber, se conectam com o intuito de produzir práticas educativas
construídas em conjunto e de forma não hierárquica, em que todos os envolvidos são também
colaboradores. Seu objetivo é o aprimoramento do aparato crítico-apreciativo dos participantes
e da comunidade na qual estão inseridos. Sendo assim, a educomunicação é a diretriz que rege
a prática fotográfica aqui apresentada; isso porque é por meio dela que a identidade cultural
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tiradentina, bem como o processo de gentrificação ocorridos na área central da cidade, são
problematizados e trazidos para o debate.
Além disso, espera-se com essa prática, chamar atenção e expandir a consciência crítica da
população local de Tiradentes para as transformações ocasionadas pelo turismo, no espaço
urbano, nas relações sociais e na identidade cultural da população. Sendo assim, a seguir vamos
discorrer sobre o próximo fio condutor deste trabalho, ou seja, a identidade cultural.

1.2.Identidade cultural
A pós-modernidade é caracterizada pela perda de referências geográficas, históricas e
identitárias, em consequência de um século XX marcado por conflitos e diversas
transformações decorrente de fenômenos como a globalização, que modificaram a concepção
de tempo e espaço dos sujeitos (cf. REIS; RESENDE, 2010). Assim sendo, muitos teóricos
como Castells (2018) e Miranda (2000) se dedicaram ao estudo do fenômeno da globalização
e a suas implicações na identidade cultural do sujeito pós-moderno.
No fim do século passado Hall (2006, p.9) chamou atenção para o fato de que “um tipo diferente
de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas” e as identidades pessoais.
Segundo ele, a identidade unificada e estável do sujeito sociológico se tornou fragmentada. O
sujeito passou a exibir várias identidades, “algumas vezes contraditórias e não resolvidas”
(HALL, 2006, p.12). Além disso, conforme explica o autor, as mudanças estruturais e
institucionais ocorridas nesse período fizeram com que “o próprio processo de identificação,
através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório,
variável e problemático”. E é exatamente desse processo de transformações que nasce o sujeito
pós-moderno, sem “identidade fixa, essencial ou permanente” (cf. HALL, 2006, p.12). Isso
porque, de acordo com Hall (2006, p.13.), “dentro de nós há identidades contraditórias,
empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identidades estão sempre sendo
deslocadas” e transformadas. Sendo assim, a ideia de identidade do sujeito sociológico tornouse uma ilusão, pois, nas palavras desse autor, “à medida que os sistemas de significação e
representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade
desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais podemos nos
identificar – ao menos temporariamente”. Isso significa dizer que assumimos diferentes
identidades conforme o que é vivenciado; nosso sistema de identificação muda segundo o
contexto no qual estamos inseridos. Ou seja, o processo de formação da identidade é constante
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e contínuo e nunca se completa, o que torna a identidade do sujeito pós-moderno aberta,
contraditória, inacabada e fragmentada (cf. HALL, 2006, p. 38).
Para Hall (2006, p.9), o que impacta mais a identidade cultural na modernidade tardia é a
globalização. Isso porque esse fenômeno está “fragmentando as paisagens culturais de classe,
gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade”. Ele explica que a globalização “tem um efeito
pulverizador sobre as identidades, produzindo uma variedade de possibilidades e novas
posições de identificação, tornando-as identidades mais políticas, mais plurais e diversas
(HALL, 2006, p.87). Além disso, a mudança que o fenômeno promove na concepção de tempo
e espaço por meio do “encurtamento das distâncias e escalas temporais” provoca alterações nas
identidades culturais, pois, apesar de os lugares permanecerem fixos, os espaços encurtaram
(cf. HALL, 2006, p.9). O advento da Internet é um bom exemplo dessa alteração na noção de
tempo e espaço, já que através da conexão via Internet é possível estar em várias partes do
planeta e com pessoas de diferentes culturas ao mesmo tempo. Devido a esse tipo de recurso, o
mundo globalizado, por meio dos “fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global”
possibilita o surgimento de “identidades compartilhadas” entre pessoas de diferentes parte do
globo, uma vez que podem consumir os mesmos bens, ser usuários dos mesmos serviços e
“público para as mesmas mensagens e imagens” (cf. HALL, p. 74). Contudo, quanto maior a
exposição a influências externas, mais difícil se torna manter as identidades culturais inalteradas
ou impedir seu enfraquecimento perante o “bombardeamento e da infiltração cultural” (HALL,
2006, p.4). Isso porque, nas palavras de Hall:
quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e
imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de
comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas
– desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem "flutuar
livremente". Somos confrontados por uma gama de diferentes identidades (cada qual
nos fazendo apelos, ou melhor, fazendo apelos a diferentes partes de nós), dentre as
quais parece possível fazer uma escolha. (HALL, 2006, p.75).

Ou seja, o consumismo é um fator que contribui para a “homogeneização cultural8”. Entretanto,
esse autor argumenta que isso não significa uma homogeneização da cultura nacional e das
identidades, pois tal afirmação seria demasiadamente simplista, uma vez que ao invés de a
globalização destruir as identidades nacionais, é mais provável que o fenômeno produza “novas
identificações globais e novas identificações locais”, simultaneamente (cf. HALL, 2006, p.78).
Contudo, é muito difícil prever o tipo de efeito que a globalização irá provocar na identidade

Fenômeno em que “as diferenças e as distinções culturais, que até então definiam a identidade, ficam reduzidas
a uma espécie de língua franca internacional ou de moeda global, em termos das quais todas as tradições específicas
e todas as diferentes identidades podem ser traduzidas” (HALL, 2006, p. 75).
8
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cultural de determinada população, haja vista que, apesar dos efeitos serem contraditórios,
existem aquelas identidades que resistem e fortalecem seus laços identitários quando entram
em contato com outra cultura, bem como aquelas que estão abertas a receber influência de
outras culturas (cf. HALL, 2006, p.87).
Outro teórico que não considera o processo de globalização um fator capaz de homogeneizar
as identidades é Castells (2018). Segundo ele “quanto mais o mundo se torna global, mais as
pessoas se sentem locais”, pois “as pessoas se identificam primeiramente com sua localidade”,
ou seja, com o lugar, a sociedade e, entre outras características, com a cultura na qual estão
inseridos. Adicionalmente, o número de pessoas que se sentem “cidadãos do mundo” é
relativamente baixo, “permanece em apenas 13% dos indivíduos pesquisados no mundo” (cf.
CASTELLS, 2018, p.17), conforme dados documentados na obra O poder da identidade.
Castells (2018, p.54) explica que, “entende-se por identidade a fonte de significado e
experiência de um povo”. Sendo assim, sua concepção de identidade, no que se refere aos atores
sociais, está relacionada ao “processo de construção de significado com base em um atributo
cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(is)
prevalece(m) sobre outras fontes de significado”. Portanto, esse autor compartilha da ideia de
que um mesmo ator social pode conviver com várias identidades, muitas vezes contraditórias,
e que o impelem em diferentes direções, causando assim “tensão e contradição” na
“autorrepresentação” e na “ação social” do mesmo, pois, segundo ele, é preciso diferenciar
identidade e papéis, e ou conjunto de papéis. Isso porque, enquanto “os papéis no ato de
influenciar o comportamento das pessoas dependem de negociações e de acordos entre os
indivíduos”, instituições e organizações da sociedade; as identidades “constituem fontes de
significado para os próprios atores, por eles originadas, e construídas por meio de um processo
de individualização” (CASTELLS, 2018, p.54). Contudo, as identidades sobressaem enquanto
fontes de significado devido ao “processo de autoconstrução e individualização que envolvem”.
Resumindo, o autor afirma que “em termos mais genéricos, pode-se dizer que identidades
organizam significados, enquanto papéis organizam funções” (CASTELLS, 2018, p. 55), como
por exemplo, ser estudante, artista, filha, mãe, dançarino, trabalhador, jogador de tênis,
fumante, agricultor e etc.
Para Castells (2018, p 55), são os indivíduos, os grupos sociais e a sociedade que constroem as
identidades a partir do processamento e reorganização dos significados da “matéria fornecida
pela história, geografia, biologia”, assim como “por instituições produtivas e reprodutivas, pela
memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho
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religioso”, de modo que, para ele, a construção social da identidade coletiva “sempre ocorre em
um contexto marcado por relações de poder”. Castells (2018, p. 56-57) apresenta três modelos
de identidade e explica que o processo de construção de cada um deles “leva a um resultado
distinto no que tange a sociedade”: a “Identidade legitimadora9 dá origem a uma sociedade
civil”; a Identidade de resistência10, proporciona a formação “de comunas, ou comunidades”,
assim como, é o berço de formas de resistência coletiva perante à opressão; a “Identidade de
projeto”11, que “transforma indivíduos em sujeitos”12. Ou seja, as diferentes formas de
identificação se dão a partir de negociações e embate entre os atores sociais e a sociedade, bem
como entre as instituições e suas estruturas.
Para Castells (2018, p.56), os motivos pelos quais os diferentes tipos de identidades são
construídos “estão estritamente relacionados a um contexto social”. Entretanto, o contexto da
abordagem apresentada por ele é o da sociedade em rede13. Segundo ele, “aquilo a que
chamamos globalização é outra maneira de nos referirmos à sociedade em rede, ainda que de
forma mais descritiva e menos analítica do que o conceito de sociedade em rede implica”
(CASTELLS, 2005, p. 18). Ou seja, a sociedade em rede é a sociedade contemporânea,
interconectada, fragmentada e sem referenciais fixos, onde a relação espaço/tempo foi reduzida.
Já Miranda (2000, p.83), respaldado pelos trabalhos de Castells (2018) e Hall (2008), afirma
que a globalização não homogeneíza completamente as culturas e as identidades; ele acredita
que o fenômeno mantém viva não só “antigas questões de identidade” como multiplica
“diferentes bolsões de identidades locais”. Continuando o autor, conceitua a identidade cultural
como “a soma de significados que [estruturam] a vida de um indivíduo ou de um povo” e
adverte que a “identidade cultural não é mais una, porém múltipla”. Nesse sentido, Miranda
afirma que há a “identidade primária, em vigor no país, representada pela língua natural aqui
usada e que, no caso do Brasil, é de fato considerada una e unificadora”, uma vez que os

A Identidade legitimadora é “introduzida pelas instituições dominantes da sociedade com o intuito de expandir e
racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais” (cf. CASTELLS, 2018, p.55).
10
A Identidade resistência é “criada por atores sociais que se encontram em posições/condições desvalorizadas
e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação’’ (Ibid., p.56).
11
A Identidade de projeto é criada “quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de material cultural
ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade, e ao fazê-lo, de buscar
a transformação de toda estrutura social” (Ibid.).
12
Definido por Castells (Ibid., p. 58) como “o ator social coletivo pelo qual os indivíduos atingem o significado
holístico de sua experiência”.
13
Segundo Castells (2006, p.20), “a sociedade em rede, em termos simples, é uma estrutura social baseada em
redes operadas por tecnologias de comunicação e informação fundamentadas na microelectrónica e em redes
digitais de computadores que geram, processam e distribuem informação a partir de conhecimento acumulado nos
nós dessas redes”.
9
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diferentes modos de falar dos brasileiros “não constituem barreira séria ao entendimento entre
a população, e não há, sob esse aspecto, reivindicações identitárias particularizantes”. Quanto
às identidades secundárias, ele explica que o panorama muda. Segundo o autor, ao lado da
“identidade instituída”, caracterizada pela verticalidade das relações, “manifestam-se diversas
identidades instituintes que vêm de baixo para cima e, nesse impulso, conformam o indivíduo,
o grupo e a comunidade”. Contudo, o autor destaca que duas formas de identidade sobressaem
sobre as demais, “as identidades de resistência, próprias de minorias étnicas e religiosas” e as
“identidades instituintes de projeto, que podem dizer respeito também a minorias étnicas e
religiosas, mas que incluem outros grupos, (de defesa da condição feminina ou da ecologia)”
(MIRANDA, 2000, p.83). Tanto a identidade de resistência quanto a de projeto foram
abordadas nos estudos realizados por Castells (2018), conforme mostramos anteriormente.
Para Miranda (2000), o sujeito é reflexo do ambiente que o circunda, é o mundo exterior que
proporciona a identidade fragmentada do sujeito pós-moderno e o impele a assumir diferentes
identidades. Ou seja, o sujeito é reflexo da sociedade pós-moderna, cujas características
marcantes são o constante descentramento e deslocamento por forças externas. Isso porque,
segundo Hall (2008, p. 17), “as sociedades da modernidade tardia são caracterizadas pela
"diferença"; elas são atravessadas por diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem
uma variedade de diferentes "posições de sujeito" – isto é, identidades – para os indivíduos”.
Já Seixas (2008), ao discorrer sobre a globalização e a identidade cultural da América Latina,
explica que, na atual fase do fenômeno – início do século XXI – povos de diferentes culturas
têm se relacionado mais, principalmente devido à expansão do comércio internacional.
Entretanto o contato entre pessoas de diferentes partes do globo tem ocasionado uma
valorização dos “movimentos de auto-afirmação nacional, cultural e ou religiosa” (cf. SEIXAS,
2008, p.95). Ele explica que esse tipo de manifestação sempre existiu; entretanto, nessa fase do
processo de globalização, essas estratégias apresentam especificidades. Portanto, para
compreender “a formação e a reformulação da identidade cultural no mundo contemporâneo”
(SEIXAS, 2008, p.97), é fundamental observar a identidade cultural por diferentes prismas. A
fim de abordar os diferentes aspectos desse assunto, Seixas usa como aporte outros teóricos
(CANCLINI, 2005, 1991; ELIADE, 2004, 1991; HALL, 2005; HUNTINGTON, 1997;
MEDINA, 2003, 1996, 1988), para explicar que:
A formação de uma identidade cultural pressupõe, necessariamente, a alteridade e a
diferença. Exige o reconhecimento da existência do outro e a aceitação de que o outro
é diferente. Os elementos culturais caracterizadores de diferenças entre dois ou mais
sujeitos, ou grupos, formam suas respectivas identidades culturais. Um sujeito ou
grupo sabe quem é na medida em que consegue perceber quem não é, ou seja, quando
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não adota os mesmos elementos de identificação cultural que o outro adota, ou quando
atribui a certos elementos culturais significados diferentes dos significados adotados
pelo outro para os mesmos elementos. (SEIXAS, 2008, p.115).

Ou seja, o contato com o diferente é necessário tanto para formação da identidade individual,
quanto da identidade cultural, pois os sujeitos percebem suas especificidades identitárias a partir
do contato com o outro, o diferente.
É importante destacar que a globalização é apontada pelos autores citados (Hall, 2008;
CASTELLS, 2018; MIRANDA, 2000; SEIXAS, 2006) como um dos fatores determinantes das
mudanças ocasionadas na identidade do sujeito pós-moderno, principalmente devido à alteração
da concepção de espaço e tempo. Contudo, não foram apenas as identidades pessoais que
sofreram modificações; a identidade cultural também foi afetada pelas transformações oriundas
do fenômeno.
A partir do pressuposto de que as identidades do sujeito pós-moderno estão em constante
processo de transformação sem uma unidade fixa e que a identidade cultural deixou de ser una,
apresentamos nesta seção o que entendemos por identidade cultural dentro da presente pesquisa.
Este estudo tem como base a concepção de identidade cultural que leva em consideração a
fragmentação e o deslocamento da identidade do sujeito pós-moderno. Sendo assim, o conceito
de identidade cultural, aqui apresentado, se refere ao conjunto de símbolos, histórias, vivências,
características da paisagem geográfica, objetos, crenças, entre outros diferenciais, e as
manifestações culturais com as quais a população local da cidade de Tiradentes se identifica e
utiliza como parâmetro para se diferenciar dos turistas e dos forasteiros, ou seja, os moradores
que não são naturais de Tiradentes.
Para entender e problematizar/analisar a relação estabelecida entre a população local, os turistas
e os forasteiros, levando em consideração aspectos da identidade cultural tiradentina, a seguir
vamos discorrer sobre o conceito de gentrification/gentrificação.

1.3.Gentrificação
O termo gentrificação foi utilizado pela primeira vez em 1964, pela socióloga britânica Ruth
Glass, de lá para cá vários estudiosos já se dedicaram ao tema. O resultado disso são diferentes
visões/abordagens sobre o assunto (cf. BIDOU-ZACHARIASEN, 2006). A pluralidade de
situações em que o conceito é empregado dificulta tanto a definição quanto a delimitação do
que se entende por gentrificação (cf. PEREIRA, 2014). Contudo, Ribeiro (2018, p.6) explica
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que, na tentativa de compreensão desse fenômeno, duas teorias se destacaram: “a dos
humanistas liberais” – representada pelo geógrafo David Ley –, que evidencia “o papel da
escolha individual, da cultura e do consumo”; e a dos “marxistas estruturalistas” – representada
pelos trabalhos de Neil Smith – que tem como destaque o papel do capital, das classes sociais,
da produção e da demanda”. Neste estudo aprofundaremos um pouco em questões referentes à
corrente “marxistas estruturalistas”, mas sem deixar de apontar algumas fragilidades dessa
teoria.
Além disso, Ribeiro explica que, em se tratando do Brasil
o termo gentrificação ganhou diversos “sinônimos”, como remoção branca, elitização,
enobrecimento, etc., para se referir a um plexo de fenômenos diversos que vão desde
as mudanças de frequentadores em determinada localidade até a remoção de
moradores para intervenções de embelezamento urbano, sem maiores reflexões sobre
os sentidos individuais destas referências e sua adequação à realidade fática a qual
pretende-se subsumi-las. (RIBEIRO, 2018, p.2).

Ou seja, o termo gentrificação tem sido empregado para definir as mais variadas dinâmicas do
urbano, o que muitas vezes leva à uma distorção do conceito.
Outra questão que dificulta uma definição precisa é o fato de o processo de gentrificação mudar
de um lugar para outro, de forma que não é possível padronizá-lo e dizer que o processo
ocorrido em determinado lugar vai acontecer da mesma forma em outro local, ou seja, não
existe um paradigma de como ele se dá e/ou se desenvolve (cf. BIDOU-ZACHARIASEN,
2006). Tanto que na literatura em geral encontramos muitas revisões bibliográficas e estudos
de caso relatando como se deu a gentrificação em determinado lugar. Sendo assim, optamos
por apresentar esse fio condutor a partir de alguns modelos e estudos de caso sobre o assunto.
Para iniciar apresentamos o modelo clássico de gentrificação utilizado por Smith (2006) para
analisar o caso de Nova York, no qual o processo acontece por etapas. Para esse autor,
independentemente da sua forma, seja “das ‘reabilitações’ de Glass (1964)14 ou a “forma

A palavra gentrificação foi usada por Glass (1963) para “descrever o processo mediante o qual famílias de classe
média haviam povoado antigos bairros desvalorizados do centro de Londres, ao invés de se instalarem nos
subúrbios residenciais, segundo o modelo até então dominante para essas classes sociais.”(BIDOUZACHARIASEN, 2006, p. 22). Para Bidou-Zachariasen (Ibid.), Glass “compreendia, ao mesmo tempo, a
transformação da composição social dos residentes de certos bairros centrais, por meio da substituição de camadas
populares por camadas médias assalariadas; e um processo de natureza diferente: o de investimento, reabilitação
e apropriação por estas camadas sociais, de um estoque de moradias e de bairros operários ou populares”. Na
definição dada por Glass para a gentrificação, esta corresponderia ao conjunto de dois fatores observados em
determinada área: (i) um processo de desalojamento de residentes pertencentes ao proletariado, substituídos por
grupos oriundos de classes sociais mais altas e (ii) um processo de reabilitação física destas áreas.
14
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socialmente organizada do século XXI15, a gentrificação implica no deslocamento dos
moradores das classes populares dos centros” (SMITH, 2006, p. 63). Porém, definir o processo
de gentrificação apenas a partir da substituição dos moradores/usuários, das classes populares
de determinado espaço, por sujeitos das classes com maior poder aquisitivo seria simplificá-lo,
haja vista a sua complexidade, pois envolve diferentes variáveis, como o contexto cultural,
econômico, social, político e, entre outros aspectos, as relações socioespaciais.
Smith (2006, p.61) ressalta que a forma como Glass (1964)16 apresenta o processo de
gentrificação é “quase poética” e difere bastante da visão de gentrificação do século atual. Isso
porque, dentre outras diferenças, o autor contrapõe que, enquanto para Glass “o ator central era
representado pelos novos moradores de classe média e média alta, um terço de século mais
tarde os agentes do renascimento urbano estão ligados ao Estado e às empresas, participam de
uma parceria público-privada”. Essas parcerias são evidenciadas também por Ribeiro (2018)
quando a autora aborda o processo de gentrificação na América Latina, mais especificamente
em lugares onde o turismo é o agente propulsor do fenômeno. Isso quer dizer que, o processo
de gentrificação não ocorre apenas porque sujeitos das classes médias e médias altas resolvem
mudar para áreas habitadas por uma população de menor poder aquisitivo: existem
investimentos público-privados que ajudam a despertar esse interesse. Smith (2006 p. 61)
constata que “enquanto para Glass a gentrificação era vista como uma curiosidade marginal do
mercado residencial, um esporte urbano pitoresco de iniciativa de classes médias evoluídas, no
final do século XX, ela representa para as políticas urbanas britânicas um objetivo central”.
Além disso, “a natureza ‘classista’ do processo presente na versão de Glass passa a ser ocultada
pelo governo trabalhista” (SMITH, 2006, p. 62). Esse autor acrescenta, ainda, que no século
XXI, a gentrificação se tornou sistemática e o fenômeno antes encontrado em apenas “grandes

Confira a descrição da “Missão Urbana” presente no decreto de 1999 para o “Renascimento Urbano” e
financiada pelo Ministério do Ambiente, Transporte e Regiões do Reino Unido (UKDETR, 1999 apud SMITH,
2006, p. 60-61): “A “Missão Urbana” identificará as causas do declínio urbano… e as soluções concretas a serem
levadas aos habitantes das grandes e pequenas cidades e bairros urbanos. Ela proporá uma nova visão de
renascimento urbano (para os próximos 25 anos). Serão construídas 60% de novas habitações em terrenos
regularizados… Nós perdemos o controle de nossas cidades e conjuntos habitacionais, autorizando que elas se
desorientassem devido aos maus projetos, a dispersão econômica e a polarização social. O início do século XXI
anuncia a mudança na oportunidade de um renascimento urbano”.
16
Confira a descrição de Glass (1964: XVII apud SMITH, 2006, p. 60): “Um após o outro, numerosos bairros
operários londrinos foram invadidos pelas classes médias alta e baixa. Locais degradados ou casinhas modestas,
com dois aposentos no térreo e dois em cima, foram retomadas quando os contratos de aluguel expiraram, e se
tornaram elegantes residências de alto preço. Residências vitorianas maiores, que tinham passado a ser utilizadas
como pensões familiares ou sub-locadas – recuperaram novamente um bom nível de status. Esse processo de
gentrificação uma vez começado em bairros, se estendeu rapidamente até que quase todas as camadas populares
que aí moravam originalmente tivessem deixado o lugar e que todas as características sociais tivessem mudado”.
15
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centros do capitalismo avançado como Londres, Nova York, Paris e Sidney” (SMITH, 2006, p.
62) se transformou num fenômeno mundial, ou seja, que pode acontecer em diferentes partes
do globo e até mesmo fora dos grandes centros.
A fim de explicitar as mudanças ocorridas no processo de gentrificação apresentado por Glass
(1964) e a forma como o processo acontece atualmente, Smith (2006) apresenta o caso de Nova
Iorque, no qual o processo se dá em três etapas, as quais ele denomina de “três ondas”, a saber:
a primeira seria a “gentrificação esporádica (dos anos cinquenta a meados dos anos 60) ”, a
segunda, a “consolidação dos processos (fim dos anos de 1989)” e, a terceira, a “gentrificação
generalizada (de 1994 a …)”. Na primeira onda, acontece a chegada de alguns artistas e
intelectuais, que começam a dar novas funções a determinados espaços. Já a segunda onda se
dá quando financiamentos públicos favorecem investimentos privados; nesse estágio, a
gentrificação deixa de ser uma “anomalia local do mercado imobiliário” e passa a se
desenvolver “como um componente residencial específico de uma mais ampla reformulação,
econômica, social e política (SMITH & WILLIANS, 1986, apud SMITH 2006, p. 69)”. Na
terceira onda, conforme esclarece Smith (2006, p. 72), a gentrificação deixa de ser uma simples
“estratégia do residencial” e aparece à frente “das mudanças metropolitanas nas áreas centrais
da cidade”. Nessa fase, segundo o autor, a gentrificação cria “paisagens urbanas” que as classes
mais abastadas (médias e médias altas) podem “consumir”. E, apesar dessa paisagem se mostrar
como democrática, apenas aqueles que detêm maior poder aquisitivo podem fruir do que é
oferecido, o que pode ser observado em algumas cidades turísticas do Brasil, por exemplo.
As considerações apresentadas por Smith (2006) são referentes ao processo de gentrificação de
Nova Iorque, e, apesar de existir semelhanças com o que ocorre em outras cidades e/ou região,
o autor adverte que seria um equívoco usar o “modelo nova-iorquino” como paradigma para
outros lugares, pois em cada cidade e/ou região a gentrificação apresentará especificidades, uma
vez que é a “expressão das relações sociais, econômicas e políticas mais amplas” (cf. SMITH,
2006,p.72). As características do processo estão diretamente vinculadas ao ambiente e às
relações político-socioeconômicas às quais está ligado. Ou seja, “os processos de gentrificação
são altamente sensíveis às condições específicas de cada área por eles afetada” (RIBEIRO,
2018, p. 2).
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Outra questão importante, apontada por Smith (1996) no que se refere ao processo de
gentrificação é o “diferencial de renda”/rent gap17. Ele explica que geralmente a gentrificação
é precedida por um processo de desvalorização do capital investido em determinado espaço. E
“essa desvalorização produz as condições econômicas objetivas que tornam a reavaliação do
capital (gentrificação) uma resposta racional do mercado” (SMITH, 1996, p. 64) (Tradução
nossa)18. Isso porque, conforme explica Smith (1996) quando o “diferencial de renda” aumenta
é possível comprar imóveis a preços razoavelmente baixos e após alguns investimentos em
reformas obter um lucro elevado sobre o capital aplicado, já que o valor do imóvel aumenta de
forma considerável. Para Ribeiro (2018, p.6) na teoria do “diferencial de renda”, de forma
resumida, a gentrificação é explicada “por uma dinâmica de investimento e desinvestimento
urbano relacionada à variação do preço da terra em diferentes áreas da cidade”.
Para ampliar o campo de discussão sobre a gentrificação e a problemática envolvendo o
conceito, escolhemos Van Criekingen (2006). Para ele apesar de o termo ter sido criado no
século passado por Glass (1964), “a noção de gentrificação permanece um campo de batalha”.
E mesmo com contínuos debates, ainda não se tem um “consenso sobre a delimitação
operacional do processo”. Ou seja, “as dinâmicas englobadas sob a noção de gentrificação
variam significativamente” (VAN CRIEKINGEN, 2006, p. 95) de um autor para outro. Algo
semelhante acontece com o termo gentrificadores, pois
uma grande diversidade de perfis é comumente colocada sob a etiqueta de
“gentrificadores”, reunidos sobre uma base de status “mais abastados” do que aquelas
populações que antes estavam no local. Longe de responder apenas ao arquétipo do
yuppies de altos salários, bem inseridos nas atividades de ponta do terciário superior,
encontramos entre eles tipos muito distintos: estudantes, artistas, e toda uma série de
perfis frequentemente jovens adultos, caracterizados por inserções mais ou menos
precárias ou instáveis no mercado de emprego metropolitano (contratos temporários,
flexibilidade, etc.), posições transitórias no ciclo de vida (entre a saída da casa dos
pais e fixação familiar. (VAN CRIEKINGEN, 2006, p. 95-96).

Sendo assim, o autor destaca que ao aplicar a etiqueta de gentrificadores, cujas características
são o “modo de consumo ostentatório, afirmação de valores pró-urbanos, etc.” em um grupo

Smith (1996, p.65) explica que o “diferencial de renda é a disparidade entre o nível de renda potencial do terreno
e a renda real do terreno capitalizada sob o atual uso da terra [...]. O diferencial de renda é produzido primeiramente
pela desvalorização do capital (que diminui a proporção do aluguel do solo capaz de ser capitalizado) e também
pelo contínuo desenvolvimento e expansão urbana (que historicamente elevaram o potencial nível de aluguel do
solo no centro da cidade)”. (Tradução nossa).
The rent gap is the disparity between the potential ground rent level and the actual ground rent capitalized under
the present land use [...].The rent gap is produced primarily by capital devalorization (which diminishes the
proportion of the ground rent able to be capitalized) and also by continued urban development and expansion
(which has historically raised the potential ground rent level in the inner city).
18
This devalorization produces the objective economic conditions that make capital revaluation (gentrification) a
rational market response.
17
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maior que os yuppies, corre-se o risco de corresponder a significados diferentes. Essa é a razão
pela qual esse termo padece dos mesmos problemas que o de gentrificação. Uma vez que, apesar
de a bibliografia sobre o fenômeno reconhecer seu “caráter múltiplo e diversificado eles se
limitam, em sua maioria, a distinguir diferentes formas do processo em direção à sua
maturidade” (cf. VAN CRIEKINGEN, 2006, p. 96). Nesse sentido, Van Criekingen (2006)
ressalta que é comum encontrar na literatura caracterizações de que o processo de gentrificação
está no início, avançado e entre outras mensurações, generalizado, a depender da etapa em que
o processo se encontra.
Outra questão falha na abordagem do tema, segundo ele, é que os “esforços de diferenciação
não permitem a apreensão de toda uma série de outras transformações igualmente resultantes
da revitalização residencial, e da qual a temática da gentrificação não fala (as dinâmicas de
auto-reabilitação pelas populações locais, por exemplo)” (VAN CRIEKINGEN, 2006, p. 97).
Sendo assim, em sua análise sobre o caso de Bruxelas, Van Criekingen Criekingen afirma que
sua análise propõe
falar de gentrificação quando estamos em presença de um processo de produção de
um espaço sofisticado e homogêneo a partir de um espaço originalmente degradado
(seja ele habitado ou não), o qual, desde então, apresenta transformações no seu
aspecto exterior pela renovação das edificações existentes (conservando ou
transformando a função original dos edifícios) ou pela construção de novos edifícios,
e que se assenta sobre uma mobilidade residencial que ocorre pela instalação de uma
nova população, e, se for o caso, pela partida da população previamente existente,
mais ou menos forçada por diferentes tipos de pressão. (VAN CRIEKINGEN, 2006,
p. 99-100).

Porém, tal definição não se aplica em “cidades de âmbito nacional e regional”, pois outras
dinâmicas de revitalização residencial entram em questão (cf. VAN CRIEKINGEN, 2006, p.
100). Sendo assim, para Van Criekingen (2006, p. 103), o termo usado para tratar o caso de
Bruxelas passa ser o de “gentrificação marginal”, definida como “um processo pelo qual certos
bairros centrais se veem tomados por uma população jovem, muito escolarizada, globalmente
“mais abastada” que os antigos moradores, sem, no entanto, serem os “ricos”19 na escala da
cidade”. Nesse tipo de gentrificação, tanto o comércio quanto a população são diversificados,
ou seja, lojas sofisticadas e o comércio local coexistem, assim como moradores antigos de baixo
poder aquisitivo se misturam com os novos habitantes. Além disso, o autor ressalta que “esse
tipo de transformação tem um carácter finito” (cf. VAN CRIEKINGEN, 2006, p. 103). Isso
quer dizer que não é uma etapa do processo que vai culminar na gentrificação total ou

19

Os “ricos” nesta definição se refere aos yuppies.
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generalizada a que se refere Smith (2006), ou seja, é o contrário do modelo por etapas
apresentado anteriormente por esse autor.
A “gentrificação marginal” conforme descrita está relacionada à gentrificação residencial, que
seria apenas um passo da gentrificação mais ampla que engloba outras formas de gentrificação,
como, por exemplo, a “gentrificação de consumo” – comercial, turístico e lazer (VAN
CRIEKINGEN, 2006, p. 97). Adicionalmente, Van Criekingen (2006, p. 97) ressalta que existe
uma confusão a respeito dessas duas formas de gentrificação na literatura sobre o assunto, pois,
segundo ele, “é como se, por si só, a presença de um novo público abastado num bairro central
provocasse o surgimento gradual de um novo tecido comercial adaptado ao modo de consumo
ostentatório desses novos habitantes”. E, como resultado, isso reforçaria a “dinâmica
residencial”. Contudo, ele explica que tais situações variam muito e se organizam de diferentes
maneiras de um lugar para outro.
Tanto Van Criekingen (2006) quanto Smith (2006) se referem à gentrificação como a
substituição de um grupo de moradores por outro de classes mais elevadas, enfatizando que em
cada espaço a gentrificação assume características específicas; daí a objeção de usar um modelo
como paradigma. Contudo, Ribeiro (2018, p. 2) estabelece que mais que um conceito, a palavra
“gentrificação” expressa um processo social, econômico e espacial que vai muito além da saída
de moradores ocasionada pelas forças do capital, ou ainda da reforma de espaços físicos na
cidade”. Isso porque, segundo a autora, desde que Glass cunhou o termo o que se observa, nas
últimas décadas, é a “globalização dos processos de gentrificação”; atualmente ele é observado
em diferentes partes do mundo, com “estruturas econômicas e sociais” variadas. E é justamente
isso que fez o conceito adquirir significativa magnitude, uma vez que o fenômeno sofre
interferência de “condições específicas de cada área por ele afetada”.
Para Ribeiro (2018, p. 3), o conceito de gentrificação expressa as “relações entre capitalismo e
espaço urbano”, pois “ambos se relacionam intimamente, de diversas formas, nos diversos
períodos históricos”. Sendo assim, a análise proposta por ela está focalizada na relação que
“envolve os excedentes de capital, a nova divisão social do trabalho entre as cidades e a
urbanização”, que, segundo a autora, são os pontos cruciais para o entendimento do conceito.
Para explicar tal premissa Ribeiro (2018, p. 3) utiliza a teoria marxista, a qual destaca que “o
capitalismo fundamenta-se na eterna busca de mais-valia que, por sua vez, para ser produzida
depende da obtenção de excedentes de produção”, o que leva a necessidade de “buscar por
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esferas rentáveis para a absorção desse “excedente excessivo” de capital”. E o urbano é um
local propício “a receber os excedentes de capital e rentabilizá-los”.
Entretanto, a autora explica que apesar do excedente poder ser aplicado em infraestrutura
urbana, a rentabilidade é limitada, o que não proporciona altos índices de lucratividade. Além
disso, as melhorias realizadas na cidade tendem a se esgotar, findando assim a “fonte de
absorção de excedentes em determinado momento” (cf. RIBEIRO, 2018, p. 3). E é exatamente
esse o ponto que faz com que as “meras melhorias urbanas” sejam substituídas pelas “ideias de
transformação urbana”. A partir da “destruição e reconstrução criativa” das cidades, o urbano
e seus processos de redesenvolvimento se “tornam uma fonte quase que inesgotável de absorção
de excedentes”. Continuando, ela esclarece que esse é o “ponto de contato mais nítido entre a
dinâmica capitalista e a gentrificação”, pois, trata-se da absorção do capital por meio do
redesenvolvimento urbano” (cf. RIBEIRO, 2018, p. 4). Contudo, Ribeiro (2018, p.5) chama
atenção para o fato que, nesse contexto, as classes sociais, a produção e o consumo também são
reestruturados, proporcionando o nascer de uma “nova classe social”, composta por
profissionais altamente especializados.
Outro ponto relevante apresentado por Ribeiro (2018, p.9) é o fato de que tem ocorrido uma
ampliação do conceito de gentrificação, de forma que novos significados e possibilidades de
aplicação do conceito têm surgido. A fim de exemplificar a autora apresenta como novas formas
do fenômeno a “gentrificação de espaços públicos”, a “gentrificação comercial”, a
“gentrificação de novas construções”. Porém ela salienta que “à luz das disputas teóricas sobre
o conceito [essas], podem ser entendidas como “estudos de casos”. Tal tendência tem se
verificado nos estudos sobre o tema, inclusive Van Criekingen (2006), para caracterizar o caso
de Bruxelas, utilizou o termo “gentrificação marginal”, como vimos anteriormente. Contudo,
Ribeiro (2018, p.9). deixa claro que estas classificações têm gerado muitas controvérsias entre
os estudiosos “por se tratarem de casos que não possuiriam as características definidas pelo
conceito clássico”. Entretanto vale ressaltar que a abordagem clássica se refere a um fenômeno
constatado em um lugar específico e que atualmente se tornou globalizado.
Reflexo dessa globalização é que “nas últimas décadas, muitos pesquisadores se dedicaram a
analisar os processos de redesenvolvimento vivenciados na América Latina sob o paradigma da
gentrificação” muitas vezes sem levar em conta “as peculiaridades da região e seu contexto (cf.
RIBEIRO, 2018, p. 19). Continuando, Ribeiro (2018, p.9) explica que a gentrificação nessa
área possui uma relação direta como a exploração do patrimônio histórico, sendo muitas vezes
consequência da “revitalização” do espaço urbano; exemplo disso são, os casos de gentrificação
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brasileiros: o do Pelourinho, em Salvador; o do Bairro Recife, em Recife; o do “Porto
Maravilha”, no Rio de Janeiro. Assim sendo, acrescento aqui, o do Centro Histórico da cidade
de Tiradentes, em Minas Gerais, analisado no presente estudo.
Ainda segundo a autora, no Brasil os processos de gentrificação seguem as características
latino-americanas, a saber: “o forte apelo ao patrimônio cultural das cidades, a dependência de
investimento (principalmente inicial) e de engajamento estatal, e o menor impacto dos
processos” (cf. RIBEIRO, 2018, p.12). A questão do patrimônio cultural está presente nos casos
brasileiros apresentados por Ribeiro e, no caso de Tiradentes, conforme mostraremos em nossa
análise.
Os conceitos de gentrificação apresentados pelos autores citados (SMITH, 2006; VAN
CRIEKINGEN, 2006; RIBEIRO, 2018) serviram de base para o estudo de caso de Tiradentes.
E como os próprios teóricos são unânimes em dizer que em cada local o processo se dá de forma
distinta, não será utilizado nenhum modelo de análise. Entretanto, são considerados todos os
conceitos apresentados e as características expostas, a fim de explicar e contrapor com o
processo de gentrificação do Centro Histórico de Tiradentes. Isso pode, quiçá se tornar um
paradigma de gentrificação específico para se analisar o caso de Tiradentes.
Contudo, as reflexões de Ribeiro (2018) merecem destaque, principalmente no se refere à
relação entre o turismo e o fenômeno, haja vista que Tiradentes é uma cidade histórica cuja
fonte de renda é a atividade turística. Porém, a presente análise é conduzida de forma intertransdisciplinar dialogando com os demais conceitos da revisão de literatura.
Por isso, o processo de gentrificação da cidade de Tiradentes é analisado a partir de uma prática
fotográfica educomunicativa, razão pela qual é relevante apresentar, a seguir discussões sobre
o conceito de fotografia.

1.4.Fotografia
O processo fotográfico, desde a descoberta/invenção de Nièpice até chegar ao formato digital,
passou por diversas mudanças e muitos se dedicaram ao estudo da fotografia. Porém, Machado
(2000) ressalta que ainda estamos tentando entendê-la, porque
A fotografia é a base tecnológica, conceitual e ideológica de todas as mídias
contemporâneas e, por essa razão, compreendê-la, defini-la é um pouco também
compreender e definir as estratégias semióticas, os modelos de construção e
percepção, as estruturas de sustentação de toda a produção contemporânea de signos
visuais e auditivos, sobretudo daquela que se faz através de mediação técnica. Cada
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vez que um meio novo é introduzido, ele sacode as crenças anteriormente
estabelecidas e nos obriga a voltar às origens para rever as bases a partir das quais
edificamos a sociedade das mídias. (MACHADO, 2000, p.01).

Ou seja, por ser tão importante para a compreensão das mídias contemporâneas, a fotografia
está sempre sendo revisitada e muitas vezes recebendo novas definições e funções, seja por
teóricos, seja por artistas, fotógrafos, educadores, entre outros interessados, pelo dispositivo
comunicativo. Além disso, quando as teorias da fotografia são retomadas o conceito passa a ser
observado por outro prisma e novos conhecimentos são agregados a ele. De forma que a
literatura sobre a fotografia nos traz diferentes definições e abordagens sobre o assunto.
Para Barthes (2009, p. 14) a fotografia não é passível de classificação, isso porque, segundo ele,
“não há qualquer razão para marcar tal ou tal de suas ocorrências; as fotos são signos que não
se fixam bem, que se alteram como leite. Seja o que for que ela dê a ver e qualquer que seja sua
maneira, uma foto é sempre invisível: não é ela que nós vemos”. Para ele existe uma dificuldade
em estabelecer parâmetros classificatórios para as fotos, que não sejam “empíricos, retóricos
ou estéticos”. Além disso, a invisibilidade da foto deve-se ao fato de que ao olharmos para uma
imagem o que vemos é o seu referente, o objeto que foi posicionado na frente da câmera, uma
vez que ambos permanecem unidos para sempre. Nas palavras desse autor, “a fotografia
pertence a esta classe de objetos folheados, onde não é possível separar as duas folhas sem as
destruir: o vidro e a paisagem, e, porque não, o Bem e o Mal, o desejo e seu objeto – dualidades
que é possível conceber, mas não perceber”(BARTHES, 2009, p. 14). E é exatamente, nessa
condição de inseparabilidade entre o referente e a foto, que está a essência da fotografia buscada
por Barthes.
Entretanto, Campos (2011, p. 178-179) questiona a “condição de inseparabilidade”, ao se basear
nas imagens produzidas pelo artista Vik Muniz20, pelo fato de que “a única condição de vida”
das imagens (obras) de Muniz são as fotografias, porque “o enquadramento, o ângulo, a
composição material, a representação e as condições técnicas de sua ampliação, só encontram
nesse instantâneo planejado o seu registro temporal, substancial e ideal para acontecer”.
Continuando suas indagações, Campos pondera,
aquela imagem indicial, atada inexoravelmente ao seu referente, tão explorada
teoricamente em relação à fotografia perde aqui [nos trabalhos de Muniz sua razão de
ser introduzindo a possibilidade do referente ser agora a própria fotografia. Ou seria,
ao contrário, uma prova incontestável do fim do referente? [...] Seria essa uma ruptura
com a tradição da fotografia? É possível afirmar que a fotografia, com seus quase dois

20

Para conhecer os trabalhos do brasileiro, artista plástico e fotógrafo
<http://vikmuniz.net/pt/gallery>. Acesso em: fev. 2019.

Vik Muniz, viste o site:
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séculos de história, tenha em algum momento fundado realmente uma tradição?
(CAMPOS, 2011, p. 179-178).

Contudo, o que Campos (2011, p. 180) conclui com suas interrogações e observações é que
“nesses dois séculos de uso e exploração da técnica, o que descobrimos foi a sua completa
autonomia enquanto discurso e linguagem, e uma potencialidade como matéria artística que
continua avançando em desdobramentos e invenções”. Neste sentido, a fotografia nas artes é
um campo passível de experimentações e com grande potencial de inovação, capaz de subverter
a lógica da fotografia e do próprio aparelho fotográfico. Pois, conforme explica a autora, o
aparelho não exerce um “papel neutro” (cf. CAMPOS, 2011, p.155). Ou seja, as
particularidades/características de cada aparelho, assim como é manuseado vai de alguma forma
interferir no resultado, a foto. Nas palavras de Campos:
Flusser afirma que: “Na realidade, (...), o fotógrafo só pode fotografar o fotografável,
isto é, o que está inscrito no aparelho.” É verdade que uma câmera de pinhole produz
uma imagem característica, diferente da polaroide, diferente das antigas Olympus Pen
- que duplicavam a imagem fazendo com que o filme rendesse o dobro -, diferente
ainda das máquinas digitais. Os filmes também, cada qual com uma granulação e uma
sensibilidade à luz, sempre trouxeram sua identidade ao trabalho fotográfico.
Acreditamos então que tanto fotógrafo, como aparelho e filme fotográfico introduzem
na produção da imagem elementos que fatalmente escaparão, a uns ou a outros,
criando essa zona imponderável que é fundamental à criação, sendo muitas vezes
responsável pelo alargamento expressivo de uma linguagem, pelo esgarçamento que
propicia à invenção. (CAMPOS, 2011, p.155).

Ao contestar a afirmativa de Flusser, a autora explicita que, cada componente da fotografia –
câmera, fotografia e filme – possui características capazes de imprimir sua marca na imagem,
mas sempre haverá lacunas que propiciam o surgimento de algo novo. E é exatamente,
aproveitando dessas fissuras que muitos fotógrafos e artistas, como Muniz, produzem sua arte.
Aproveitando essa reflexão de Campos (2011), a partir de Flusser (1985), é oportuno esclarecer
que tal afirmativa desse autor deve-se ao fato dele entender as fotografias como conceitos
programados, cuja função é programar o comportamento dos receptores, haja vista que as
fotografias estão em todos os lugares. Porém, segundo Flusser (1985), ao olhar desatento elas
são cenas automaticamente impressas sobre o papel e, apesar de entender que, por detrás da
impressão, existe o ponto de vista do fotógrafo, para este tipo de observador o que importa é
que as fotos abrem “visões do mundo”, como descreve o trecho a seguir:
Fotografias são onipresentes: coladas em álbuns, reproduzidas em jornais, expostas
em vitrines, paredes de escritórios, afixadas contra muros sob forma de cartazes,
impressas em livros, latas de conservas, camisetas. Que significam tais fotografias?
Segundo as considerações precedentes, significam conceitos programados, visando
programar magicamente o comportamento de seus receptores. Mas não é o que se vê
quando para elas se olha. Vistas ingenuamente significam cenas que se imprimiram
automaticamente sobre superfícies. Mesmo um observador ingênuo admitiria que as
cenas se imprimiram a partir de um determinado ponto de vista. Mas o argumento não
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lhe convém. O fato relevante para ele é que as fotografias abrem ao observador visões
do mundo. (FLUSSER, 1985, p.22).

Apesar de estar nos mais variados lugares as fotografias são “imagens técnicas21 que
transcodificam conceitos em superfícies” (FLUSSER, 1985, p.25). Sendo assim, para entendêlas faz-se necessário decodificá-las, ou seja, entender a intenção do fotógrafo e a do aparelho,
definidas por ele respectivamente, como perpetuar através das imagens e programar a sociedade
através da fotografia.
Para Flusser (1985, p. 24), a fotografia consiste em conceitos programados que objetivam
influenciar o comportamento dos receptores, já que “por trás da intenção do aparelho
fotográfico há intenções de outros aparelhos”, da indústria fotográfica, das condições de
produção no parque industrial, do sistema socioeconômico, entre outras entidades. E a intenção
de todos esses aparelhos, conforme ressalta o autor, é condicionar a sociedade para que os
aparelhos continuem se aprimorando constantemente. De forma que, na concepção do autor a
intenção do aparelho prevalece sobre o fotógrafo. Além disso, a fotografia por ser multiplicável
ad infinitum, não é valorizada enquanto “objeto”, já que não passam de uma folha de papel,
porém seu valor está nas informações que elas transmitem através das imagens impressas na
superfície do papel.
Adicionalmente, Flusser (1985) compara os fotógrafos a outros profissionais para explicar que
os fotógrafos não são trabalhadores, mas informadores, já que o resultado do seu trabalho, o
produto, não serve para ser consumido, mas para informar; no entanto, ressalta a parcialidade
do fotógrafo, pois há sempre uma intenção ao se produzir uma imagem. Entretanto, existem
aqueles que não se importam com a intencionalidade por detrás da imagem.
Barthes (2009) faz parte desse grupo, porque para ele a intencionalidade do fotógrafo não o
interessa; o que atrai sua atenção em uma imagem é justamente o que escapa ao propósito do
fotógrafo. Nas palavras desse estudioso, “a visão do fotógrafo não consiste em <ver> mas em
estar lá” (BARTHES, 2009, p. 58), haja vista que a fotografia é a prova de que naquela fração
de segundo do click, a cena existiu (cf. BARTHES, 2009, p. 87). E é justamente, por isso que
ele alega que o noema22 da fotografia é “isso foi”, pois a cena impressa no papel fotográfico –

Segundo Flusser (1985, p.10) imagem técnica “trata-se de imagens produzidas por aparelhos”, ou seja,
fotografias.
22
s.f.1. produto da inteligência; ideia, concepção, pensamento. 2.FIL na fenomenologia husserliana, o objeto
visado pela consciência humana. Significado / definição de noema no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa
(p. 2023). In: HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
21
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ou mesmo as das imagens digitais pensando na atualidade – só existiu no momento da pose, a
partir do click ela “morre”, mas se eterniza através da foto.
Completando, Barthes (2009, p.95) explica que “a fotografia não diz (forçosamente) aquilo que
já não é, mas apenas e de certeza aquilo que foi”. A fotografia, para ele, é de certa forma uma
certificação da existência de práticas sociais, pessoas, objetos, entre outras situações da cultura
e dos costumes de uma época ou um povo. Adicionalmente, Barthes (2009, p. 17) explica que
“a foto pode ser objecto de três práticas (ou três emoções, ou três intenções): fazer,
experimentar, olhar”, realizadas respectivamente, através do fotógrafo/ “Operator”, da ação do
fotógrafo sobre aparelho/click e do “Spectator (nós que observamos/consumimos as imagens).
A essas três intenções, Campos (2011, p. 157) afirma que “acrescentaria talvez no início dessa
sequência o “ser” (“être”) do objeto fotografado que está bem definido na presença do modelo,
da paisagem, do acontecimento, do fenômeno, da construção/encenação que se torna a própria
invenção fotográfica”, ou seja ela inclui o referente.
A questão da intencionalidade do fotógrafo também é abordada por Sontag (2004). Para essa
estudiosa enquanto a pintura assim como a descrição em prosa são uma “interpretação
estritamente seletiva”, a fotografia pode ser tratada como uma “transparência estritamente
seletiva”, porque a imagem revelada é fruto do recorte indicado pelo fotógrafo (cf. SONTAG,
2004, p. 16).
Entretanto, ela explica que sempre haverá fatores que influenciam o fotógrafo, porque
apesar da presunção de veracidade que confere autoridade, interesse e sedução a todas
as fotos, a obra que os fotógrafos produzem não constitui uma exceção genérica ao
comércio usualmente nebuloso entre arte e verdade. Mesmo quando os fotógrafos
estão muito mais preocupados em espelhar a realidade, ainda são assediados por
imperativos de gosto e de consciência. (SONTAG, 2004, p. 16-17).

Continuando, Sontag (2004, p. 17) justifica que apesar da fotografia, em certo sentido, ser um
retrato da realidade, e não apenas um olhar sobre, “as fotos são uma interpretação do mundo
tanto quanto as pinturas e os desenhos”, porque no momento de captura da imagem ou mesmo
na edição, o fotógrafo vai utilizar de técnicas, ferramentas e artifícios que respaldam o olhar
que ele tem sobre o tema fotografado. Além disso, esse suposto retrato da realidade possui
“múltiplos significados” uma vez que, conforme discorre a autora,
a sabedoria suprema da imagem fotográfica é dizer: “Aí está a superfície. Agora,
imagine — ou, antes, sinta, intua — o que está além, o que deve ser a realidade, se ela
tem este aspecto”. Fotos, que em si mesmas nada podem explicar, são convites
inesgotáveis à dedução, à especulação e à fantasia. (SONTAG, 2004, p. 33).

Ou seja, a fotografia deixa espaço para estimular a imaginação daquele que a contempla, seja
para preencher lacunas, seja criar histórias, suposições, interrogações e afins. Isso quer dizer
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que elas também são formas de experienciar o mundo, já que por meio de fotografias é possível
conhecer lugares, culturas, objetos e muitas outras coisas.
Vale acrescentar ainda que, apesar do ato fotográfico pressupor a não intervenção do fotógrafo,
“num sentido físico”, Sontag (2004, p. 22) explica que “usar uma câmera é ainda uma forma de
participação. Embora a câmera seja um posto de observação, o ato de fotografar é mais do que
uma observação passiva.”, porque
tirar uma foto é ter um interesse pelas coisas como elas são, pela permanência do
status quo (pelo menos enquanto for necessário para tirar uma “boa” foto), é estar em
cumplicidade com o que quer que torne um tema interessante e digno de se fotografar
— até mesmo, quando for esse o foco de interesse, com a dor e a desgraça de outra
pessoa. (SONTAG, 2004, p. 23).

Ao capturar uma imagem o fotógrafo procura enquadrar a cena/paisagem/objeto/pessoas, ou
aquilo que quer fotografar; ele busca a melhor composição para evidenciar o que deseja
destacar. Não o bastante, “fotografar é atribuir importância. Provavelmente não existe tema que
não possa ser embelezado; além disso, não há como suprimir a tendência, inerente a todas as
fotos, de conferir valor a seus temas”, conforme salienta Sontag (2004, p. 41). Ou seja, ao
decidir fotografar algo, aquele que manuseia o aparelho de certo modo está conferindo
importância ao elemento fotografado, pois caso contrário, não haveria o porquê de fotografálo.
Sontag (2004) caracteriza a fotografia como uma “aquisição”,
a fotografia é, de várias maneiras, uma aquisição. Em sua forma mais simples, temos
numa foto uma posse vicária de uma pessoa ou de uma coisa querida, uma posse que
dá às fotos um pouco do caráter próprio dos objetos únicos. Por meio das fotos, temos
também uma relação de consumidores com os eventos, tanto com os eventos que
fazem parte de nossa experiência como com aqueles que dela não fazem parte — uma
distinção de tipos de experiência que tal consumo de efeito viciante vem turvar. Uma
terceira forma de aquisição é que, mediante máquinas que criam imagens e duplicam
imagens, podemos adquirir algo como informação (e não como experiência).
(SONTAG, 2004, p.172).

Ou seja, a fotografia é uma forma de possuir, ter por perto, pessoas e/ou coisas que gostamos,
assim como, possibilita a fruição de eventos. E é por meio de imagens que adquirimos
informação e muitas vezes vivenciamos o que está ausente. Isso porque, no momento em que
“algo é fotografado, torna-se parte de um sistema de informação” (SONTAG, 2004, p. 172).
Além disso, a fotografia é um vestígio do real, é uma parte/extensão do seu tema e, portanto,
“um meio poderoso de adquiri-lo, de ganhar controle sobre ele”, explica Sontag (2004, p.172).
Sendo assim, após o click da câmera o instante se torna fixo, de modo que o/a
objeto/pessoa/lugar fotografado, existirá para sempre através das reproduções daquele instante
registrado na superfície do papel, independentemente da sua existência posterior. Entretanto, a
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autora adverte que a fotografia não é apenas uma reprodução do real, mas uma forma de reciclar
o real, de ressignificá-lo; isso porque “na forma de imagens fotográficas, coisas e fatos recebem
novos usos” (SONTAG, 2004, p.191). Ademais, as fotografias têm seus significados mudados
de acordo com o contexto em que são vistas. Adicionalmente, a autora, ressalta que as
fotografias não dependem de um criador de imagens, motivo que confere a elas poder jamais
desfrutado por outro sistema de imagem, como, por exemplo, a pintura.
O caráter informativo da fotografia, pode ser observado nos trabalhos dos autores mencionados
anteriormente. Vale destacar que para Flusser (1985) e Sontag (2004) as fotografias são formas
de adquirir informação e informar, uma vez que são amplamente difundidas. Barthes (2009),
também ressalta essa característica da fotografia como sendo uma de suas funções, assim como
“representar, surpreender, dar significação, provocar desejo” (cf. BARTHES, 2009, p. 37).
Sontag (2010) explica que, em geral, as imagens são parecidas, razão pela qual muitas vezes se
considera como real o que é dado por imagem e não a realidade de fato. Esse culto à imagem
faz com que os consumidores muitas vezes não questionem como realmente as imagens foram
produzidas, o que estava para além do recorte do quadro. Ou seja, querendo ou não, toda
imagem é um recorte, um quadro que está dentro de outros quadros. Inclusive Machado (2015,
p. 90) considera que a “fotografia, seja qual for o referente que a motiva, é sempre um retângulo
que recorta o visível”. Isso significa que para esse estudioso o “quadro da câmera é uma tesoura
que recorta o que deve ser valorizado”. Sontag (2004, p.17) classifica esses recortes (imagens)
como interpretação do mundo, pois ao optar por determinada exposição os fotógrafos “impõem
padrões a seus temas”.
Por sua vez, Flusser (1985, p.10) refuta a visão da fotografia como a extensão do real, pois
“imagens técnicas não são “o mundo”, mas determinados conceitos relativos ao mundo”, de
forma que elas são símbolos que necessitam ser decodificados. Para ele, as fotografias são de
certa forma pré-definidas pelo aparelho e, por isso, o fotógrafo precisa se contrapor ao aparelho,
pois as fotos resultam da relação fotógrafo/aparelho (jogo). Contudo, Campos (2011), pondera
que é exatamente essa relação fotógrafo versus aparelho que muitas vezes corrompe essa lógica
e possibilita às imagens extrapolarem a noção de retrato do real. Nas palavras dela,
Há uma escolha, refletida no enquadramento e nos recursos técnicos convocados para
a realização da imagem, que transita entre o subjetivo e íntimo desejo do indivíduo
que fotografa e a sua condição nunca neutra ou isenta de influências do meio em se
encontra ou em que se formou. E, se muitas vezes a imagem reflete esse jogo,
externando as opções mais ou menos perceptíveis de seu autor, pode ainda conter as
tentativas de subversão, decomposição e transformação que alimentam com
frequência uma busca e captura fotográfica, constituindo assim menos um testemunho
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do real e mais uma realidade construída somente visível no registro produzido.
(CAMPOS, 2011, p.148).

Ou seja, o fotógrafo é influenciado pelo contexto em que se encontra, assim como pela sua
bagagem cultural. E o jogo fotógrafo versus câmera é refletido no registro da imagem que se
constitui como uma realidade construída e não um espelho ou recorte do real, pois a opção por
um recorte ou outro reflete as influências vivenciadas pelo fotógrafo.
Diante desse panorama de abordagens, é possível perceber que a revisão de literatura sobre
fotografia constitui parte importante desta pesquisa, pois traz diferentes pontos de vista sobre o
conceito de forma que possibilita observá-lo a partir de múltiplas e diversas perspectivas, o que
contribui tanto com a ação aqui apresentada como com a sua análise.
A fotografia nesta pesquisa é considerada uma ferramenta educomunicativa, pois constitui um
dispositivo midiático informativo portador de intencionalidade e parcialidade. Assim sendo, o
fotógrafo escolhe o que quer mostrar conforme o contexto e a cultura na qual está inserido. A
fotografia é o meio que aquele que manipula o aparelho fotográfico tem para evidenciar sua
subjetividade e a dos espectadores, posto que a imagem originada representa tanto à identidade
cultural do fotógrafo, quanto ao espectador, uma vez que na fotografia existe espaço para o
imaginário e a criação. Além disso, as imagens fotográficas são capazes de sensibilizar o
observador para aspectos do urbano e questões culturais que passam despercebidos ao olhar
superficial.
Esse caráter informativo e artístico da fotografia evidencia tanto os traços de sociedade e de
relações socioespaciais não sustentáveis, quanto os aspectos que promovem a sustentabilidade.
Para compreender o papel da sustentabilidade nesta pesquisa vamos discutir esse conceito para
finalizar esta revisão de literatura.

1.5.Sustentabilidade
A sustentabilidade é um conceito amplo, mas que habitualmente é mais utilizado quando se
trata de questões ambientais. A fim de ampliar a discussão sobre esse fio condutor que permeia
toda a pesquisa, começamos com a definição de Moore (2005) que é bastante esclarecedora,
pois fala de reconciliação com o intuito de mover-se a um amanhã sustentável. A autora explica
o seguinte:
Minha definição de sustentabilidade e educação para a sustentabilidade está delineada
nas seguintes frases. Sustentabilidade é um conceito, uma meta e uma estratégia. O
conceito se refere à reconciliação da justiça social, integridade ecológica e bem-estar

49

de todos os sistemas vivos do planeta. O objetivo é criar um mundo social e
ecologicamente justo dentro dos meios da natureza sem comprometer as gerações
futuras. A sustentabilidade também se refere ao processo ou estratégia de mover-se
em direção a um futuro sustentável. A educação para a sustentabilidade é definida
como a educação que se concentra no conceito de sustentabilidade de uma maneira
que se encaixa nos valores da sustentabilidade. (MOORE, 2005, p. 78). (tradução
nossa)23.

Assim, discorre não apenas sobre a sustentabilidade, mas também sobre “educação para
sustentabilidade”, que segundo a autora deve ser “interdisciplinar, colaborativa, experiencial e
potencialmente transformadora”. Por se tratar de uma questão de extrema urgência, complexa
e tão ampla que abrange tanto questões sociais, políticas, econômicas, como ecológicas, em
suas diversidades, a sustentabilidade exige uma mudança de paradigma. Porém, para que essa
transformação ocorra e que de fato surja uma cultura de sustentabilidade, que garanta o futuro
das próximas gerações, é preciso eleger/criar ferramentas/artifícios para promover a reflexão a
respeito da realidade na qual estamos inseridos. Neste sentido, Moore (2005) explica que a
sustentabilidade é uma construção social. Além disso, constitui um processo ou estratégia para
que o amanhã possa ser equitativo e sustentável.
Para Kagan (2008, p.15), a definição de Moore (2005) apresenta muito bem as características
“normativas” do conceito de sustentabilidade, porém sua inovação está na proposta de
reconciliação entre campos paradoxais, como por exemplo, ciência e economia, sociedade,
tecnologia e meio ambiente, entre outras áreas do conhecimento. Adicionalmente, autor explica
que em se tratando das artes, a abordagem mais interessante do conceito de sustentabilidade
“são aquelas em que a inter-relação entre os processos culturais, sociais, econômicos, políticos
e ecológicos é explorada” (cf. KAGAN, 2008, p. 17) (tradução nossa)24. Além disso, Kagan
(2008, p.18) ressalta que a sustentabilidade pode estar relacionada tanto a “questões locais
quanto globais, porém a compreensão da sustentabilidade implica a ligação entre as realidades
local e global” (tradução nossa)25. Com isso, ele deixa explícito que quando se trata das artes o
interessante é trabalhar a sustentabilidade inter-transdisciplinarmente, utilizando questões
locais para uma abordagem global e vice-versa. Ainda segundo o autor, no campo das artes a
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My own definition of sustainability and sustainability education are outlined in the following sentences.
Sustainability is a concept, a goal, and a strategy. The concept speaks to the reconciliation of social justice,
ecological integrity, and the well-being of all living systems on the planet. The goal is to create an ecologically
and socially just world within the means of nature without compromising future generations. Sustainability also
refers to the process or strategy of moving toward a sustainable future. Sustainability education is defined as
education that concentrates on the concept of sustainability in a manner that fits with the values of sustainability.
24
are those instances where the inter-relatedness of cultural, social, economic, political and ecological processes
is explored.
25
Also, the issues addressed could be global or local, but an understanding of sustainability implies a linkage of
local and global realities, i.e. what is at times labelled as 'glocal'.
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sustentabilidade “está relacionada aos processos, processos de pesquisa, processos de
aprendizado, processos de trabalho. Esses processos envolvem reflexividade total sobre nós
mesmos em um sentido amplo (de rotinas individuais a instituições sociais e redes de energia)”
(cf. Kagan, 2008, p. 18) (tradução nossa)26. Isso porque o caminho percorrido proporciona a
reflexão sobre a ação realizada. O que quer dizer que uma pesquisa que tem a sustentabilidade
como um dos fios condutores, o processo, caminho percorrido pelo pesquisador, bem como as
ferramentas que ele utiliza é parte da pesquisa e requer formas diferentes de ver, pensar e
questionar a realidade como um todo.
Complementando esses autores (MOORE, 2005; KAGAN, 2008), Siqueira (2010) destaca o
que exprime o termo “sustentabilidade” e o que é preciso para atingir os objetivos pressupostos
por ela, conforme explicita:
o termo “sustentabilidade” expressa a conexão intrínseca entre justiça social, paz,
democracia, autodeterminação e qualidade de vida e, para poder atingir estes
objetivos, é necessário uma estratégia cultural baseada no pressuposto de que os
media, artes, educação, comunicação, organização e também as emoções
desempenham papel decisivo nesse processo de mudança. (SIQUEIRA, 2010, p. 98).

Isso quer dizer que a sustentabilidade pressupõe a conexão de vários campos de produção de
conhecimento para que a humanidade possa viver de forma plena e igualitária, propiciando que
as próximas gerações possam também satisfazer suas necessidades (cf. BOFF, 2015). Nesse
sentido, para chegar à equidade global, o autor enfatiza a “estratégia cultural” capaz de exercer
determinante papel nesse processo de mudança de paradigma de uma sociedade não sustentável
em vários setores – econômico, social, tecnológico, político, cultural, ecológico, entre outros –
para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Devido à complexidade que existe numa
mudança como essa, Siqueira (2010) ressalta, assim como Kagan (2008) a necessidade de uma
abordagem inter e transdisciplinar para a questão, enfatizando a importância da arte. Ademais,
ele se apropria do conceito de “sustentabilidade como uma nova fronteira para as artes”27 criado
Kagan (2008). Ou seja, para Siqueira (2010) sustentabilidade é um novo desafio para esse
campo de conhecimento.
Outro autor que contribui para essa discussão é Brocchi (2008). Ele parte do princípio de que
“se a crise global tem causas culturais, então requer também soluções culturais” (BROCCHI,

26

sustainability in the arts relate to the processes, research processes, learning processes, working processes.these
processes involve all-out reflexivity about ourselves' in a wide sense (from individual routines to social institutions
to power networks.
27
Este conceito apresentado por Siqueira (2010) no texto “Arte e Sustentabilidade: argumentos para a pesquisa
ecopoética da cena”.
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2008, p. 26) (tradução nossa)28. Sendo assim, o autor apresenta três tipos de soluções culturais,
a saber: “Cultura de sustentabilidade, Estratégias culturais de sustentabilidade e Cultura
sustentável e evolução cultural”. Brocchi (2008, p. 26-27) explica que “a construção social da
realidade é, a princípio, cultural, baseada na cultura dominante, numa subcultura ou numa
cultura alternativa” (tradução nossa)29. De forma que para haver uma mudança de paradigma
de uma sociedade não sustentável para uma sustentável se faz necessário transformar a cultura
globalizada dominante em diversas culturas de sustentabilidade. E se toda cultura precisa
comunicar seus valores para se manter, a estratégia de transformação parte dos diferentes meios
e estruturas de comunicação utilizados para se comunicar e assim criar uma cultura de
sustentabilidade. Neste sentido, o autor cita Herbert Marshall Mcluhan (2007), afirmando que
“o meio é a mensagem”30, pois segundo Brocchi (2008, p. 27) para uma cultura de
sustentabilidade, além da “educação para a sustentabilidade, TV para sustentabilidade ou artes
para sustentabilidade” é preciso eleger diferentes media e ferramentas de comunicação capazes
de atender a demanda de diferentes culturas, uma vez que, o meio utilizado para transmitir a
mensagem é tão importante quanto a própria mensagem (cf. MCLUHAN, 2007, p.22). Isso
porque, conforme explica Mcluhan (2007, 22) “o conteúdo” de qualquer meio ou veículo é
sempre outro meio e veículo. O conteúdo da escrita é a fala, assim como a palavra escrita é o
conteúdo da imprensa e a palavra impressa é o conteúdo do telégrafo”. Adicionalmente, ele
ressalta que o meio modifica a mensagem e a forma como “público” a recebe. Ou seja, uma
mesma mensagem provoca reações diferentes de acordo com o meio pelo qual é divulgada. A
fotografia de um espetáculo traz uma mensagem diferente do espetáculo, assim com um vídeo
do mesmo espetáculo traz outra mensagem. Sendo assim, o meio utilizado para falar de
sustentabilidade influencia/modifica o conteúdo da mensagem principalmente devido a
questões culturais que envolvem tantos os meios de comunicação como os receptores.
Outro aspecto importante dos apontamentos de Mcluhan (2007) é a questão dos “meios como
extensões do homem”. Seguindo esse raciocínio, uma obra de arte pode expressar a cultura de
uma época em uma sociedade qualquer, pois através dela é possível entender esse grupo
humano e a cultura em que se insere. Dessa forma, os meios de comunicação de um período

28

If global crisis has cultural causes, then it requires also cultural solutions.
The social construction of reality is at first a cultural one, based on the dominant culture, a subculture or an
alternative culture.
30
Herbert Marshall Mcluhan (2007) afirma em Os meios de comunicação como extensões do homem
(understanding media) que “ o meio é a mensagem”, o que segundo autor significa que “as consequências sociais
e pessoais de qualquer meio - ou seja, de qualquer uma das extensões de nós mesmos - constituem o resultado do
novo estalão introduzido em nossas vidas por nova tecnologia ou extensão de nós mesmos.
29
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histórico têm a propriedade de estender as marcas culturais de uma época para que gerações
futuras percebam as experiências comunicacionais daquele momento em foco. Essa analogia
pode se repetir com qualquer outro meio de comunicação (música, comida, roupa, filme, escrita,
entre outros fala), dentro do pensamento mcluhaniano. Daí importância da pesquisa por media
capazes de atingir e de refletir as mais diversas culturas quando se pretende criar uma cultura
de sustentabilidade, conforme propõe Brocchi (2008).
As definições dos autores mencionados anteriormente (MOORE, 2005; KAGAN, 2008;
SIQUEIRA, 2010; BROCCHI, 2008) demonstram que a sustentabilidade é uma questão
complexa e que não se restringe a aspectos ecológicos, considerando-se que para tornar o
planeta ecologicamente sustentável faz-se necessário um ambiente de equidade social e
econômica, entre outros ambientes de diversidade cultural.
Moore (2005) e Siqueira (2010) afirmam que para o planeta tornar-se sustentável é preciso que
aconteçam mudanças de comportamento relacionadas à “justiça social, integridade ecológica e
bem-estar” (MOORE, 2005, p.78) como situações sine qua non para um futuro sustentável.
Adicionalmente, ambos veem a sustentabilidade como um processo, ou seja, algo que
acontecerá gradativamente. Contudo, para Siqueira (2010), a arte tem papel fundamental nesse
processo, uma vez que possui a capacidade de promover novos processos de organização e
assim abrir espaços para distintas possibilidades e modos de pensar. Em contrapartida, Moore
(2005) fala em “educação para sustentabilidade”, pois é por meio da educação que se poderá
desenvolver uma mentalidade voltada para a sustentabilidade.
Já Brocchi (2008) entende a sustentabilidade do planeta diretamente ligada à promoção da
diversidade cultural; isso porque a cultura globalizada dominante ocidental em diversos
aspectos se opõe à cultura de sustentabilidade.
Todos os pontos de vista sobre a sustentabilidade apresentados, de alguma forma dialogam com
esta pesquisa, uma vez a sustentabilidade aqui está relacionada a aspectos culturais e sociais.
Ademais, se conforme Brocchi (2008), para promover uma cultura de sustentabilidade é
necessário eleger diferentes media, nesta pesquisa a fotografia é o meio de comunicação
escolhido para vivenciar práticas de sustentabilidade. Isso acontece porque, a partir das imagens
produzidas por estudantes secundaristas de uma escola pública no interior de Minas Gerais são
promovidos debates acerca do fenômeno da gentrificação, da apropriação do espaço público,
entre outros temas, pela população local de Tiradentes, assim como, a respeito da desigualdade
social existente na cidade. Por isso mesmo, a arte fotográfica será utilizada para sensibilizar a
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população sobre essas questões, a fim de que Tiradentes se torne um contexto comprometido
com a sustentabilidade. Ademais, partindo do princípio de que os media são extensões do
homem (cf. MCLUHAN, 2007), as imagens, neste sentido, são extensões da visão de mundo
dos secundaristas, já que é por meio das fotos produzidas que se pode entender tanto questões
identitárias, quanto aspectos das urbanidades, das culturas, da sociedade entre outras questões
do processo de gentrificação na cidade.
Portanto, nesta pesquisa a sustentabilidade é entendida como uma mudança cultural cujo
objetivo é criticar as desigualdades, promover o bem-estar e assegurar os direitos dos cidadãos
tiradentinos relativos à fruição e apropriação do espaço público, de forma a preservar os
recursos culturais da região. Além disso, a sustentabilidade nesta pesquisa não é percebida
como transformação que irá acontecer do global para o local ou de cima para baixo, mas por
meio das práticas fotográficas e das imagens resultantes.
Enfim, os conceitos de educomunicação, identidade cultural, gentrificação, fotografia e
sustentabilidade serão a base conceitual, os fios condutores, desta conjuntura intertransdisciplinar que, englobando artes, urbanidades e sustentabilidade, se propõe a tecer redes
comunicativas com o intuito de problematizar a realidade em que a população local de
Tiradentes se encontra, empoderando esses sujeitos para que suas mensagens se lancem a
outros, a partir dos quais essa mensagem será multiplicada.
No capítulo seguinte, vamos apresentar o contexto em que se insere o objeto desta pesquisa,
através de um breve histórico da cidade de Tiradentes, bem como da descrição da Escola
Estadual Basílio da Gama e dos estudantes.
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2. A cidade, a escola e os estudantes: contextualizando o objeto de pesquisa

Anastácia, cidade enganosa, tem um poder, que às vezes se diz
maligno e outras vezes benigno: se você trabalha oito horas por dia
como minerador de ágatas ônix crisóprasos, a fadiga que dá forma
aos seus desejos toma dos desejos a sua forma, e você acha que está
se divertindo em Anastácia quando não passa de seu escravo.
Italo Calvino
A cidade de Tiradentes encanta os olhos dos que por ela passam, ruas, casas, lojas, restaurantes,
cafés, museus, igrejas, monumentos, clima, vegetação, entre outras características, traz a
sensação de voltar no tempo e o desejo de construir o futuro. Diante desse cenário do século
XVIII, tão mais perfeito que a realidade daquela época, às vezes, é difícil olhar nas entrelinhas,
os detalhes.
Embora as ruas e praças do Centro Histórico estejam sempre cheias de transeuntes, que flanam
apreciando a arquitetura e a infraestrutura que a cidade oferece – museus, galerias de arte,
comércios, praças, entre outras construções históricas – é cada vez mais difícil se deparar com
senhorinhas moradoras da cidade sentadas nas praças, comentando sobre assuntos cotidianos,
como é comum em cidades pequenas do interior.
Atualmente, a grande maioria da população local não habita a área central de Tiradentes, ou
seja, não estabelece relação para com o espaço, delegando a essa área a função apenas
comercial, que deve se adequar cada vez mais ao gosto do comprador (o turista). E assim, cada
vez mais esses espaços deixam de ser usados pelos tiradentinos, tornando-se apenas um lugar
de passagem ou de trabalho. As pessoas não mais se sentam nas praças para conversar ou para
realizar qualquer outra atividade de lazer. E assim, hábitos urbanos vão sendo criados.
Esta relação dos moradores para com a área central se reflete na educação e nos processos de
formação da população local, haja vista que, conforme afirma Kaplún (1998, p.52-53) a
educação se dá nas ações do dia a dia. Isso porque, segundo o autor, “se a educação é um
processo, é um processo permanente. Não se limita a alguns momentos da vida, a algumas
instâncias educacionais, a um ano letivo de certo número de meses. A educação é feita na vida,
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prática refletida” (tradução nossa)31. Ou seja, ela acontece nas vivências diárias, no contato com
o outro e nas relações que estabelecemos com os espaços e com o que nos circunda. Sendo
assim, a forma como os estudantes da Escola Estadual Basílio da Gama, se relacionam,
interagem com o espaço urbano e com aqueles que habitam a cidade, interfere na sua formação,
manifestando a existência de uma comunidade de aprendizagem.

2.1 A cidade
A centenária cidade de Tiradentes, Minas Gerais, foi fundada em 1702, pelo taubateano João
de Siqueira Afonso, após encontrar veios de ouro na Serra de São José, a princípio a região foi
chamada de Arraial da Ponta do Morro32 e, posteriormente, de Arraial Velho do Rio das Mortes,
para diferenciar do Arraial Novo do Rio das Mortes, atual São João del-Rei. Nesse período a
região das minas era um local de grande rivalidade devido às suas jazidas de ouro de fácil
extração. As disputas pelas terras auríferas culminaram na Guerra dos Emboabas (cf. SANTOS
FILHO, 2010).
O pequeno arraial, já na segunda década do século XVIII foi elevado à categoria de vila,
tornando-se em 19 de janeiro de 1718 Vila de São José del-Rei, em homenagem ao príncipe D.
José de Portugal. Contudo, somente em 12 de janeiro do ano seguinte a coroa portuguesa
confirmou a elevação do Arraial Velho à condição de vila. Nesse período havia apenas uma
vila na região do Rio das Mortes, a Vila de São João del-Rei; sendo assim, a partir da ascensão
do Arraial Velho à Vila de São José del-Rei, o Rio das Mortes passou a exercer a função de
divisa entre as duas vilas. Já a elevação à categoria de cidade ocorreu em 1860, passando a se
chamar Tiradentes em 1889, em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, mártir da
Inconfidência Mineira (cf. SANTOS FILHO, 2010; ALMEIDA; SANTOS FILHO, 2007 apud
ZOLINI, 2007).
Durante o século de XVIII a exploração aurífera foi bastante intensa na região do Rio das
Mortes, o que ocasionou o aumento populacional e consequentemente das edificações (casas,
comércios, igrejas). Tiradentes naquela época era a maior produtora de ouro de Minas Gerais,

31

Si la educación es un proceso, es un proceso permanente. No se limita a unos momentos en la vida, a unas
instancias educativas, a un curso escolar de cierta cantidad de meses. La educación se hace en la vida, en la
praxis reflexionada.
32 Esse nome gera controvérsias entre alguns historiadores (cf. SANTOS FILHO, 2010, p.11).
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porém, no final do século, o período áureo entra em decadência devido à queda da produção
das minas. Segundo o pesquisador Santos Filho, nos primeiros anos após a descoberta das
minas, o ouro “brotava docemente da terra”, proporcionando progressos na vila, conforme
demonstram os dados a seguir:
grandes depósitos auríferos foram descobertos em 1720 por João Ferreira dos Santos
e João de Oliveira nas margens do rio das Mortes, no Cuiabá, atualmente um bairro
de Tiradentes. Em 1723 contavam-se na Vila de São José 78 casas de negócio. O
número de escravos matriculados para o pagamento do imposto de capitação era de
3.801.(SANTOS FILHOS, 2010, p. 18).

Tal expansão se manteve durante o período de extração aurífera das minas, haja vista que, no
final do XVIII, ainda, segundo Santos Filho (2010, p. 18), “a vila dispunha de 57 vendas de
secos e molhados, 14 lojas e 5 boticas, e havia, entre seus moradores, 10 sacerdotes, 2 médicos
e 6 advogados. O território mineiro dilatava-se e povoava-se, e novos arraiais eram
implantados”. Contudo, esses novos arraiais começam a reivindicar a condição de vila e com
isso a se desmembrar da Vila de São José, originando novas vilas, como por exemplo, a “Vila
de São Bento do Tamanduá, no antigo Arraial do Tamanduá, em 1789; Vila Queluz, no Arraial
dos Carijós, em 1790; Vila de Barbacena, no antigo Arraial da Borda do Campo, em 1791” (cf.
SANTOS FILHO, 2010, p. 18).
Em 1826 a Vila de São José, ainda permanecia grande, “abrangia 33 distritos, reunindo uma
população de 23.933 habitantes – 6.515 brancos, 6.355 pardos (mulatos) e 10.826 negros, dos
quais 9.286 cativos (cf. SANTOS FILHO, 2010, p.21). É importante salientar que durante os
séculos XIX e XX muitos desses distritos também se tornaram vilas, separando-se da Vila de
São José.
Por outro lado, a partir dos primórdios do século XIX até meados do século XX, a cidade
começa a enfrentar um período de grande estagnação econômica e queda populacional devido
à escassez do ouro (cf. CAMPOS, 2006, p.33). Assim, os habitantes passam a exercer outras
atividades – “a agricultura, a criação de animais e o artesanato de prata” (PELLEGRINI, apud
CAMPOS, 2006, p.34). Além disso, muitos daqueles que fizeram riqueza nos tempos áureos
foram para o vale do Paraíba investir na cafeicultura, de modo que a região passou a sobreviver
de outras atividades, conforme descreve o trecho a seguir:
Grande parte da população que fizera fortuna na época áurea desceu para o vale do
Paraíba e passou a se dedicar à cafeicultura, formando as novas cidades do ciclo do
café. A comarca do Rio das Mortes sobreviveu quase exclusivamente da agricultura e
da criação de suínos, destinados à venda no Rio de Janeiro. Produziam-se também na
região cal e telha em grande escala, além de tecidos de algodão. Já em 1800, segundo
Richard Burton [1976], havia em São José setenta teares. No censo de 1831, constam
189 fiandeiras. (SANTOS FILHO, 2010, p.24).
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Ou seja, aqueles que permaneceram na vila, começaram a buscar outras fontes de renda, além
da mineração. Adicionalmente, no final do século XIX foram implantadas na cidade a linha de
barco a vapor em 1880, e a ferrovia (Estrada de Ferro do Oeste de Minas – EFOM) em 1881,
inovações que proporcionaram maior comodidade aos habitantes e ligava a Vila de São José a
de São João del-Rei, mas não fomentaram melhorias significativas na economia que
permaneceu estagnada (cf. SANTOS FILHO, 2010, p.23).
No início do século XX, Tiradentes se encontrava em estado de profunda decadência com as
construções se deteriorando. De acordo com Santos Filho (2010, p. 24-25), “por volta de
1899/1900, a cidade contava com 194 casas bastante arruinadas, sendo 19 sobrados. O
município era constituído pelos distritos: sede, Barroso e Lage. A população contava 11 mil
habitantes, dos quais 3.500 viviam na sede do município”. Além disso, a produção aurífera era
pequena e a economia baseava-se basicamente na “agropecuária, exportação de queijos,
exploração de caulim, oca e cristais”, adicionalmente, o cultivo de videiras introduzidos por
imigrantes italianos apresentava alguns frutos.
O empobrecimento do município é visto por alguns pesquisadores como um dos fatores
responsáveis pela preservação do patrimônio histórico, conforme descreve o trecho a seguir:
A decadência econômica deixou seus bens culturais em total abandono: pessoas
demoliram casas e os casarios estavam em ruínas, abandonados. Entretanto as
características arquitetônicas estavam intactas. Devido à decadência econômica, a
cidade não conheceu os efeitos do progresso, causando assim a preservação do
patrimônio histórico. (CAMPOS, 2006, p. 39).

Isso significa que, a decadência econômica impediu o investimento em novas construções civis,
bem como a modernização das existentes por meio de reformas ou ampliações. Adicionalmente,
a migração de vários moradores para outras cidades em busca de emprego aumentava o número
de residências abandonadas, e com isso reduzindo o número populacional para 1.236
moradores, nos anos de 1920, menos de um terço da população que habitava a cidade nos
tempos áureos da exploração das minas (cf. NEVES, 2013, p.27).
Porém, conforme explica Santos Filho (2010, p. 25), nas primeiras décadas do século XX, a
cidade passou por alguns progressos que tornaram a vida dos moradores mais confortável; em
1915, houve a canalização da água e em 1932 a ligação da iluminação elétrica. Antes da
canalização da água a população se abastecia através da água do Chafariz e o serviço de
iluminação se dava por meio de “apenas 24 lâmpadas a querosene”, o que demonstra a
precariedade de ambos serviços. Quanto ao calçamento do Centro Histórico que conhecemos
hoje, de lajes de quartzito extraídos da Serra de São José, também faz parte das benfeitorias do
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século XX, até 1956 as ruas eram de terra ou cobertas pelo calçamento de pé de moleque
setecentista. Nas imagens a seguir (figura 1 e figura 2) é possível visualizar a mudança do piso
da Rua Direita, do Centro Histórico, na primeira foto de 1948 com calçamento de pé de moleque
setecentista e na segunda de 2019 com o piso de lajes de quartzito. Outra diferença é iluminação,
enquanto naquela imagem havia postes e fios da rede elétrica aparentes, nessa a fiação é
subterrânea.
Figura 1: Imagem da Rua Direita na primeira
metade do século XIX.

Foto: Gilberto Ferrez, 1948.

Figura 2: Imagem da Rua Direita no ano de 2019.

Foto: Silvia Cristina dos Reis, 2019.

Em 1938, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) promoveu o
tombamento do conjunto arquitetônico e urbanístico de Tiradentes, porém o número de
habitantes no distrito sede do município continuou em declínio: em 1959, a população era de
1.142 habitantes (cf. SANTOS FILHO, 2010, p. 40). O tombamento não significou de imediato
à restauração das edificações; de acordo com o Inventário de Proteção do Acervo Cultural de
Tiradentes, de 2002 (apud NEVES, 2013, p. 32), estas permaneceram “em estado de ruínas no
período de 1938 até os anos 1970”, década em que surgem as primeiras ações no intuito de
melhorar a cidade.
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Outro ponto que chama atenção na história de Tiradentes é que entre a primeira metade do
século XIX e início do XX circularam pela cidade cinco periódicos locais, conforme descreve
Santos Filhos,
O Popular, publicado a partir de 1839, O Patriota, lançado em 1887, e a Folha de
Tiradentes, fundada e mantida pelo promotor público Presalindo Lery dos Santos.
Esse jornal teve seu primeiro número lançado em 10 de janeiro de 1891 e circulou
apenas um ano. Ainda no final do século XIX publicou-se A Aurora, de efêmera
duração, e na primeira metade do século seguinte o Partido Republicano Mineiro
lançou O Progresso, também de curta duração. (SANTOS FILHO, 2010, p. 25).

Ou seja, a cidade dispunha de uma significativa teia midiática local que não se manteve nas
décadas seguintes.
O breve histórico da cidade de Tiradentes durante os séculos XVIII, XIX e meados do século
XX serve de base para a compreensão das transformações ocorridas no município a partir da
segunda metade do século XX em decorrência de algumas iniciativas de revitalização e de
desenvolvimento do turismo nessa localidade.
Conforme mencionado anteriormente, as primeiras décadas dos anos de 1900, foram marcadas
pela decadência devido a depressão econômica em que o município se encontrava (cf. NEVES,
2013). Entretanto, esse cenário começa a mudar a partir de 1960, momento em que a cidade
passa a despertar cada vez mais o interesse de visitantes, devido ao seu aparecimento na grande
mídia, ainda que de forma não tão expressiva como nas décadas posteriores. Nesse período,
conforme descreve Campos (2006, p.42), os visitantes chegavam a Tiradentes “atraídos pela
tranquilidade, pelo casario colonial, pelos atrativos naturais, pelo artesanato, pela culinária
regional, pela simplicidade da população local e pela história do mártir da Inconfidência
Mineira”. O perfil desses visitantes difere bastante do perfil dos turistas que nas décadas
seguintes passaram a frequentar a cidade.
Mas, é em 1970, que a cidade começa a se desenvolver e alterar sua condição de degradação,
conforme relatado no Plano Diretor Participativo de Tiradentes/MG (PDPT/MG):
Nos primeiros anos da década de 1970, Tiradentes começa a receber pessoas forâneas
que optam por viver na cidade, estabelecendo-se em tempo integral e criando
alternativas econômicas para isto – como os proprietários do pioneiro Hotel Solar da
Ponte – ou como uma alternativa de lazer para férias e fins de semana – como no caso
de Maria do Carmo de Melo Franco Nabuco, prima do ex-presidente do SPHAN,
Rodrigo Melo Franco de Andrade. (PDPT/MG, 2014, p.40).

Ou seja, a sede do município começa a ser habitada por “estrangeiros” – denominação usada
pela população local para se referir àqueles moradores que não são naturais de Tiradentes.
Adicionalmente, a chegada desses novos moradores, foram tomadas algumas iniciativas
relevantes no intuito de promover as mudanças que sucederam nos anos seguintes.
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A primeira ação nesse sentido foi a criação em 1970 da Fundação Rodrigo Melo Franco de
Andrade, através de uma iniciativa de Maria do Carmo Nabuco e um grupo de pessoas
influentes, como Tancredo Neves, Israel Pinheiro, Rodrigo Melo Franco de Andrade. O
propósito dessa instituição era “a revitalização da cidade, a recuperação do patrimônio histórico
de Tiradentes, a instalação de um centro de estudos e de um museu regional” (cf. PDPT/MG,
2014, p. 40-41).
Outra iniciativa no sentido de preservar o patrimônio histórico e revitalizar a cidade se dá com
a mudança de Yves Alves, ex-diretor da rede Globo Minas, para município em 1980. Yves
Alves conheceu Tiradentes em 1967, durante a gravação do filme Proezas de Satanás na vila
do Leva e Traz, dirigido por Paulo Gil. Segundo relato de Anna Maria Parsons, Yves Alves
ficou fascinado pelo lugar e seus habitantes, desde o primeiro momento:
Yves contava o quão fascinado ficará diante da imponência da serra de São José, uma
muralha verde contra a qual recortavam-se as torres brancas da matriz de Santo
Antônio. Contava do espanto diante do interior da Matriz, das pinturas nas capelas do
Rosário, Mercês, São João Evangelista e Santíssima Trindade.
As pessoas da terra não lhe foram menos atraentes. Gente antiga, de mansas falas e
ocultas vidas, sob uma imprevista polidez. Tudo a ser inferido, adivinhado e raramente
revelado num discurso direto. Tudo a exigir o prudente trato social que caracteriza
nossa Minas profunda. (apud MORICI, 2006, p.199).

Esse encantamento fez com que anos mais tarde Yves Alves viesse a residir em Tiradentes e
em 1982, junto com John Parsons, Joaquim Falcão, José Luiz Alqueres e Ângelo Oswaldo criar
a Sociedade dos Amigos de Tiradentes (SAT) com propósito realizar algumas “obras
emergenciais nos casarios, para que os moradores permanecessem no centro histórico” (cf.
NEVES, 2013, p. 43). Segundo Neves (2013, 43), as primeiras reformas promovidas pela SAT,
foram realizadas em 30 casas. Mas, posteriormente por meio de um “convênio com a Fundação
Roberto Marinho e com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),
outras edificações foram recuperadas”.
O conjunto arquitetônico tombado pelo IPHAN, em Tiradentes, é composto por igrejas e
capelas, casario, entre outros monumentos, o Chafariz cuja construção data 1749. Dentre as
igrejas e capelas estão: a Matriz de Santo Antônio (XVIII-XIX) 33, a Igreja Nossa Senhora do
Rosário (XVIII), a Capela Nossa Senhora das Mercês (XVIII), a Capela São Francisco de Paula
(XVIII), a Igreja de Bom Jesus Agonizante ou Bom Jesus da Pobreza (XVIII), a Igreja ou
Santuário da Santíssima Trindade (XIX) e a Igreja Santo Antônio do Canjica (XVIII). Já o

33

Período de sua construção.
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casario34, dentre aquelas construções que não se transformaram em comércios ou pousadas,
pode-se destacar o Sobrado Ramalho, a Câmara Municipal, o Prédio da Prefeitura (única
construção com três andares), a Casa Custódio Gomes ou Casa dos cinco Sentidos, o Centro
Cultural Yves Alves, o Museu de Sant’Ana (Antiga Cadeia), o Museu da Liturgia, o Museu
Padre Toledo, o Sobrado Quatro Cantos, o Sobrado Aimorés, a Casa do Comendador Assis
(Escola Municipal Marília de Dirceu) e o Solar Padre Caldeira (Biblioteca Largo do Ó).
Entretanto, existem outros pontos da cidade que chamam atenção dos visitantes, como por
exemplo, a Estação Ferroviária, o Monumento a Tiradentes, o Largo das Forras, a Ponte das
Forras, o Bosque Mãe D’água, o Poço da Matriz (Calçada dos Escravos), o Balneário Águas
Santas, bem como a Serra de São José e suas cachoeiras.
Retomando o tema das iniciativas que visavam promover mudanças no município, além das
duas instituições mencionadas anteriormente, em 1981 foi instituído o Projeto Tiradentes,
desenvolvido por Manfred Max-Neef35 e implantado através de uma parceria entre o SENAC
(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e o CINTERFOR (Centro Interamericano para
el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional), cujo objetivo consistia em
revitalizar a cidade, levando em consideração o bem estar dos habitantes locais. O projeto
propunha “melhorar a qualidade de vida através do aprimoramento de atividades sustentáveis
de especificidade local e ações voltadas para o incentivo da produção artesanal” (cf. BONUTI,
2017, p. 43). Para implementar o projeto Max-Neef se mudou para Tiradentes e vivenciou o
cotidiano da população. Em seus relatos sobre o projeto, ele descreve o município, a população,
a sociedade, a cultura, entre outras características, as relações socioespaciais. Ao chegar em
Tiradentes Max-Neef ficará impressionado com singularidade do lugar,
Um homem carregando duas latas de leite grande em uma mula. Um fazendeiro
vendendo queijo em uma bicicleta. Um grupo de turistas do Rio de Janeiro em seu
carro novo (Passat) à procura de antiguidades a preços baixos e fotografando as
construções deterioradas do século XVIII. Uma senhora da cidade elegante tentando
equilibrar em seus saltos altos no calçamento irregular. Algumas crianças brincando
com seus brinquedos improvisados. Um grupo de velhos bebendo sua cachaça na
frente da televisão do bar. Os sinos tocando. (MAX-NEEF, 1986, p.171). (tradução
nossa)36.

34 A relação das edificações apresentadas aqui foi feita com base nos estudos de Pellegrini (2000); Neves (2013);
Campos (2006), e em informações presente no
site Tiradentes.Net. Disponível em:
<http://tiradentes.net/home.php?valor=Igrejas&tipo_pag=igrejas>. Acesso em: 10 ago. 2018.
35
Economista e ambientalista chileno defende que “A economia é para servir as pessoas e não as pessoas para
servir a economia”. Em seu livro La Economia Descalsa: Señales desde el Mundo Invisible é apresentado o Projeto
Tiradentes, estas informações e algumas obras estão disponíveis no site Manfred Max-Neef. Disponível em:
<http://www.max-neef.cl/>. Acesso em: 10 abr. 2019.
36
Un hombre acarreando dos grandes vasijas de leche sobre una mula. Un campesino en bicicleta vendiendo
queso fresco. Un grupo de turistas de Río de Janeiro en su «Passat» último modelo buscando antigüedades a
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Essas peculiaridades de Tiradentes chamaram atenção de Max-Neef que a partir de suas
observações e do contato com a população colocou em prática o Projeto Tiradentes, fazendo
entrevistas/conversas nas escolas do município e oficinas de qualificação profissional.
É importante ressaltar que esses empreendimentos de revitalização da cidade de Tiradentes
tinham como propósito preservar o conjunto arquitetônico, bem como promover o bem-estar
da população local e a permanência dos mesmos no Centro Histórico.
Anterior a essas iniciativas, a construção da BR-265, em 1968, também foi essencial para o
desenvolvimento do turismo em Tiradentes, uma vez que essa via liga Tiradentes a outras
cidades, como São João del-Rei e Barbacena, e facilita o acesso a outras localidades, atraindo
assim um número maior de visitantes (cf. NEVES, 2013, p.41). Já as modificações
socioespaciais em Tiradentes se intensificam à medida que o turismo aumenta e se torna a
principal atividade econômica da cidade; muitos dos imóveis residenciais são transformados
em estabelecimentos destinados a fins comerciais e o turismo passa a ser elitizado. Nas palavras
de Neves,
Esse processo de recuperação dos edifícios históricos irá contribuir para o surgimento
de estudos relacionados ao potencial turístico que a cidade oferece e para que, com o
tempo, surgisse o turismo elitizado, onde a área central de Tiradentes passou pela
transmutação e os imóveis residenciais irão se tornar estabelecimentos comerciais.
(NEVES, 2013, p. 43).

Entretanto, o autor explica que, no começo, o desenvolvimento dessa atividade não promoveu
o deslocamento da população local – que residia no Centro Histórico – para áreas periféricas e
nem a “perda da história de vida”; isso só acontece na década de 1990. Segundo Neves (2013,
p.44), é nesse período que a maioria das residências se transformam em estabelecimentos
comerciais, fazendo com que, “aos poucos, ocorresse o processo de (re)construção do “centro
histórico” como uma “autêntica” vila barroca mineira, em verdade um cenário-simulacromercadoria a ser consumido por turistas de alto poder aquisitivo”. Ou seja, o Centro Histórico
– antes uma área residencial – passa a ser espaço comercial com inúmeras lojas, restaurantes,
pousadas, bares, entre outros estabelecimentos comerciais; apenas alguns imóveis continuam
exercendo a função de residência. Sendo assim, essa área deixa de ser um espaço de convívio
onde acontecem as trocas cotidianas entre os habitantes.

precios de ocasión y haciendo chasquear sus cámaras fotográficas frente a los vestigios de un opulento Siglo
XVIII. Una elegante dama citadina tratando de mantener el equilibrio sobre sus altos tacos mientras avanza como
una acróbata sobre el irregular empedrado de la calle. Unos niños jugando sus importantes juegos con juguetes
improvisados. Un grupo de viejo s bebien do su «cachaça»* frente al televisor del bar. Las campanas de una de
las sietes iglesias tañendo en lontananza.
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Além disso, das poucas residências que ainda existem no Centro Histórico, a maioria são de
pessoas que se mudaram para a cidade a partir dos anos de 1980 (cf. ZOLINI, 2007), período
em que a cidade passa a despontar na grande mídia. Neste sentido, Neves (2013, p. 57) ressalta
a divulgação da arquitetura barroca de Tiradentes pelos meios de comunicação como sendo
uma estratégia de “marketing urbano37” para que a cidade se tornasse competitiva no circuito
das cidades turísticas. Nessa mesma época, a cidade aparecia com frequência na programação
da Rede Globo de Televisão em função de parcerias da emissora com a “Fundação Roberto
Marinho, a SAT e a prefeitura municipal” (cf. BONUTI, 2017, p.31). Adicionalmente,
Tiradentes, a contar os anos 1980, é cenário de várias produções da Rede Globo de Televisão,
dentre elas estão Rabo de Saia (1984), Memorial de Maria Moura (1994), Menino Maluquinho
(1995), Hilda Furacão (1998), Coração de Estudante (2002) e o Chico Xavier (2010), Dercy
(2012) e recentemente Espelho da vida (2018), o que dá mais visibilidade a cidade e
consequentemente atrai inúmeros visitantes.
A década de 1990 é marcada pelos primeiros grandes eventos que o município sedia: o Festival
Internacional de Gastronomia (1998) e a Mostra de Cinema de Tiradentes (1997). Apesar de
ainda não dispor de ampla infraestrutura, nessa época, uma vez que havia oficialmente apenas
“58 hotéis e pousadas, a maioria de pequeno porte e próximos do centro histórico” (PDPT/MG,
2014, p.47). É também nesse período que se dá a intensificação do turismo e das modificações
nas relações socioespaciais. Isso porque, devido a supervalorização imobiliária muitos
moradores do Centro Histórico venderam seus imóveis e migraram para áreas periféricas dando
origem a novos bairros (figura 3), como por exemplo, Recanto da Serra e Alto da Torre e
proporcionando o “crescimento urbano de bairros mais antigos, como Cuiabá, Várzea de Baixo
e Cascalho” (NEVES, 2013, p. 90). Esse é também o momento em que a valorização imobiliária
se intensifica no município, uma vez que “a demanda por espaços para comércio e outros
estabelecimentos turísticos, assim como a demanda por residências que foram enobrecidas pela
elite imigrante, fez subir fortemente os preços dos terrenos e edificações na cidade” (PDPT/MG,

De acordo com Neves (2013, p. 57) parafraseando (SÁNCHEZ, 2003), “O marketing urbano tem como objetivo
a construção e disseminação da imagem de uma cidade associada a uma “marca” distintiva, como em qualquer
mercadoria, a ser vendida, pelos meios de comunicação, em mercados de âmbito regional, nacional ou
internacional”. Assim sendo, “a cidade passa a ser vista como uma empresa por parte de atores político e
economicamente hegemônicos”. Sendo assim, tanto os investimentos em infraestrutura urbana quanto em
publicidade, aumentam constantemente com o objetivo desses atores não perderem o espaço no “mercado
globalizado do turismo”.
37
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2014, p.50). A valorização imobiliária é tão exacerbada que de 1990 para o ano 2000 os preços
dos imóveis chegaram a valorizar 2.000% (cf. NEVES, 2013, p. 90).
Figura 3: Mapa de ocupação urbana da cidade de Tiradentes.

Fonte: CAMPOS, 2006.

A expansão da cidade ocasionada pela chegada dos novos moradores se deu de forma
desordenada e sem o devido investimento público em infraestrutura, conforme relatado no
PDPT/MG,
muitos bairros surgiram de ocupações desordenadas, em áreas de risco e sofrem com
a falta de serviços públicos, como saneamento básico, falta de água, de coleta de lixo.
Ocorreu ainda um processo de desterritorialização dessa população que, egressa do
centro histórico, não desenvolveu nos novos espaços habitados as mesmas relações de
identidade e pertencimento de outrora. A segregação alcançou não só as condições
sociais e espaciais da população tiradentina, mas atingiu sua relação cultural e
simbólica com a cidade, que mais e mais se tornou uma mercadoria a ser apropriada
e usufruída pelos turistas. (PDPT/MG, 2014, p.50).

Ou seja, a população local que migrou para periferia, além se estabelecer em localidades de
infraestrutura deficitária, teve suas relações identitárias e de pertencimento com a área central
enfraquecidas; e por causa da grande valorização imobiliária que gira entorno do Centro
Histórico voltar a habitar esta área tornou-se impossível. Sendo assim, a localidade em questão
passa a ser vista como mercadoria direcionada a atender às necessidades do turista.
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Outro fator que contribui para mercantilização do Centro Histórico foi a ampliação do
calendário festivo de Tiradentes, uma vez que a maioria dos eventos criados têm como
finalidade atrair mais turistas, dentre eles podemos destacar: a Mostra de Cinema de Tiradentes,
o Carnaval, o Foto em Pauta (Festival de Fotografia de Tiradentes), a Semana Santa, o TremBier
(Festival de Cervejas Artesanais de Tiradentes), a Mostra de Artes Cênicas (Tiradentes em
cena), o Tiradentes Vinho & Jazz Festival, o Bike Fest Tiradentes, o Festival de Blues e Jazz
de Tiradentes, o Festival de Cultura e Gastronomia Tiradentes, a Feira Mineira de Artesanatos,
o Festival de Artes Vertentes, o X-Terra, o Fórum do Amanhã, o Duo Jazz Festival Tiradentes,
o Natal Barroco, a Festa do Carro de Bois e Tropeiros, dentre outros, o Jubileu da Santíssima
Trindade. Isso significa que todo mês é realizado um ou mais evento na cidade.
Contudo, é importante salientar que apenas a Semana Santa e o Jubileu da Santíssima Trindade
são comemorações tradicionais da cultural local, que, mesmo no período de grande de recessão
movimentava a cidade (figura 4).
Figura 4: Procissão da Santíssima Trindade passando pela Rua Direita.

Crédito: Autoria desconhecida. Fonte: Luciana Araujo Bonuti38.

Sobre a Festa da Santíssima Trindade, Agostinho de Azevedo faz a seguinte observação: está
aí a grande festa dos tiradentinos, com suas homenagens à Santíssima Trindade. É um dia de
vida na cidade morta, com os romeiros ruidosos bulindo com a sua quietude anciã”

38

A imagem da procissão foi obtida por meio do print da imagem presente na dissertação de mestrado Meu jardim
virou
praça:
olhares
locais
sobre
Tiradentes/MG.
Disponível
em:
<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Luciana%20Bonuti.pd>.
Acesso: 10 mai. 2019.
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(AZEVEDO, 1939 apud NEVES, 2013, p. 36). Além dessas duas, as outras festividades que a
população local participa de fato é a festa do Carro de Boi, o Carnaval, Réveillon e as
quermesses que acontecem nos bairros. Nos demais eventos o número de participantes da
população local é bem restrito.
Continuando a contextualização, apresentaremos mais alguns dados sobre o município. A
cidade de Tiradentes faz parte da mesorregião Campos das Vertentes, atualmente, possui área
territorial de 83,04 km² com densidade demográfica de 83,73 hab/km². O município é
constituído pelo distrito sede do qual fazem parte as localidades de César de Pina e Águas
Santas, e pelos distritos Elvas e Caixa D’Água da Esperança, conforme mostra o mapa da figura
5 (cf. PDPT/MG, 2014, p. 5).
Figura 5: Mapa da divisão administrativa do município de Tiradentes/MG 39.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP)/Centro de Estudos de Políticas Públicas (CEPP), 2014.

Apesar de César de Pina e Águas Santas serem bairros do distrito sede do município, essas
localidades têm o acesso a área central dificultado por questões geológicas, a Serra de São José
separa os dois bairros do área central; também o transporte público coletivo deficitário,
intensifica essa separação da sede, pois disponibiliza escassos horários de ônibus por dia – de
segunda-feira a sexta-feira –, saindo às 6:30 horas de César de Pina e às 17 horas de Tiradentes,

39

A imagem do mapa foi obtida por meio do print do mapa presente no PDPT/MG (2014, p. 6).
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segundo os usuários. O percurso do ônibus passa pelas Águas Santas tanto no sentido da ida
quanto no da volta. Adicionalmente, os outros dois distritos, também têm dificuldade de acessar
o distrito sede, isso porque em ambos os casos, não há transporte público coletivo. No caso do
Elvas, os moradores que trabalham no distrito sede, fretam micro-ônibus ou tomam dois
coletivos para chegar à área central – um até o Trevo de Tiradentes (viação Transur) e outro até
rodoviária (viação Presidente). Ou seja, o transporte público intramunicipal, quando existente
é deficitário haja vista o número reduzido de horários e dias. Além disso, Tiradentes não possui
a modalidade de transporte público coletivo de circulação na área urbana, de modo que
mobilidade daqueles que habitam os bairros mais afastados da região central também é
dificultada.
No que se refere ao número de habitantes, a população do município entre 2000 e 2010 teve um
aumento considerável, passando de 5.759 para 6.961 habitantes40, sendo que 77,23% residem
na área urbana. E segundo a previsão de crescimento populacional, acredita-se que em 2017
tenha chegado 7.807 habitantes41. Nesse período, a média anual de crescimento populacional
de Tiradentes foi de 1,91%, maior que a do Brasil 1,17%. Porém, na década anterior (de 1991
a 2000), a média anual de crescimento populacional do município foi bem maior 3,30%, mais
que o dobro da taxa média anual de Minas Gerais, 1,43 e do Brasil 1,63%, no mesmo período.
Do mesmo modo, a taxa de urbanização do município entre 2000 e 2010 cresceu, passando de
72,36% para 77,01%. Tais dados são reflexos da chega de novos moradores a cidade.
Nesse período o índice de emprego no setor formal também aumentou de 20,3% para 34,9%.
Esse crescimento, de acordo com o PDPT/MG (2014, p. 144) é “reflexo daqueles setores
ligados à cadeia produtiva do turismo, em especial os segmentos de comércio, hospedagem e
alimentação”. Em 2017 a média salarial dos trabalhadores formais do município apontada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é 1,5 salário mensais. Embora a taxa de
emprego formal tenha aumentado, em Tiradentes o índice de desigualdade social ainda é alto,
em 2010 o índice de Gini42 da cidade era de 0,57, maior que o das décadas anteriores (0,56 em
2000 e 0,54 em 1991). Adicionalmente, 63,3% da renda do município está concentrada no grupo
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Confira o PDPT/MG (2014, p. 23).
Dados
do
censo
de
2010
realizado
pelo
IBGE.
Disponível
em:
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/tiradentes/panorama>. Acesso em: 10 fev. 2018.
42
O Gini é “um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os
rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos.” O valor varia de 0 a 1 e quanto mais próximo de 1 maior a
desigualdade social (ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL, 2013). Disponível em:
http:<//www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/tiradentes_mg#renda>. Acesso em: 10 fev. 2018.
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dos 20% mais ricos (cf. ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DO BRASIL, 2010)
o que reforça o pressuposto da desigualdade social no município.
Em se tratando de habitação, Tiradentes registra que 80,8% do município apresenta
esgotamento sanitário adequado; dos domicílios urbanos em vias públicas, 23,1% estão em vias
arborizadas e 21,4% em vias com urbanização adequada (cf. IBGE, 2010). O abastecimento de
água da sede do município é feito por um sistema público operado pela Copasa em regime
contínuo, havendo pouca incidência de vazamentos” (cf. PDPT/MG, 2014, p.16). Já os demais
distritos Caixa D’Água da Esperança e Elvas “não contam com sistema público de
abastecimento, sendo adotadas soluções individuais como cisternas e nascentes próximas às
residências” (cf. PDPT/MG, 2014, p.17); o esgotamento sanitário se dá por meio de fossas.
No que se refere à educação, os dados do IBGE (2010) indicam que 98% da população com
idade entre de 6 a 14 anos são escolarizadas. Já entre a população de 25 anos ou mais 7,2% são
analfabetos, 47,4 % possui o ensino fundamental incompleto, 14,9% têm fundamental completo
e médio incompleto, 19,5% possui ensino médio e superior incompleto e apenas 11% dispõe de
ensino superior completo (cf. ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL,
2010). Esses dados demonstram que a maioria daqueles que ingressam no sistema escolar não
concluem o ensino médio, o que indica problemas de evasão escolar no município.
A rede pública de Ensino de Tiradentes conta um total de oito instituições. Segundo
informações fornecidas por Alessandra Resende, funcionária da Secretária de Educação, o
município possui oito escolas de ensino público municipal e uma estadual. Dessas instituições
duas são destinadas à educação infantil – Centro Infantil Bem-me-quer e Padre Lourival de
Salvo Rios – localizadas respectivamente nos bairros, Pacu e Várzea de Baixo. E cinco escolas
destinadas à educação infantil e ensino fundamental até o 5º ano, sendo que a escola Marília de
Dirceu está localizada no Centro da cidade, a Carlos Rodrigues de Melo no distrito Elvas, a
Natalino Longatti em César de Pina e a João Pio nas Águas Santas. Já a Escola Estadual Basílio
da Gama, única unidade de Ensino Fundamental e Médio do município, está localizada no
Centro de Tiradentes. O distrito Caixa D’Água da Boa Esperança, teve sua Escola Municipal
Jose Custodio Filho fechada em 2018 e os estudantes passaram a estudar em escolas no distrito
sede.
O quadro educacional do município, segundo informações presentes PDPT/MG (2014, p. 335344) se encontra num momento delicado, com indicadores pouco favoráveis no se refere à
distorção idade-série, à taxa de abandono escolar, à taxa de aprovação, ao Índice de
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Desenvolvimento do Ensino Básico (IDEB) que é abaixo da média regional e nacional de
acordo com dados de 2010, 2011 e 2012, mesmo havendo o aumento de gastos com a educação.
A história do município, assim como os dados estatísticos referentes às últimas décadas delimita
de forma resumida o panorama das transformações ocorridas na cidade e o contexto em que o
município se encontra atualmente. Ou seja, Tiradentes é uma cidade turística conhecida
internacionalmente pela exuberância de seu conjunto arquitetônico, mas que traz fortes indícios
de desigualdade social.
No próximo tópico apresentaremos a escola onde se deram as ações e os estudantes envolvidos
nas vivências a fim de situar o objeto deste estudo.

1.2. A escola e os estudantes
A educação não se limita ao ecossistema escolar, apesar de o sistema escolar exercer um papel
de destaque na educação. Isso porque aqueles que recebem educação formal passam parte
significativa da infância e adolescência em salas de aula com professores e colegas de classe.
Daí a importância desse ambiente de ensino-aprendizagem na formação desses sujeitos como
cidadãos.
A Escola Estadual Basílio da Gama (figura 6) onde aconteceram as ações educomunicativas,
tem sua origem no Grupo Escolar de Tiradentes criado no ano de 1922. Naquela época, a
entidade funcionava na Praça da Bandeira, atual Largo do Sol. Já a troca do nome da instituição
ocorreu, em 1940 quando essa passou a chamar-se Grupo Escolar Basílio da Gama. As locações
da antiga edificação escolar, apresentavam alguns problemas físicos, sendo assim um novo
prédio foi construído na Rua dos Inconfidentes, no Centro da cidade para abrigar a instituição
e, em 1960, foi feita a transferência. Entretanto, somente em 1980, com a fusão da Escola
Estadual D. Delfim Ribeiro Guedes e a Escola Estadual Basílio da Gama foi criada uma única
unidade escolar de primeiro grau na cidade, mantendo o nome da segunda entidade. O Ensino
Médio só foi implementado 20 anos depois da fusão das duas instituições; e partir de 2004 teve
início a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ou seja, até a virada do milênio,
para cursar o Ensino Médio, a população de Tiradentes precisava se locomover para a cidade
de São João del-Rei.
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Figura 6: Imagem Panorâmica do pátio da escola (2019).

Autora: Silvia Cristina dos Reis. Fonte: Acervo pessoal.

Outro programa de ensino implementado na escola, em 2009, foi o Programa Acelerar para
Vencer que é destinado àqueles estudantes que estão em defasagem de idade/ano nas séries
iniciais e finais do Ensino Fundamental. A distorção idade/ano, conforme mencionado no
tópico anterior, caracteriza um dos problemas relacionados a educação no município.
De acordo com informações fornecidas pela escola, para atender os 531 estudantes
matriculados, a instituição conta com 59 profissionais (docentes, bibliotecários, dentre outros)
que se dividem em três turnos (manhã, tarde e noite). A infraestrutura física do prédio é
composta de nove salas de aula, quadra poliesportiva aberta, laboratório de informática,
biblioteca, sala recursos43, Internet, cantina (cozinha) e banheiros.
No turno matinal, funcionam as turmas do Ensino Fundamental e Médio, sendo três turmas do
9º ano do Ensino Fundamental, três de 1º ano, duas de 2º ano, três de 3º ano do Ensino Médio
e a sala de recursos. Já, no período vespertino, a Escola recebe apenas os estudantes do Ensino
Fundamental, sendo duas turmas de 6º ano, três de 7º ano e três de 8º ano. Vale ressaltar que no
turno da tarde funciona também a telessala que é destinada aos discentes que estão em
defasagem ano/série; o noturno é dedicado à turma dos matriculados no EJA.
O corpo de funcionários da escola se divide da seguinte maneira: diretor e vice-diretora, duas
supervisoras, cincos secretárias, duas bibliotecárias, cinco professores de apoio que atuam
diretamente em sala de aula e um professor que trabalha com a comunicação assistida; além
desses, atuam um professor na telessala, 31 professores de conteúdo (português, matemática,
histórias e demais disciplina), aliados a 10 funcionárias trabalhando na cozinha e limpeza.
Os estudantes da Escola Estadual Basílio da Gama têm idades variadas, porém os do diurno são
em sua maioria pré-adolescentes e adolescentes residentes na sede do município e nos distritos
Elvas e Caixa D’Água da Boa Esperança. Segundo a direção da escola, as crianças e jovens dos
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Espaço de apoio aos alunos de Atendimento Educacional Especializado (A.E.E).
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bairros Águas Santas e César de Pina, não estudam na sede do município; em geral, os
estudantes do EJA residem no distrito sede de Tiradentes.
Neste capítulo apresentamos o contexto no qual o objeto desta pesquisa está inserido, ou seja,
contextualizamos historicamente a cidade de Tiradentes, traçamos um panorama da escola e
dos estudantes.
No próximo capítulo apresentaremos as etapas da aplicação da metodologia de pesquisa nas
vivências educomunicativas.
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3. Narrativas do espaço

Inumeráveis são as narrativas do mundo.
Roland Barthes

Narrar é o ato/processo de contar, expor, relatar acontecimentos/histórias/estórias, por meio de
exposição escrita, oral, entre outros. Tal prática é parte da natureza humana, “a narrativa está
presente em todos os tempos, em todas as sociedades; a narrativa começa com a própria história
da humanidade; não há em parte alguma povo algum sem narrativa” (BARTHES, 1971, p.18).
Contudo, as narrativas e os tipos de exposição podem variar até mesmo dentro de um mesmo
grupo de pessoas, pois cada narrativa é construída a partir do olhar daquele que conta/apresenta
o fato narrado, a história.
A princípio relataremos como se deu o contato com o objeto de estudo e a evolução das
vivências fotográficas educomunicativas norteadas pela metodologia da cartografia afetiva;
depois apresentaremos a análise dos dados resultantes do processo, assim como o estudo dos
mapas e das fotografias produzidos pelos secundaristas.
A cartografia afetiva constitui a estratégia metodológica utilizada durante as vivências
fotográficas educomunicativas expostas neste trabalho; sua escolha deve-se ao fato de ela
privilegiar o processo ao invés dos resultados propriamente ditos. Adicionalmente, por ser um
método que se atém mais ao processo, a cartografia possibilitou que as vivências fossem
construídas no dia a dia, ou seja, a cada encontro e a partir do interesse dos envolvidos. Além
disso, a cartografia não é uma metodologia rígida, mas aberta a múltiplas formas de agir e
interpretar; não é sequencial, visto que, não há um começo e um fim preestabelecido (PRADO
FILHO; TETI, 2013, p. 52), de modo a permitir, sempre que necessário, a mudança ou
adaptação do percurso que estava sendo trilhado. A flexibilidade do método aplicado foi
fundamental para a realização deste trabalho em que o pesquisador é o agente propositor da
vivência a ser analisada.

73

3.1 Primeiros passos
Definida a Escola Estadual Basílio da Gama como o local para a implementação das vivências
fotográficas, entrei em contato com o diretor que gostou da minha proposta, mas pediu que eu
conversasse com a supervisora de ensino para viabilizar a minha entrada na rotina escolar.
Depois de apresentar o projeto à supervisora, fomos falar com a professora de artes, uma vez
que essa era única disciplina em que a escola permitia realizar as vivências. Após explicar a
docente do que se tratava minha pesquisa e o tipo de atividades que seriam executadas ela
aceitou, mas havia um porém: a turma tinha apenas uma aula de artes por semana com duração
de 50 minutos. Sendo assim, teríamos que administrar minhas idas à escola de forma que não
prejudicasse a aplicação do conteúdo convencional.
Então, o próximo passo seria entrar em contato com a turma de secundaristas e convidá-los a
participar das vivências fotográficas. Porém, descobri que havia a necessidade de submeter meu
trabalho ao Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEPESH). Por isso, as
vivências que estavam previstas para começar em setembro de 2018 com uma turma do 2º ano
do Ensino Médio, iniciou-se em maio de 2019 com a turma do 3º ano do Ensino Médio. Outra
mudança ocorrida nesse período foi a substituição da docente de artes por outro profissional,
que por coincidência também cursa o mestrado no programa PIPAUS. Essa turma de
secundaristas em que foram realizadas as vivências fotográficas educomunicativas tem 40
estudantes matriculados, porém segundo o professor de artes, quatro deles abandonaram a
escola. No decorrer das vivências, o número de estudantes que frequentaram as aulas variava
muito, porém 22 discentes participaram de uma ou mais vivência e se dispuseram a realizar as
atividades propostas no âmbito escolar. Já os passeios fotográficos realizados extraclasses
tiveram um número bem reduzido de participantes (oito estudantes).
O primeiro encontro, com os secundaristas da turma 3º ano Diamante44 do Ensino Médio
aconteceu em abril de 2019, momento em que apresentei o projeto e os convidei a participar
das vivências. Um mês depois iniciamos as ações e estas se estenderam até o mês de agosto. A
exposição Olhares: uma narrativa do cotidiano45, ficou em cartaz de 17 de agosto a 8 de

44

Segundo o professor de artes todo ano a Escola Estadual Basílio da Gama sugere uma nova nomenclatura para
as turmas. Já foram usados nomes de tribos indígenas, de bairros da cidade de Tiradentes e em 2019, funcionários
da secretária – que são os criadores da iniciativa – escolheram tema pedras preciosas e semipreciosas. para nomear
as turmas; por isso a denominação 3º ano Diamante.
45
A exposição ficou em cartaz no Museu Casa Padre Toledo, em Tiradentes, Minas Gerais, de 17 de agosto a 08
de setembro de 2019. A visitação para estudantes e professores do sistema público de ensino (básico, fundamental,
médio e superior) e para moradores de Tiradentes, São João del-Rei e Santa Cruz de Minas foi gratuita. Confira o
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setembro de 2019 e constitui uma síntese das vivências fotográficas realizadas com os
secundaristas durante este período. Devido às exigências do CEPESH referentes à preservação
da identidade dos envolvidos, os estudantes são identificados nesta pesquisa por uma letra do
alfabeto estipulada pela pesquisadora e, nas obras da exposição, a identificação foi feita através
de codinomes escolhidos pelos próprios autores das imagens, a saber: Preto, Sunce Pali, Veltti,
Lawier, Tuti, Cali, Felps e Phaniistuff.
O tópico seguinte apresenta cada uma das ações e como cada atividade se ligou à outra até a
finalização dos trabalhos.

3.2.Ações fotográficas educomunicativas
Ações, práticas, vivências são denominações usadas como referência ao trabalho
educomunicativo realizado com os secundaristas da Escola Basílio da Gama. É importante
ressaltar que cada uma das ações aqui apresentadas passou por adaptações para se encaixar ao
modelo de plano de aula utilizado pela Escola. A descrição dessas vivências educomunicativas,
antes de analisá-las, tem como objetivo apresentar cada ação e seu desenvolvimento, a fim de
traçar o caminho percorrido pela pesquisadora.

3.2.1. Vivência Nº 1
A primeira ação que propus aos estudantes secundaristas foi a cartografia afetiva, que consiste
na criação de cartas (mapas) afetivos da cidade de Tiradentes (vide anexo I), conforme
apresentado no plano de aula em apêndice B. O objetivo geral dessa vivência foi identificar
com quais pontos da cidade (praças, restaurantes, lojas, monumentos, igrejas, museus e etc.) os
estudantes tinham mais afinidades e se reconheciam e quais lugares eram menos acolhedores.
Além disso, essa ação tinha como meta identificar a causa de determinado lugar despertar
sentimentos diferenciados (de apreciação ou rejeição) nos estudantes e abordar questões

release de divulgação no site Campus Cultural UFMG em Tiradentes. Disponível em:
<https://www.ufmg.br/campustiradentes/index.php/2019/08/23/aberta-no-dia-17-de-agosto-a-exposicao-olharesuma-narrativa-do-cotidiano-pode-ser-vista-ate-8-desetembro/?fbclid=IwAR1yG_BuZH9ZWzCKkKBygb1vf0G7dFZ6bwo7lTvTneu4sqv8MHLqT7UE8RE>.
Acesso em: 20 set. de 2019.
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relacionadas às práticas de sociabilidade no espaço público, bem como, conhecer as
preferências e os interesses dos secundaristas.
Com intuito de atingir esses propósitos apresentei a atividade e pedi para que os estudantes
sentassem em círculo para facilitar a dinâmica de compartilhamento do material didático (folhas
de papel A4 coloridas, giz de cera, lápis de cor, canetinhas e post it coloridos, cola, durex fita e
barbante) e demos início à atividade, confira a figura 7.
Figura 7: Vivência cartografia afetiva.

Autora: Silvia Cristina dos Reis. Fonte: Acervo pessoal.

Durante a produção das cartas afetivas dei assistência aos que apresentavam dúvidas e em
alguns casos discuti a questão com o restante da turma. Devido ao fato de a atividade ser
interrompida algumas vezes para que a direção da escola pudesse fazer alguns comunicados,
não foi possível realizar a apresentação das cartas afetivas (vide anexo I) para a turma. Porém,
pontos comuns (positivos e/ou negativos) em várias cartas foram comentados.
Essa atividade teve um caráter lúdico e por ser livre, sem um modelo de mapa pré-estabelecido,
possibilitou que cada um dos envolvidos destacasse aspectos do urbano de forma subjetiva e
não padronizada, conforme mostram os mapas da figura 8.
Figura 8: Mapas afetivos produzidos na vivência de cartografia afetiva.

Autora: Silvia Cristina dos Reis. Fonte: Acervo pessoal.
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A vivência atendeu aos propósitos previstos, apesar do curto espaço de tempo destinado a sua
execução. Alguns estudantes produziram mapas bem elaborados e defenderam seu modo de ver
a cidade, muitas vezes dividida entre centro e periferia.

3.2.2. Vivência Nº 2
As cartografias afetivas produzidas pelos secundaristas suscitaram a necessidade de conhecer
um pouco mais sobre a realidade de cada participante e o contexto no qual estavam inseridos,
haja vista que muitos dos anseios compartilhados por eles também eram meus enquanto
tiradentina. Inicialmente, pensei em realizar dinâmicas de grupo para obter informações sobre
as famílias, o lugar onde moravam, entre outros dados, as atividades exercidas por esses
estudantes; e a partir das respostas oferecidas, traçar o perfil da turma. Contudo, o tempo
disponível (50 minutos) não era suficiente para esse tipo de ação, considerando-se o número de
estudantes. A alternativa para esta questão foi formular um questionário (vide apêndice A). Para
elaborá-lo considerei o tipo de informações que seriam pertinentes à minha pesquisa, bem como
a forma de tornar essa atividade mais agradável e dinâmica.
No dia da ação, após explicar aos estudantes o motivo dessa atividade, pedi a eles que
respondessem às perguntas e me coloquei à disposição para eventuais dúvidas. Adicionalmente,
ao final do processo recolhi as entrevistas (vide apêndice C) e as reparti novamente para que
cada um lesse a de um colega, apresentando-o, a seguir, para a turma a partir das informações
lidas. As apresentações em primeira pessoa tiveram como propósito promover a reflexão sobre
o lugar que o outro ocupa na sociedade, uma vez que, por alguns minutos, eles se colocaram no
lugar do colega.
Essa vivência, assim como a anterior, demandava mais tempo que o previsto para sua
realização, pois em apenas uma aula de 50 minutos não era possível aprofundar a discussão
sobre a relação que os envolvidos estabeleciam para com o município e a sociedade. Entretanto,
a ação pôde ser classificada como satisfatória, uma vez que possibilitou traçar o perfil dos
envolvidos (vide apêndice D), bem como instigou a reflexão deles em relação ao espaço urbano
e às relações socioespaciais. Além disso, as questões levantadas pelos estudantes ao final da
atividade inspiraram a elaboração da próxima prática (noções básicas de fotografia).
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3.2.3. Vivência nº 3
Dentre os objetivos das ações educomunicativas realizadas com os secundaristas, havia a
proposta de realizar uma mostra com as fotografias produzidas por eles. Por essa razão, uma
oficina sobre noções básicas de fotografia seria de fundamental importância para aprimorar o
olhar fotográfico no momento da captura das imagens.
Antes de elaborar essa prática conversamos sobre a melhor forma de apresentar alguns
conceitos básicos de fotografia e se preferiam estudar esse assunto por meio de textos ou
imagens. Chegamos à conclusão que mesclar as duas linguagens seria mais didático e
enriquecedor. Nesse sentido, montei uma apresentação de slides usando pequenos textos e
imagens com o objetivo de apresentar aos estudantes os conceitos de velocidade ISO46, abertura
do diafragma, velocidade, dentre outros princípios da fotografia; discorremos também sobre
diferentes possibilidades de enquadramento, exploração de ângulos variados, composição e
como eles poderiam explorar as potencialidades do aparelho fotográfico na hora de fazer fotos.
Além disso, dialogamos sobre a intenção do ato fotográfico e como é importante o fotógrafo
saber trabalhar com essas variantes para atingir seus objetivos.
Essa vivência foi muito produtiva no sentido de que os estudantes se mostraram bastante
interessados e envolvidos, fazendo questionamentos; ao final da atividade permaneceram em
sala para me mostrar imagens produzidas por eles com seus celulares. A vivência atendeu ao
seu propósito inicial de apresentar noções básicas de fotografia aos secundaristas e instigá-los
a experimentar as várias possibilidades do fazer fotográfico.
Devido ao interesse dos estudantes por essa vivência e o pedido para que no próximo encontro
continuássemos a falar sobre o mesmo assunto, preparei mais uma sessão de slides. Porém, na
apresentação busquei contrapor imagens antigas e atuais da cidade de Tiradentes tanto para
discorrer sobre técnicas fotográficas, quanto para abordar as mudanças socioespaciais na área
central do distrito sede. O resultado desse artifício foi muito proveitoso, pois, além de os
estudantes comentarem os enquadramentos, ângulos e possíveis técnicas usadas pelos autores
das imagens, eles observaram as modificações ocorridas no município ao longo dos anos e
debateram sobre os vantagens e desvantagens de se viver em uma cidade cuja principal
atividade urbana é o turismo. Ainda, nesse encontro discutimos um pouco sobre os fios

46

Velocidade ISO ou ISO - International Standards Organization - é a unidade de medida que designa a
sensibilidade do sensor da câmera em relação à luz do ambiente.
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condutores desta pesquisa, educomunicação, identidade cultural, gentrificação, fotografia e
sustentabilidade.
O conceito que mais chamou atenção dos estudantes foi o de gentrificação, pois nenhum dos
envolvidos conhecia a palavra, mas assim que tiveram a noção do que se tratava, todos foram
capazes de identificar alguma característica da cidade de Tiradentes que poderia estar
relacionada a esse fenômeno.
Enfim, essa vivência superou as expectativas, tendo em vista a magnitude do interesse dos
estudantes em debater e comentar sobre as questões apresentadas. Adicionalmente, o fato de
perceber o contraste entre as imagens antigas e atuais, bem como comentar as diferenças e
semelhanças, incitou a curiosidade deles conhecerem mais sobre a história (as) daquele lugar.
Como só restava mais um encontro dentro do âmbito escolar, ficou combinado que no próximo,
eu levaria duas câmeras para que eles pudessem colocar em prática as teorias relativas às noções
básicas de fotografia.

3.2.4. Vivência nº 4
Para essa vivência de práticas fotográficas educomunicativas, foi solicitado ao Programa
PIPAUS, o empréstimo do tripé e da câmera (Canon - modelo T5); também disponibilizei
minha câmera (Canon - modelo T5i), a fim de que todos os participantes em algum momento
pudessem ter contato com uma câmera semiprofissional.
Antes de começar a prática em sala de aula expliquei como seria a dinâmica e, que por ter que
seguir as normas da escola, não poderíamos sair para a rua, mas que poderíamos utilizar a
quadra, desde que não interferíssemos na aula de educação física.
Durante a vivência cada estudante teve a oportunidade de manusear a câmera e ver como
funcionam as variáveis ISO, abertura do diafragma e velocidade, e também como o fotógrafo
pode utilizá-las a seu favor (figura 9).
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Figura 9: Estudante observa na tela da câmera as variáveis ISO, abertura do diafragma e velocidade.

Autor: Preto. Fonte: Acervo pessoal.

Devido ao fato de na quadra poliesportiva não haver muitas opções para fotografar os estudantes
decidiram produzir imagens uns dos outros, conforme mostra a sequência de imagens da figura
10, a seguir.
Figura 10: Contato dos estudantes com a câmera semiprofissional.

Autora: Silvia Cristina dos Reis. Fonte: Acervo pessoal

Ao final da vivência conversamos rapidamente e ficou combinado que eu enviaria as fotos pelo
grupo de Whatsapp, já que esse seria nosso último encontro dentro da escola; os passeios
fotográficos seriam agendados pelo Whatsapp, de acordo com a disponibilidade de cada um.
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Essa vivência foi bastante descontraída e os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer um
pouco mais sobre as técnicas fotográficas e como elas podem ser aplicadas na fotografia com o
celular, a ferramenta mais acessível ao grupo.
3.2.5. Vivência nº 5
A vivência anterior constituiu um ensaio para o passeio fotográfico, uma vez que na escola os
estudantes treinaram o manuseio da câmera, enquadramento e composição. Contudo, essa
quinta ação se distingue das demais, principalmente pelo fato de acontecer fora do ambiente e
horário escolar. Sendo assim, quando apresentei o projeto, propus aos estudantes a criação de
um grupo de Whatsapp para agendar as saídas fotográficas e todos concordaram com o uso
dessa rede social. Porém, somente 16 deles assinaram a lista de adesão e colocaram o número
de seu respectivo celular para ser adicionado ao grupo. Os demais disseram não poder, pois
trabalhavam ou não tinham tempo. Então, sugeri para aqueles que não pudessem sair comigo
para o passeio fotográfico, que mandassem as imagens produzidas via Whatsapp; mesmo assim
ninguém mais manifestou interesse.
Após criar o grupo de Whatsapp Exposição Olhares, mandei mensagem perguntando qual o
melhor dia e horário para realizarmos o primeiro passeio fotográfico; somente dois dos
participantes expressaram interesse, mas sua disponibilidade ocorria em datas diferentes. Então,
foram agendados dois passeios (terça-feira e sábado); novamente mandei mensagem no grupo
perguntando se mais alguém poderia sair para fotografar naquelas datas. Embora ninguém mais
tivesse se manifestado, fiz o primeiro passeio fotográfico (figura 11) com a estudante L,
moradora do bairro Várzea de Baixo, que sugeriu de sairmos da Praça da Estação e
caminharmos pela linha do trem até seu bairro capturando imagens.
Figura 11: Estudante L produzindo imagens durante o passeio fotográfico.

Autora: Silvia Cristina dos Reis. Fonte: Acervo pessoal.
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O passeio com L foi bem descontraído e durante as duas horas que caminhamos pela cidade,
ela falou um pouco sobre seu bairro, preferências, entre outras coisas e mostrou-me a Escola
em que cursou a educação básica.
Depois do passeio fiz uma pré-seleção das imagens e mandei primeiramente para L, e depois
da sua aprovação enviei para grupo de Whatsapp Exposição Olhares, com o intuito de despertar
interesse nos demais estudantes. As fotos de L foram aprovadas pelos colegas que a
parabenizaram e enviaram emoticons de coração.
Antes do próximo passeio reforcei o convite no grupo, mas a maioria disse não estar disponível
naquele dia; contudo, nenhuma outra data foi sugerida. Sendo assim, no sábado combinei de
encontrar o estudante Q na Praça do Largo das Forras e de lá sair para fotografar. Ao encontrálo, perguntei se gostaria de fotografar o Centro Histórico e ele disse que não; então fez algumas
fotos do Largo das Forras (figura 12) e seguimos em direção ao Alto do São Francisco,
passamos pelos bairros Prainha e Cascalho, conversando sobre o que ele estava fotografando,
a cidade em geral, enquadramento, luz, entre outros assuntos.
Figura 12: Estudante Q produzindo imagens durante o passeio fotográfico.

Autora: Silvia Cristina dos Reis. Fonte: Acervo pessoal.

Esse estudante reside no bairro Cuiabá. Entretanto, não quis fotografar o lugar onde vive, pois
segundo ele lá não tinha nada interessante para fotografar, somente “morros e ruas
esburacadas”.
Depois do passeio, repeti o mesmo processo usado com as fotos da estudante L e as enviei para
grupo de Whatsapp Exposição Olhares; a reação dos colegas para com as fotos do estudante Q
foram similares às manifestadas com as imagens da estudante L.
Durante mais ou menos 15 dias, continuei reforçando o convite aos membros do grupo, mas
aqueles que se manifestavam diziam não poder por falta de tempo. Assim sendo, pedi que
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encaminhassem via Whatsapp imagens feitas com o celular. Após insistir bastante, outros seis
estudantes enviaram algumas fotos. Dentre os 16 jovens que inicialmente foram adicionados ao
grupo, cinco saíram e três se mantiveram em silêncio o tempo todo.
Apesar de nessas vivências o número de participantes ter sido bem menor que nas outras, ela
foi bastante significativa, pois as fotos produzidas trazem detalhes do urbano que os estudantes
secundaristas vivenciam e esses recortes diferem bastante das imagens de Tiradentes enquanto
cidade turística popularmente divulgada. Além disso, essas imagens integraram a exposição
Olhares: uma narrativa do cotidiano (figura 13), cuja organização contou com a colaboração
de Luciana Beatriz Chagas e Thais de Almeida Gonçalves. Os estudantes produziram as
imagens e ajudaram a selecionar aquelas que iriam compor a mostra, mas não participaram da
montagem, pois, segundo eles, tinham outros compromissos. Já a mostra, apenas dois dos
artistas compareceram à abertura (figura 14), os demais visitaram em outras datas.
Figura 13: Imagens da abertura da exposição Olhares em 17 de setembro de 2019.

Autora: Silvia Cristina dos Reis. Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 14: Estudantes L e I representando a turma na abertura da exposição.

Autora: Silvia Cristina dos Reis. Fonte: Acervo pessoal.

Vale destacar que a abertura da exposição, bem como o período de visitação foi amplamente
divulgado entre os estudantes da turma 3º ano Diamante e a comunidade escolar via
comunicação oral, e-mail e Whatsapp. Dias antes da inauguração fui à escola, colei o cartaz
com o release da exposição (vide apêndice E) e juntamente com os estudantes/artistas passamos
de sala em sala convidando os discentes e os professores para o evento de abertura; também
convidei pessoalmente o diretor e conversamos sobre a possibilidade de levar as turmas ao
museu no horário escolar para visitar o trabalho dos colegas. Adicionalmente, enviei e-mail
convite para ser encaminhado a toda comunidade escolar. Contudo, a escola não enviou
representante ao evento de abertura e nem levou as turmas para visitar a exposição, segundo
informações fornecidas por funcionários do museu. Entretanto, logo após a desmontagem da
exposição no museu, o professor de artes enviou-me mensagem via Whatsapp, perguntando se
seria possível montar a exposição na Escola Basílio da Gama, no dia 21 de setembro de 2019,
durante a mostra de projetos culturais realizada pela escola. Atendi a solicitação e juntamente
com os estudantes, montamos a exposição no pátio da escola (figura 15); ao material existente,
foram acrescentadas algumas imagens resultantes de trabalhos desenvolvidos pelo professor de
artes. Essa nova montagem foi significativa, pois durante esse evento pais, professores,
funcionários e estudantes de outras turmas tiveram a oportunidade de contemplar os trabalhos
dos secundaristas da turma do 3º ano Diamante (figura 16), o que de certa forma promoveu o
reconhecimento e a elevação da autoestima dos envolvidos. Vale salientar que mais da metade
dos envolvidos participaram dessa segunda montagem (vide apêndice D).
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Figura 15: Montagem e abertura da exposição Olhares no ambiente escolar.

Autora: Silvia Cristina dos Reis. Fonte: Acervo pessoal.

Figura 16: Visitação da exposição pela comunidade escolar.

Autora: Silvia Cristina dos Reis. Fonte: Acervo pessoal.

3.3.Cartografia afetiva dos mapas e tabelas
Durante cada uma das ações apresentadas, eu, enquanto pesquisadora, mantinha-me atenta ao
modo como os estudantes interagiam e me questionava sobre a realidade e o cotidiano daqueles
jovens para além do ambiente educacional. E foi a partir das conversas e tabulação das
informações colhidas por meio de entrevistas semiestruturadas (vide apêndice C) que fui
traçando o perfil da turma e a reação de cada um dos envolvidos; claro que, com aqueles que
tive mais encontros, a interação foi maior, uma vez que ocorreram mais trocas e diálogos. Além
disso, em vários momentos as inquietações dos estudantes para como a cidade dialogavam com
aquelas de cunho pessoal que me motivaram a realizar esta pesquisa, conforme mencionado na
justificativa desta dissertação.
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A princípio, na vivência nº 1, um dos pontos mais intrigantes, foi a indicação do supermercado
por parte dos estudantes como um dos lugares preferidos por eles; pareceu-me estranho
adolescentes gostarem de supermercado, mas ao longo do tempo, depois de falar sobre isso com
eles entendi a causa dessa preferência pelo Esquinão47 registrada em algumas das cartas afetivas
(vide anexo I) mencionados anteriormente: a proximidade da escola, o preço acessível dos
alimentos preferidos por eles. Isso quer dizer que o supermercado constitui para eles um espaço
de convivência nos horários que antecedem as aulas e após a saída da escola. Outros lugares
mencionados nas cartas afetivas, como preferidos foram respectivamente, o Alto do São
Francisco, o Largo das Forras, a escola e a Serra de São José.
Adicionalmente, alguns dos estudantes apontaram, através dos desenhos, problemas da cidade,
como por exemplo, o lixo; a quantidade de resíduos descartados nas ruas durantes os eventos
sediados pelo município, provocam insatisfação nos estudantes, tanto que em alguns dos nossos
encontros esse problema foi abordado oralmente pelos secundaristas, assim como nas respostas
das entrevistas semiestruturadas. Além disso, das cartografias afetivas apresentadas pelos
secundaristas, duas são um tanto emblemáticas: a figura 17 e 18.
Figura 17: Mapa afetivo sobre a cidade partida.

Autor: Estudante M. Fonte: Acervo pessoal.

47

Nome do único supermercado em Tiradentes.
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Figura 18: Mapa afetivo traçando o percurso da Escola até o bairro Várzea de Baixo

Autora: Estudante J. Fonte: Acervo pessoal.

A primeira carta apresenta uma cidade dividida, isso porque, segundo o jovem M, “Tiradentes
é dividida entre o centro e o resto; para o centro tudo e o resto nada”. Nessa carta afetiva, toda
a infraestrutura de que a área central se beneficia é simbolizada pelas árvores inteiras e pela

87

caligrafia da palavra centro; a infraestrutura deficitária dos bairros periféricos, é simbolizada
pelas árvores cortadas e a caligrafia da palavra resto, quase perdendo a última letra.
Já a segunda carta afetiva, descreve o caminho percorrido entre escola e a casa da estudante J,
inclusive as ruas são especificadas com seus respectivos nomes. Entretanto, no verso desse
desenho existe um pequeno texto onde, de maneira simples, a adolescente lança luz aos mesmos
problemas apresentados na primeira carta afetiva referente ao secundarista M: a forma desigual
com que a área central e os bairros periféricos são assistidos pelo poder público, enfatizando
que os moradores da região retratada são de baixo poder aquisitivo, conforme frisado no trecho:
Várzea
Um bairro de Tiradentes isolado e esquecido por parte da cidade. Tiradentes por
abranger turistas, muitos não sabem desse bairro, pois é descuidado e tratado como
inexistente. Onde a população mais pobre da cidade mora. Mas se caminhar por lá
verá beleza nos trilhos e um silêncio maravilhoso e relaxante, a humildade do povo.
Então, nesse mapa eu quis mostrar meu percurso até a escola e abranger um bairro
pouco falado em palavras.
E uma coisa que eu acho maravilhosa na cidade de Tiradentes é a serra de São José.
(ESTUDANTE J, 2019)

Contudo, essa estudante demonstra empatia com o lugar que habita e com sua população, pois
além da beleza do percurso, ressalta a humildade da comunidade residente na área.
Outro tema presente em ambas as cartografias afetivas e recorrente nas demais é o destaque
conferido ao ambiente ecológico. O estudante M se utiliza da natureza para contrastar o
“centro” e o “resto” da cidade; J por sua vez destaca a Serra de São José como algo maravilhoso;
nas outras cartografias a Serra de São José é destacada inúmeras vezes pelos estudantes.
As cartografias afetivas, de modo geral, apresentaram um mapeamento dos lugares da cidade
que esses jovens frequentam bem como a afetividade por esses espaços, seja ela positiva ou
negativa. Do mesmo modo, evidenciaram alguns pontos de tensão na relação entre os
envolvidos e o turismo, como por exemplo, as avaliações negativas dos eventos e da falta de
atividades de lazer para o público jovem. Conforme, mencionado anteriormente, a vivência da
cartografia afetiva trouxe informações que suscitaram mais perguntas, relativas a naturalidade
dos jovens, local de residência, vinculação a uma atividade produtiva, entres outros
questionamentos. Assim sendo, criei o questionário para a entrevista semiestruturada, cujas
respostas foram catalogadas de acordo com os seguintes tópicos: dados pessoais, grupo familiar,
opinião sobre o bairro que habita; opinião sobre a cidade e opinião sobre o calendário festivo
da cidade; presente nas tabelas 2,3,4,5 e 6 respectivamente (vide apêndice D).
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A partir dos dados das tabelas 2 e 3 foi possível montar o perfil dos secundaristas que compõem
o corpus desta pesquisa. Os estudantes oscilam entre 16 a 19 anos; a maioria divide o tempo
entre o estudo e o trabalho; dentre os 18 envolvidos que responderam às entrevistas, seis
afirmaram não exercer atividade remunerada, enquanto os outros 12 afirmaram trabalhar, seja
esporadicamente, seja exercendo outras funções, tais como, eletricista, marceneiro, cozinheira,
artesanato e estagiária no museu. No que se refere ao lazer, as atividades mais mencionadas
foram jogar futebol, assistir TV, dormir e passear; tocar violão, fotografar, ler, entre outras
práticas. Apesar de grande parte dos secundaristas terem justificado a não participação nas
atividades extraclasse por falta de tempo ou por trabalhar, dentre aqueles que produziram
imagens para a exposição e participaram das vivências, metade estuda e trabalha.
Os dados em questão foram fundamentais para entender que metade dos secundaristas não são
naturais de Tiradentes, indicando que a cidade continua recebendo novos moradores, em função
da atividade turística, haja vista que muitos dos estudantes, durante as conversas em sala de
aula, relacionaram a busca por trabalho com a mudança para Tiradentes. Dentre aqueles que
afirmaram na entrevista (apêndice C – entrevista estudante V) serem naturais de São João delRei, apenas uma se considera como tal. Isso acontece porque o município de Tiradentes não
possui uma maternidade ou unidade de saúde que realize partos. Portanto, logo após nascerem
em São João del-Rei, são levados para Tiradentes onde são registrados como tiradentinos.
Sendo assim, a resposta sobre a naturalidade são-joanense não condiz com aquela designada
pelo documento de identificação dos estudantes que participaram desta pesquisa.
O grupo familiar da maioria dos envolvidos é composto por pai, mãe e irmãos, sendo que o
número de irmãos varia entre um e sete; as áreas de atuação dos pais são bem heterogêneas,
porém as ocupações mais recorrentes são de dona de casa, cozinheiro (a), camareira, serviços
gerais e empregada doméstica; entretanto, padeiro, pedreiro, atendente, operador de máquinas,
auxiliar de tesouraria, ferreiro, diarista, motorista, taxista, calceteiro, topógrafo, cantineira,
artesão, comerciante e caminhoneiro sejam profissões igualmente mencionadas.
As informações fornecidas pelos secundaristas demonstram que a maioria desses jovens são de
baixo poder aquisitivo e estão no mercado de trabalho, ainda que informalmente; residem em
bairros periféricos e de infraestrutura deficitária, uma vez que apenas um dos discentes mora
no centro da cidade, conforme mostra a tabela 4 (em apêndice D). Os demais estudantes vivem
nos bairros do Cuiabá (seis estudantes), da Várzea de Baixo (quatro estudantes), Alto da Torre
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(três estudantes), distrito Elvas (um estudante), do Parque das Abelhas (um estudante), da
Santíssima Trindade (um estudante) e distrito Caixa D’Água da Boa Esperança (um estudante).
Essa tabulação mostra que metade dos envolvidos não estão satisfeitos com o bairro em que
habitam por razões diferenciadas como, por exemplo, a distância do centro, a falta de
saneamento básico, o barulho e a vizinhança, entre outros apontamentos; por outro lado, os
estudantes que afirmaram gostar do bairro onde vivem argumentaram que a localidade é calma,
segura, perto da natureza, acessível, dentre outras facilidades. Além disso, quando questionados
sobre o que gostariam de mostrar em seus bairros, novamente a natureza é apresentada como
motivo de orgulho, por meio de referências à Serra de São José, ao rio ou à cachoeira.
Entretanto, o meio ambiente ecológico constitui ao mesmo tempo motivo de preocupação, uma
vez que a estudante E prefere não mostrar o lugar onde vive para preservá-lo; pontos turísticos
e estabelecimentos comerciais também foram exaltados pelos secundaristas. Por outro lado,
existem estudantes que não gostam do seu bairro ou o acham feio; salientam principalmente os
inconvenientes, como por exemplo, buracos e imperfeições, ou simplesmente afirmam não
existir nada a ser destacado como positivo. Adicionalmente, a tabela 4 sinaliza que o município
continua em expansão, uma vez que alguns estudantes relataram que nos últimos anos
aumentaram os números de edificações em seus bairros, bem como o asfaltamento e a
iluminação das vias.
Já as informações das tabelas 5 e 6 (vide apêndice D) são referentes à percepção dos estudantes
sobre Tiradentes enquanto cidade turística, que oferece um amplo calendário festivo.
Na primeira tabulação foi questionado se os estudantes apreciam morar em uma cidade turística:
metade dos envolvidos afirmaram gostar e salientaram os eventos, a tranquilidade, o fluxo de
pessoas, a oferta de emprego, a beleza e a história do município como justificativa. Por outro
lado, a falta de opção de lazer para o público jovem, os turistas, as alterações que os eventos
causam na vida cotidiana e os padrões de conduta de uma cidade histórica causam insatisfação
em alguns estudantes.
A fim de tornar o município mais agradável, foi sugerido pelos secundaristas melhorias na
infraestrutura, na organização, no trânsito, na administração pública, na coleta de lixo; maior
atenção às demandas públicas dos moradores; a preservação dos cursos da água, da fauna e da
flora da localidade; a construção de um shopping, além de tornar o comércio tiradentino
acessível à população local, uma vez que o custo de vida em Tiradentes é alto.
Consequentemente, a avaliação que os secundaristas fazem do comércio é negativa, porque, na
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maioria dos casos, os preços são definidos como abusivos e inacessíveis. Por isso, os locais
mais frequentados pelo público alvo são lanchonetes, pizzarias e restaurantes como preços mais
acessíveis.
Por outro lado, a leitura das entrevistas semiestruturadas possibilita discernir que, em alguns
casos, os espaços citados coincidem com local de trabalho do estudante ou de algum membro
do grupo familiar.
A segunda tabela organiza o ponto de vista dos estudantes em relação ao calendário festivo de
Tiradentes, qualificado pela maioria com bom ou ótimo. Entretanto, muitas dessas respostas
positivas são pautadas pelo argumento de que os eventos geram empregos, atraem turistas e
proporcionam lucro. Apenas dois dos entrevistados, qualificaram os eventos como sendo algo
“legal”, bem como uma oportunidade de conhecer novas pessoas e culturas. Ou seja, os eventos
atendem ao objetivo de movimentar o turismo no município, razão pela qual são bem vistos, o
que não significa que os estudantes participem dos mesmos.
As festividades mais populares entre os secundaristas são o Carnaval, o Festival de Cultura e
Gastronomia Tiradentes, o Bike Fest Tiradentes, o Réveillon, a Mostra de Cinema de
Tiradentes, respectivamente. Em contrapartida, os eventos que mais receberam avaliações
negativas são o Bike Fest Tiradentes e a Mostra de Cinema de Tiradentes.
Nessa tabulação a Festa da Santíssima Trindade, um dos eventos mais antigos do município,
que antecede a atividade turística, foi citada pelos estudantes B e M. O primeiro explicou sua
participação nessa comemoração como sendo uma tradição. Já o segundo, afirma não gostar e
nem participar da celebração, pois, na visão dele, esse evento não recebe a atenção necessária
justamente pelo fato de ser destinado aos moradores.
Os dados dessas cartografias afetivas, assim como os das tabulações, em se tratando de questões
relacionadas à atividade turística, indicam a existência de sentimentos contraditórios: os
envolvidos compartilham da ideia de que essa atividade é fundamental para o município, mas,
ao mesmo tempo, se sentem preteridos, porque a maioria das ações culturais da cidade tendem
a promover o turismo apenas para atrair visitantes. Apesar disso, essas iniciativas movimentam
a economia e impulsiona o surgimento de novas vagas no mercado de trabalho. Adicionalmente,
os bairros periféricos não dispõem de infraestrutura similar às da área central.
A partir das técnicas de análise de dados aplicada ao objeto desta pesquisa (mapas afetivos,
entrevistas semiestruturadas e tabulação dos dados) foi possível realizar a cartografia afetiva
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das práticas educomunicativas viabilizadas pelas imagens produzidas pelos secundaristas, a fim
de avaliar a noção de identidade vivenciada por esses jovens. Nesse momento passaremos
realizar sob a ótica da educomunicação e de seus princípios básicos a análise das mesmas
imagens.

3.4.As ações sob o viés da educomunicação
As ações educomunicativas aqui apresentadas não tiveram um número fixo de estudantes,
conforme registrado na tabela 1 (vide apêndice D); essa variação entre uma vivência e outra
tem motivos distintos: as vivências 1, 2, 3, 4, ocorreram no âmbito escolar, de modo que todos
os discentes presentes em sala de aula participaram sem que houvesse nenhuma imposição.
Porém, minhas idas à escola ocorreram em vésperas de feriados e férias, o que segundo o
professor de artes, são momentos em que os estudantes costumam se ausentar. Já na vivência
nº 5 (passeio fotográfico) o fato de ser extraclasse pode ser considerado como uma das
principais causas do número reduzido de participantes. Prevendo isso, antes dessa ação,
conversei com a supervisora de ensino sobre a possibilidade de realizá-la em horário escolar;
porém, segundo ela, isso não seria possível, visto que minhas vivências só poderiam ocorrer
durante a aula de artes. Essa postura da instituição aponta para a dificuldade de se trabalhar
conteúdos de forma interdisciplinar, pois a ação proposta poderia envolver diferentes
disciplinas, como por exemplo, artes, geografia, história, física, entre outras áreas do saber: isso
constitui um dos princípios do fazer educomunicativo, que busca o envolvimento da
comunidade escolar como um todo. Quanto à participação no grupo de Whatsapp e na abertura
da exposição, além de terem ocorrido extramuros, os estudantes tinham total liberdade para
participar ou não, algo que não é comum dentro do âmbito escolar local, onde os discentes estão
acostumados a seguir ordens e normas: eles fazem aquilo que é obrigatório e que envolve
atividade geradoras de pontos. Porém, minha proposta estava na direção contrária de tudo isso,
já que os envolvidos tinham total liberdade de escolha. Sendo assim, o problema, acredito eu,
é que os estudantes são treinados para seguir regras e normas. Portanto não são estimulados a
aprender a aprender, o que constitui um outro princípio da educomunicação. Dessa forma,
quando têm a oportunidade de escolha não sabem como lidar com esse novo paradigma.
Isso quer dizer que se considerarmos o padrão identitário vigente na cidade de Tiradentes
algumas evidências podem ser destacadas no sentido de entender a lógica que preside a leitura
da realidade por parte dos estudantes. Dentro dessa abordagem cultural, no caso específico da
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abertura da exposição, considero que o horário (às 15 horas) e o dia (sábado) escolhido
favoreceram para o não envolvimento dos estudantes. Entretanto, não havia outra possibilidade,
haja vista que o museu fecha às 16:30 horas. A escolha desse local para a mostra se referem a
duas questões específicas: fazer a exposição em algum espaço no Centro Histórico com o intuito
de os estudantes se apropriarem dessa área da cidade; além disso, pretendia-se mostrar aos
estudantes que o acesso a esses espaços é possível, tendo em conta que durante as ações em
sala de aula eles reclamaram da dificuldade em realizar atividades escolares (apresentações) em
espaços do Centro Histórico.
Por se tratar de ações norteadas pela educomunicação, as atividades realizadas com os
secundaristas partiram do princípio da interdisciplinaridade entre diferentes campos do saber.
Além disso, a experiência prévia dos envolvidos foi levada em consideração, seja no momento
de elaboração das ações, seja na sua realização. Os estudantes tiveram a oportunidade de opinar
e de propor novos direcionamentos para as atividades; dividir suas experiências com os demais;
contar histórias da cidade e de cunho pessoal; durante o passeio fotográfico foram os condutores
da atividade através da escolha do trajeto e o motivo fotografado.
As ações também estimularam a criatividade dos secundaristas ao longo da produção das
cartografias afetivas, nas conversas em sala de aula e na produção de imagens. As cartografias
afetivas exemplificam bem a criatividade dos envolvidos, uma vez que cada um representou a
cidade a seu modo, exaltando as características que consideraram pertinentes destacar; para isso
diferentes artifícios foram utilizados (figura 19).
Figura 19: As diferentes técnicas utilizadas para representar a cidade.

Fonte: Acervo pessoal.

Em se tratando das imagens fotográficas, a singularidade dos secundaristas pôde ser observada
na escolha dos ângulos, enquadramentos e composição, conforme mostra a sequência da figura
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20. As imagens em questão refletem também a variedade de temas abordados, a identidade
cultural e o cotidiano dos envolvidos.
Figura 20: Imagens produzidas pelos estudantes D, Q, L, I, G, V, T e S.
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Autores: Tuti, Veltti, Cali, Phaniistuff, Sunce Pali, Lawier, Preto e Felps. Fonte: Arquivo pessoal.

Além disso, durante o passeio fotográfico, bem como no decorrer da produção de imagens, os
estudantes foram os protagonistas da ação: eles me guiaram pela cidade mostrando aquilo que
acharam relevante. Não havia nenhuma hierarquia, pois estávamos fora do âmbito escolar
caminhando por lugares que eles conheciam melhor que eu, de modo que se sentiam
confortáveis para contar as histórias que só quem habita o lugar sabe, como por exemplo, a das
plantas da calçada na frente da casa de fulano, a da vendinha do bairro entre outros relatos do
cotidiano. Adicionalmente, as ações promoveram a autonomia dos envolvidos, haja vista que
todas as atividades eram passíveis de modificações, assim como os estudantes sempre tinham
o poder de escolha e de decisão. Portanto, as atividades que mais estimularam a autonomia dos
secundaristas foram a vivência das cartografias afetivas, o passeio fotográfico e a seleção das
imagens para a exposição. Nessas ações, os envolvidos, além de serem os protagonistas, tinham
a responsabilidade de escolha e decisão sobre o andamento, a realização e o resultados das
atividades. Esse protagonismo e autonomia foram refletidos na exposição Olhares: uma
narrativa do cotidiano que levou para o museu recortes do espaço urbano que usualmente não
fazem parte das imagens de divulgação da cidade turística de Tiradentes, conforme exemplifica
a sequência de imagens da figura 21.
Figura 21: As imagens do bairro Várzea de Bairro produzidas pela estudante L.
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Autora: Cali. Fonte: Acervo pessoal.

Essa sequência de imagens mostra a realidade dos moradores do bairro Várzea de Bairro: casas
com infraestrutura deficitária, a rua como extensão da casa, uma vez que o poste é utilizado
para prender o varal de roupas; a tabela de preço do estabelecimento condizente com o poder
aquisitivo dos que ali residem; e o meio de transporte.
Já a próxima sequência (figura 22) traz detalhes do espaço urbano que não estão relacionados
com as características da cidade turística, mas com a subjetividade do fotógrafo.
Figura 22: Imagens produzidas pelo estudante Q.

Autores: Veltti. Fonte: Arquivo pessoal.

Além disso, algumas das imagens que compuseram a exposição foram produzidas com a
intenção de impedir o apagamento daquela memória, como foi o caso da imagem da figura 23.
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Figura 23: Imagem da casa das Bimbaias em ruína produzida pela estudante I.

Autora: Phaniistuff. Fonte: Acervo pessoal.

Segundo a estudante I, essa casa em ruína fora habitada durante muito tempo por uma família
de mulheres negras e pobres conhecidas na cidade como “Bimbaias48”. Entretanto, há alguns
anos o proprietário da habitação pediu que elas saíssem do imóvel; e por essa razão a família
foi obrigada a se mudar para outro lugar no bairro Várzea de Baixo. Contudo, a indignação da
estudante I deve-se ao fato de o dono não ter utilizado a propriedade para outros fins, deixando
o espaço se transformar em ruínas. Nas palavras da estudante, “o que antes era um lar, hoje é
ponto de uso de droga”. Sendo assim, a estudante I produziu essa imagem com a intenção de
lançar luz a questões sociais, como a exclusão social, a falta de moradia, aliadas à discriminação
social e racial. A história dessa fotografia inclusive foi narrada pela estudante I na abertura da
exposição Olhares: uma narrativa do cotidiano.
Por outro lado, imagens do Centro Histórico também compuseram a exposição, porém os
recortes feito na produção dessas imagens são um tanto singulares. Vide a sequência da figura
24.

48

Designação usada para se referir pejorativamente a uma família de mulheres negras e pobres de Tiradentes,
excluídas socialmente por razões pouco específicas.
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Figura 24: Imagens do Centro Histórico de Tiradentes.

Autores: Tuti e Lawier. Fonte: Acervo pessoal.

As sequências de imagens apresentadas anteriormente, são apenas algumas seleções de uma
variedade muito maior de fotografias49 que mostram traços da identidade cultural dos
secundaristas, bem como aspectos do cotidiano.
Retomando as ações desenvolvidas com o secundaristas, é importante destacar que elas
proporcionaram aos envolvidos um paradigma de ensino-aprendizagem um tanto diferente
daquele em que estavam inseridos, haja vista que, mesmo nas atividades realizadas em sala de
aula a condução seguia parâmetros distintos dos utilizados naquela instituição, como por
exemplo, a disposição das cadeiras em círculo, a autonomia para fazer ou não a atividade
proposta, assim como definir a abordagem da atividade. No que se refere às experiências
extraclasse, a mudança foi mais significativa, pois o conhecimento e a reflexão aconteciam na
rua de forma descontraída e sem nenhuma hierarquia. Ademais, nos passeios fotográficos, a
descentralização do saber chegou ao nível máximo, pois desde o início deixei claro que eles
protagonizariam a ação e que eu apenas acompanharia, pois apesar de ser tiradentina, não resido
no distrito sede. Sendo assim, não vivenciei certos lugares e histórias. Por essa razão, aquele
momento foi de muito aprendizado para mim enquanto moradora da cidade, a ponto de, às
vezes, me identificar com certas situações e em outras vezes me sentir distante da realidade ali
apresentada pelos secundaristas.
Ao longo das ações educomunicativas, aqui relatadas, foram debatidas questões referentes à
apropriação do espaço, às regras de trânsito, ao transporte público, à fruição de eventos sediados

49

Essas fotografias se encontram no CD que acompanha esta dissertação.
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na cidade, às atividades de lazer, à economia do município, ao mercado de trabalho, ao mercado
imobiliário, ao comércio, à infraestrutura dos bairros, entre outras particularidades do
município. Isso porque, abordar e debater esses assuntos era uma estratégia para aprofundar o
aparato crítico-apreciativo dos secundaristas, a fim de que eles se tornassem cidadãos mais
críticos e ativos, cientes tanto de seus deveres, quanto de seus direitos como membros de uma
comunidade. Nesse sentido, as cartografias afetivas (mapas), assim como as imagens
produzidas pelos estudantes, demonstraram o exercício da cidadania nos envolvidos, uma vez
que, alguns problemas do município são destacados nessas produções.
Apesar de as atividades propostas não terem a adesão de todos os estudantes da turma do 3º ano
Diamante, uma vez que o número de participantes nas atividades extraclasse foi reduzido, podese dizer que o propósito geral desta pesquisa foi alcançado. Isso porque as vivências
promoveram a reflexão dos secundaristas a respeito do espaço urbano e das relações
socioespaciais no município, o que favoreceu o aprimoramento do aparato crítico-apreciativo
dos mesmos, conforme relatado ao longo desta análise. Além disso, as imagens produzidas
pelos secundaristas refletem a sensibilidade estimulada ao longo das vivências, uma vez que os
temas retratados foram delicadamente escolhidos a partir de um repertório de símbolos
identitários que não são de conhecimento geral dos tiradentinos; bem como a criatividade nas
composições fotográficas, na escolha dos ângulos e na exploração da luz ambiente, a fim de
criar os efeitos desejados nas produções. Essas características presentes nas imagens produzidas
pelos estudantes constituem indícios da sensibilização estética dos mesmos e denotam a
supremacia do afeto na metodologia desta pesquisa (cartográfica) escolhida para o estudo do
objeto em questão. Adicionalmente, o trabalho educomunicativo, pelo fato de ter sido
desenvolvido de maneira gradativa a partir de ações triviais, produziu sementes multiplicadoras
capazes de continuar gerando frutos.
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CONSIDERAÇÕES GERAIS
Os sentimentos que me levaram a realizar esta pesquisa não mudaram: contínuo a não gostar e
a não me identificar com a área central de Tiradentes. Mas, hoje, consigo entender melhor os
motivos do meu desconforto em relação a minha cidade natal.
Ao longo deste trabalho convivi com moradores de diferentes partes do município de
Tiradentes; conheci outras narrativas sobre o espaço urbano e sobre as relações socioespaciais
que me possibilitaram ver a cidade por ângulos variados, bem como a refletir sobre as questões
originárias desta pesquisa.
As vivências realizadas com os secundaristas mostraram que, por meio de práticas fotográficas
interdisciplinares englobando elementos conceituais das artes, das urbanidades e da
sustentabilidade é possível elevar a autoestima e estimular a autonomia dos envolvidos, de
modo a favorecer o aprimoramento do seu aparato crítico-apreciativo. Isso porque essas práticas
educomunicativas interdisciplinares, além de incorporarem diferentes campos do saber, foram
construídas em conjunto e de forma não hierarquizada, o que permitiu que os envolvidos desde
o início fossem também protagonistas das ações. Adicionalmente, esse agir educomunicativo
estimulou os envolvidos a se posicionarem perante a situação paradoxal em que o município se
encontra, ou seja, de expansão desigual e não sustentável da atividade turística, já que a maioria
dos secundaristas não se vêm representados e nem incluídos nos eventos e nas imagens dessa
cidade barroca do século XVIII que são vendidas ao público externo.
Apesar de o fazer educomunicativo pressupor o envolvimento de diferentes campos do saber,
esta pesquisa mostrou que o ambiente escolar no qual as vivências foram realizadas não está
aberto a essa forma de agir, que valoriza o trabalho interdisciplinar colaborativo, incluindo toda
a comunidade de aprendizagem. Isso ocorre porque nessa instituição de ensino, o conhecimento
não é construído de modo interdisciplinar, mas disciplinar; por isso parece não haver abertura
para o trabalho com as artes, já que, dessa forma, os demais campos do saber poderiam
referenciar uns aos outros, assim como todos os outros saberes com a área das artes. Além disso,
o fato de na escola haver normas e hierarquias pré-estabelecidas metodologias inovadoras
precisam ser adaptadas aos padrões vigentes na instituição.
Contudo, existem algumas brechas que o educomunicador pode utilizar para desenvolver suas
práticas; foi justamente nessas pequenas aberturas que fui dando forma à minha proposta e ao
mesmo tempo construindo com os envolvidos outros modos de ver e pensar o espaço urbano e
as relações socioespaciais. As exposições orais, os debates e as comparações de imagens do
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espaço urbano constituíram a força motriz para que os envolvidos percebessem as relações
socioespaciais por meio de ângulos diferenciados. Similarmente outras narrativas do espaço e
do cotidiano foram surgindo e esses sujeitos começaram a se reconhecer na fala uns dos outros;
assim sendo, características que até então, passavam despercebidas ao olhar superficial,
tornaram-se cruciais para o debate sobre Tiradentes enquanto cidade turística, que ao mesmo
tempo que gera renda e emprego, restringe o direito à cidadania plena e fomenta a desigualdade
social.
Tal circunstância é perceptível nas produções dos secundaristas – destacadas por meio das
cartografias afetivas e das imagens – através dos problemas de infraestrutura nos bairros
periféricos habitados pelos jovens. Símbolo dessa desigualdade também é a sofisticação dos
estabelecimentos comerciais da área central, que não condiz com a realidade de grande parte
da população local e nem com a média salarial do município. Esses aspectos, aliados ao fato de
a área central ser vista como ponto de venda direcionado aos turistas contribuem para que os
secundaristas não se apropriem dos espaços públicos e semipúblicos dessa localidade, o que
constitui fator determinante da fruição ou não dos eventos sediados na cidade.
Alguns elementos dessa pesquisa (cartografias afetivas, entrevistas e imagens) levam a crer que
a região central e o calendário festivo de Tiradentes são organizados para a atender e atrair
somente aos visitantes de alto poder aquisitivo. Isso explica o fato de a população local de baixo
poder aquisitivo não se identifique como essa parte da cidade e com as celebrações ali
realizadas.
A expansão do distrito sede ao longo das últimas décadas, a chegadas de novos moradores e a
mudança da população local da área central proporcionou o crescimento e a criação de novos
bairros, porém com infraestrutura deficitária (vias sem pavimentação, sem transporte público,
entre outras facilidades). Tais modificações no espaço urbano propiciaram mudanças na
identidade da população local, principalmente em relação ao Centro Histórico, que deixou de
ser um espaço de convivência e se tornou um lugar de passagem, cuja rotina é alterada
constantemente pelo fluxo de turistas e pelos eventos ali realizados. Adicionalmente, em alguns
aspectos, essa pequena cidade, do interior de Minas Gerais, se tornou cosmopolita, devido ao
requinte de seus restaurantes, museus, galerias de arte, entre outros sofisticados espaços de
lazer, destinados aos visitantes.
As transformações ocorridas no município a partir dos anos de 1980, constituem indícios de
que a área central da cidade se encontra num processo de gentrificação, cujas características
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incluem: o êxodo da população local dessa região e a chegada gradativa de estrangeiros com
maior poder aquisitivo e nível de escolaridade; a “revitalização” do Centro Histórico atrelada à
exploração do patrimônio histórico arquitetônico; o significativo investimento público e
privado; a transformação do Centro Histórico em uma zona comercial elitizada (restaurantes,
bares, cafés, pousadas, lojas, galerias, entre outros estabelecimentos); a valorização imobiliária
e a elevação do preço dos imóveis nessa região e em seu entorno; o desenvolvimento da
atividade turística; a divulgação da cidade na grande mídia; a utilização da população local
como mão-de-obra de baixo custo; a perda dos referenciais identitários da população local para
com essa localidade; e a mudança do público frequentador dessa área, entre outras
singularidades.
O processo de gentrificação em Tiradentes se deu de forma paulatina, começou com a chegada
de alguns estrangeiros interessados na preservação do conjunto arquitetônico da cidade – quase
que intacto, apesar de deteriorado – de modo a surgirem iniciativas no sentido de “revitalizar”
e preservar as construções do século XVIII. Para isso foram criadas parcerias entre a inciativa
pública e privada. Os imóveis revitalizados começaram a despertar interesse de uma segunda
leva de estrangeiros, o que de certa forma aqueceu o mercado imobiliário da cidade que se
encontrava em decadência econômica. Essa dinâmica se intensificou com o desenvolvimento
do turismo e a divulgação de Tiradentes na grande mídia (pelo fato de ser cenário de produções
da Rede Globo de Televisão) ao ponto de a valorização imobiliária elevar o preço dos imóveis
a níveis altíssimos.
O desenvolvimento do turismo, atrelado à valorização imobiliária, promoveu alterações nas
relações socioespaciais da população local, que se mudou para bairros periféricos ou em
formação após a venda de seus imóveis na região central; e com isso se instaurou o processo de
enfraquecimento identitário desses sujeitos para com o Centro Histórico que passou a ser
organizado conforme o gosto dos visitantes. Assim, o que antes era uma área de residências se
transformou em zona comercial, destinada a um público seleto e de alto poder aquisitivo das
grandes capitais brasileiras e do mundo já que é frequente a percepção de vários idiomas falados
pela cidade.
Os estabelecimentos comerciais da região central de Tiradentes selecionam os consumidores
por meio do refinamento do gosto e dos altos preços, de acordo com a opinião dos secundaristas
que os consideram abusivos. Sendo assim, a população local que trabalha no comércio não tem
condições financeiras de usufruir dessas benesses. Em consequência o Centro Histórico deixou
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de ser um lugar de encontros e trocas de experiências cotidianas para tornar-se um lugar de
passagem.
Além disso, o desenvolvimento do turismo impulsionou a realização de inúmeros eventos no
município que não condizem com a aspiração local e com o repertório cultural da cidade. Por
isso pode-se dizer, que esses eventos constituem agentes gentrificadores de certos espaços
público do município, haja vista que durante as festividades a população local, geralmente,
participa como mão-de-obra e não como fruidora nessas ocasiões. Dessa forma a comunidade
tiradentina vive um dilema de sobrevivência: entendem que os eventos são importantes para a
manutenção do fluxo de visitantes na cidade e consequentemente, para garantir trabalho, porém
não se identifica com eles, além de ter sua rotina continuamente alterada por eles.
O caso tiradentino de gentrificação não contribui para a sustentabilidade social e cultural do
município, pois ao mesmo tempo em que promove melhorias no espaço urbano e na economia
local essa dinâmica faz aumentar a desigualdade social, bem como opera como dispositivo de
restrição dos espaços e das opções de lazer da população de menor poder aquisitivo, ou seja, a
população originária. Além disso, em alguns bairros a infraestrutura e os serviços básicos
deficitários não condizem com a imagem de cidade turística amplamente divulgada, criando
um hiato entre o centro e os bairros periféricos.
Sendo assim, é propício destacar que a hipótese desta pesquisa foi comprovada, uma vez que
este estudo de caso mostra que o desenvolvimento do turismo em Tiradentes, promoveu
mudanças questionáveis na identidade cultural da população local que ocupava a área central
(Centro Histórico), devido à singularidade do processo de gentrificação a que foi submetida.
Prova disso são as imagens e as cartografias afetivas resultantes das práticas educomunicativas
desenvolvidas com os secundaristas.
Portanto, o ponto mais importante desta pesquisa foram as experiências compartilhadas por
meio das vivências educomunicativas, pois o diálogo, a aprendizagem, as trocas de saberes e o
conhecimento produzido naquele curto período constituem parte da história dos envolvidos e
estará presente em nossas memórias ao longo de nossas caminhadas podendo ser sempre
acessadas e compartilhadas com outrem. Ou seja, a história continua.

103

REFERÊNCIAS
ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO BRASIL. Tiradentes, M G. Brasília:
PNUD, 2010. Disponível em:
<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/tiradentes_mg#renda>. Acesso: 20 mar.
2019.
BACCEGA, Maria Aparecida. Comunicação/educação e a construção de uma nova variável
histórica. In: CITELLI, Adilson Odair; COSTA, Maria Cristina Castilho (orgs.)
Educomunicação Construindo Uma nova área de conhecimento. 2 ed. São Paulo:
Paulinas, 2011, p. 31-41.
BARTHES, Roland. A câmera clara: Nota sobre a fotografia. Lisboa/Portugal: Edições 70
LTDA, 2009.
BARTHES, Roland. Análise estrutural da narrativa. In: Análise estrutural da narrativa. 4.
ed. Petrópolis: Vozes, 1971. Disponível em:
<https://teoriadaliteraturaifb.files.wordpress.com/2014/07/texto-01-analise-estrutural-danarrativa-roland-barthes.pdf> . Acesso: 10 jul. 2019.
BIDOU-ZACHARIASEN, Catherine. Introdução. In: BIDOU-ZACHARIASEN, Catherine
(coord.) De volta à cidade: dos processos de gentrificação às políticas “revitalização” dos
centros urbanos. São Paulo: Annablume, 2006, p. 21-57.
BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: O que é: O que não é. 4 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.
BONUTI, Luciana Araujo. Meu jardim virou praça: olhares locais sobre Tiradentes/MG.
2017. Dissertação (Mestrado Profissional em Preservação do Patrimônio Cultura) – Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Rio de Janeiro. Disponível
em:<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20L
uciana%20Bonuti.pdf>. Acesso: 10 mar. 2019.
BROCCHI, Davide. The cultural dimension of sustainability. In: (eds.) KAGAN Sacha;
KIRCHBERG, Volker. Sustainability: a new frontier for the arts and cultures. Frankfurt am
Main: Verlag für Akademische Schriften, 2008, p. 26-58.
CALVINO, Italo. As cidades invisíveis. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
CAMPOS, Helcio Ribeiro. Transformações urbanas recentes em Tiradentes-MG: anos 80
e 90 do século XX. 2006. Dissertação (Mestrado em geografia) – Faculdade de Filosofia
Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível em:
<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8136/tde-20062007-142128/pt-br.php>. Acesso em
15 de mar. 2019.
CAMPOS, Maria Elisa. Observatório: por uma materialidade da imagem na arte. 2011. Tese
(Doutorado em Artes) – Escola de Belas Arte, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/JSSS8H8QML>. Acesso: 10 jan. 2019.
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede: do conhecimento à política. In: CASTELLS,
Manuel, CARDOSO, GUSTAVO (orgs.). A Sociedade em Rede: do conhecimento à acção
política, 2006. p. 17-30. Disponível em:
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/a_sociedade_em_rede__do_conhecimento_a_acao_politica.pdf>. Acesso: 20 mai. 2019.

104

CASTELLS, Manuel. Paraísos comunais: identidade e significado na sociedade em rede. In:
O poder da identidade: a era da informação. v. 2, 9 ed. São Paulo/Rio Janeiro: Paz e Terra,
2018, p.53-121.
CASTELLS, Manuel. Prefácio à edição de O poder da identidade 2010. In: O poder da
identidade: a era da informação. v. 2, 9 ed. São Paulo/Rio Janeiro: Paz e Terra, 2018, p. 1130.
COSTA, Luciano Bedin da. Cartografia: uma outra forma de pesquisar. Revista Digital do
LAV, Santa Maria, v. 7, p. 66-77, 2014. Disponível em:
<https://periodicos.ufsm.br/revislav/article/view/15111/pdf_1>. Acesso em: 06 dez 2017.
BOMFIM, Filomena Maria Avelina. Educomunicação & redes: as estratégias reticulares na
implantação de uma política de educomunicação na rede pública de ensino de São João delRei. 2017. Tese (Pós-doutorado em Ciências das Comunicação) – Escola de Comunicações e
Artes/Universidade de São Paulo, São Paulo.
FLUSSER, Vilém. Filosofia da Caixa Preta. São Paulo: Hucitec, 1985.
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. Plano Diretor Participativo do Município de
Tiradentes/MG: perfil municipal, v. 1. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 2014.
Disponível em:< http://tiradentes.mg.gov.br/pagina/6916/Plano%20Diretor>. Acesso em: 10
fev. 2019.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11 ed. Rio de Janeiro: DP&A,
2006.
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo
Demográfico 2010. Minas Gerais: IBGE, 2010. Disponível em: <
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/tiradentes/panorama>. Acesso em 10. fev. 2019.
KAGAN, Sacha. Sustainability as new frontier for the arts and cultures. In: (eds.) KAGAN,
Sacha; KIRCHBERG,Volker. Sustainability: a new frontier for the arts and cultures.
Frankfurt am Main: Verlag für Akademische Schriften, 2008, p. 14-24.
KAPLÚN, Mario. Modelos de educación y modelos de communicación. In: Una pedagogía
de la comunicación. Madri: Ediciones de la Torre. 1998, p. 15-77. Disponível em:
<https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=&id=8t_xO12cSOgC&oi=fnd&pg=PA2&dq=Si+la+educaci%C3%B3n+es+un+proce
so,+es+un+proceso+permanente.+No+se+limita+a+unos+momentos+en+la+vida,+a+unas+in
stancias+educativas,+a+un+curso+escolar+de+cierta+cantidad+de+meses.+La+educaci%C3
%B3n+se+hace+en+la+vida,+en+la+praxis+reflexionada.%E2%80%9D&ots=9qC2mHRZwf
&sig=lIWg_zQ9MJtemp57S0SFXBsx9Tw#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 20 ago.
2018.
MACHADO, Arlindo. A fotografia como expressão do conceito. Revista STUDIUM, n. 2.
Campinas, 2000. Disponível em: <https://www.studium.iar.unicamp.br/dois/1.htm>. Acesso
em: 10 jan. 2019.
MACHADO, Arlindo. A ilusão especular: Uma teoria da fotografia. São Paulo: Gustavo
Gili, 2015.
MARTÍN-BARBERO. Desafios culturais: da comunicação à educomunicação. In: CITELLI,
Adilson Odair; COSTA, Maria Cristina Castilho (orgs.) Educomunicação Construindo
Uma nova área de conhecimento. 2 ed. São Paulo: Paulinas, 2011, p. 121-135.

105

MAX-NEEF, Manfred. El Proyecto Tiradentes: revitalización para la autodependencia de las ciudades pequeñas. In: La economia descalsa: señales desde el
mundo invisible. Estocolmo, Buenos Aires, Montevideo: Editorial Nordan, 1986. p. 139 -225.
Disponível em:<http://www.max-neef.cl/libros/la_economia_descalza/ >. Acesso: 22 fev.
2019.
MCLUHAN, Marshall. O meio é a mensagem. In: Os meios de comunicação como
extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 2007, p. 21-37.
MELO NETO, João Cabral. A educação pela pedra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996.
MIRANDA, Antonio. Sociedade da informação: globalização, identidade cultural e conteúdo.
Revista IBICT Ciência da Informação. Brasília, v. 29, n. 2, maio/ago., p. 78-88, 2000.
Disponível em: <http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/890/925>. Acesso em: 13 mar 2019.
MOORE, Janet. Is Higher Education Ready for Transformative learning? A question explored
in the study of sustainability. In: Journal of Transformative Education. v.3, n. 1, p. 76-91,
2005. Disponível em:
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.466.7864&rep=rep1&type=pdf>.
Acesso em: 26 mar. 2019.
MORICI, Carlos. Yves: a tirania do bem. São Paulo: Globo, 2006.
NEVES, Rodrigo. História e turismo: a “mercadorização” do “patrimônio histórico” e a
elitização da área central de Tiradentes, Minas Gerais (1980 -2012). 2013. Dissertação
(mestrado em História) – Departamento de Ciências Sociais, Política e Jurídicas,
Universidade Federal de São João del-Rei, São João del-Rei. Disponível em:
<http://www.ufsj.edu.br/portal2repositorio/File/pghis/dissertacaoorodrigoneves.pdf>. Acesso
em: 20 jan. 2019.
NICOLESCU, Basarab. O manifesto da transdisciplinaridade. 1. ed. São Paulo: Trion,
1999.
OLIVEIRA, D. "Tecendo a manhã." Análise Literária do poema de João Cabral de Melo
Neto. Recanto das Letras. 2010. Disponível em:
<https://www.recantodasletras.com.br/teorialiteraria/2080760>. Acesso em: 10 dez. 2018.
PEREIRA, Alvaro Luis dos Santos. A gentrificação e a hipótese do diferencial de renda:
limites explicativos e diálogos possíveis. Cadernos Metrópole, v. 16, n. 32, nov., p. 295-628,
2014. Disponível em: <http://ken.pucsp.br/metropole/article/view/16929>. Acesso em: 10 jan.
2019.
PRADO FILHO, Kleber; TETI, Marcela Montalvão. A cartografia como método para as
Ciências Humanas e Sociais. Barbarói, n. 38, p. 45-59, jan./jun. 2013. Disponível em:
<https://online.unisc.br/seer/index.php/barbaroi/article/view/2471/2743>. Acesso em: 05 dez.
2018
REIS, Silvia Cristina dos; RESENDE, Maria Ângela Araujo. João Cabral de Melo Neto:
intelectual engajado e literatura como crítica social. In: III Congresso de Letras, Artes e
Cultura, 2010, São João del-Rei. Anais [...] III Congresso de Letras, Artes e Cultura, 2010.
RIBEIRO, Tarcyla Fidalgo. Gentrificação: Aspectos conceituais e práticos de sua verificação
no Brasil. Revista de Direito da Cidade, Rio de Janeiro, v. 10, n. 3. p. 1334-135, 2018.
Disponível em:<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/31328>.
Acesso em: 20 mar. 2019.

106

ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. 19. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
2001.
ROSA, Rosane. A mediação educomunicativa e o princípio da indissociabilidade entre
ensino-pesquisa-extensão: da monocultura universitária à cultura plural. In: NAGAMINI, E.
(org.). Questões teóricas e formação profissional em comunicação e educação [online]. v.
1. Ilhéus: Editus, 2015, p. 71-90. Disponível em:
<http://www.uesc.br/editora/livrosdigitais2017/serie_comunicacao_educacao_vol1.pdf>.
Acesso 12 mar. 2019.
SANTOS FILHO, Olinto Rodrigues dos. A matriz de Santo Antônio em Tiradentes.
Brasília: Iphan/Programa Monumenta, 2010. Disponível em:
<http://portal.iphan.gov.br//uploads/publicacao/matriz_santo_antonio_em_tiradentes.pdf>.
Acesso em: 10 mar. 2018
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência
universal. 6. ed. Rio de Janeiro: Record, 2011.
SEIXAS, Renato. Identidade Cultural da América Latina: conflitos culturais globais e
mediação simbólica. Cadernos PROLAM/USP, v. 7 (12), p. 93-120, 2008. Disponível em:
<http://www.revistas.usp.br/prolam/article/view/82312/85285>. Acesso: 20 mai. 2019.
SIQUEIRA, Adilson Roberto. Arte e Sustentabilidade: argumentos para a pesquisa ecopoética
da cena. Moringa Teatro e Dança. João Pessoa, v. 1, n. 1, 87-99, jan. 2010. Disponível em:
<http://periodicos.ufpb.br/index.php/moringa/article/download/4800/3627>. Acesso: 10 mar.
2017.
SMITH, Neil. A gentrificação generalizada: de uma anomalia local a “regeneração” urbana
como estratégia urbana global. In: BIDOU-ZACHARIASEN, Catherine (coord.) De volta à
cidade: dos processos de gentrificação às políticas “revitalização” dos centros urbanos. São
Paulo: Annablume, 2006, p. 59-87.
SMITH, Neil. Toward a theory of gentrification. In: New urban frontier: gentrification and
the revanchist city. London: Routledge, 1996, 49-113. London:Taylor & Francis e-Library,
2005. Disponível em:
<http://rohcavamaintenant.free.fr/USB%20KEY%20Fahriye/k%C4%B1tap%20Neil%20Smit
h__The_New_Urban_Frontier__Gentrification_and_the_Revanchist_City.pdf>. Acesso em:
20 fev. 2019.
SOARES, Ismar de Oliveira. Educomunicação – O conceito, o profissional, a aplicação:
Contribuições para a reforma do Ensino Médio. 2. ed. São Paulo: Paulinas, 2011.
SONTAG, Susan. Sobre Fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
VAN CRIEKINGEN, Mathieu. A cidade revive! Formas, políticas e impactos da revitalização
residencial em Bruxelas. In: BIDOU-ZACHARIASEN, Catherine (coord.) De volta à
cidade: dos processos de gentrificação às políticas “revitalização” dos centros urbanos. São
Paulo: Annablume, 2006, p. 59 - 87.
ZOLINI, Gustavo Pimenta de Pádua. A inflexão do conceito gentrificação em conjuntos
urbanos patrimoniais em cidades de pequeno porte: os casos mineiros de São Thomé das
Letras e Tiradentes. 2007. Dissertação (mestrado em Arquitetura) – Escola de Arquitetura da
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. Disponível em:
<https://document.onl/documents/a-inflexao-do-conceito.html>. Acesso em: 20 jan.2019.

107

108

APÊNDICES

APÊNDICE A – Formulário padrão para realização de entrevistas
Nickname (codinome):______________________________________ Idade: _____________
1) Naturalidade________________ 2) Há quanto tempo mora em Tiradentes? _____________
3) Em que bairro você mora? ____________________________________________________
3.1) Nos últimos anos seu bairro sofreu alguma mudança? ( ) não ( )sim) O que mudou e como
você avalia essas mudanças? ____________________________________________________
3.2) Você gosta do seu bairro? ( ) não ( ) sim Por quê? _________________________________
3.3) O que em seu bairro você gostaria de mostrar a outras pessoas (turistas)? Por quê? _______
4) Você exerce alguma atividade remunerada? ( ) não () sim Qual?_______________________
5)Você tem irmãos? ( ) não ( ) sim Quantos?______ Qual a idade ?_______________________
5.1) Eles exercem alguma atividade remunerada? ( ) Não ( ) sim Qual? ____________________
6) Qual a profissão de seus pais? _________________________________________________
7) Você gosta de morar em uma cidade turística? ( ) não ( ) sim Porque?___________________
7.1) A cidade de Tiradentes tem um amplo calendário de eventos, você acha isso bom ou não?
Por quê? ____________________________________________________________________
7.2) De quais eventos realizados na cidade que você mais gosta/participa? E por quê? ________
7.3) De quais eventos da cidade que você não gosta /participa? E por quê? _________________
8) Como você avalia o comércio da cidade? _________________________________________
8.1) Você frequenta lanchonetes, bares, restaurantes, sorveterias, entre outros estabelecimentos
comerciais da cidade? Quais? E por quê? ___________________________________________
9) Se você pudesse mudar algo na cidade, o que você mudaria? __________________________
10)

você

acha

que

a

cidade

atende

suas

necessidades

de

cidadão

(trabalho/transporte/saneamento básico/ coleta de lixo/atendimento de saúde/ lazer)? ________
11) O que você gosta de fazer em seu tempo livre? ___________________________________
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APÊNDICE B – Planos de aula
Os planos de aula que nortearam as vivências fotográficas educomunicativas interdisciplinares
podem ser conferidos a seguir.

PLANO DE AULA: CARTOGRAFIA AFETIVA DA CIDADE DE TIRADENTES
Ministrante: Silvia Cristina dos Reis
Objetivos específicos
- Identificar a relação afetiva
dos estudantes para com o
espaço público e semipúblico
da cidade (ruas, praças,
monumentos, lojas,
restaurantes, museus e etc.);

Conteúdo
programático

- Habilidade
motora;
- habilidade
estética;
- percepção dos
- abordar questões
estudantes em
relacionadas às práticas de
relação à
sociabilidade no espaço
cidade;
público e semipúblico para
- leitura da
entender a leitura que os
cidade e das
estudantes têm sobre esses
relações
espaços;
socioespaciais;
- reflexão sobre
- conhecer as preferências e os o espaço e as
interesses dos estudantes;
relações
- promover o desenvolvimento socioespaciais;
da criatividade a partir das
- reflexão sobre
cartografias;
a cidade
- trabalhar questões
enquanto obra
relacionadas às manifestações de arte.
artísticas realizadas no espaço
público (teatro, exposições,
entre outras manifestações da
cultura local);
- trabalhar a oratória e a
interpretação da sociedade.

Duração: 50 minutos
Procedimentos de
ensino
Esta prática, assim
como as demais é
pautada pela
metodologia da
cartografia afetiva.
A prática/vivência
consiste em três etapas:
1º) explicação da
atividade;
2º) criação de mapas
(cartas afetivas) da
cidade com
apontamentos daquilo
que gostam e que não
gostam (seja em
relação a infraestrutura
do espaço urbano, seja
em ralação a
estabelecimentos ou
eventos/manifestações
artístico-culturais;
3º) apresentação dos
mapas (cartas afetivas)
e debate a respeitos das
reflexões presente nos
mapas.

Recursos
didáticos

Folhas A4
coloridas, giz de
cera, lápis de
cor, canetinhas e
post it coloridos,
cola e durex.
*Todo o
material é
fornecido pela
ministrante.
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PLANO DE AULA: ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
Ministrante: Silvia Cristina dos Reis
Objetivos específicos

- Promover a
interação entre os
estudantes;
- conhecer a realidade
dos estudantes: o
bairro onde moram, a
formação do grupo
familiar, a relação
deles com eventos
realizados na cidade,
entre outros
questionamentos;
- estimular os
estudantes a ouvir e a
contar a história do
colega, como forma
de ampliar a
comunicação entre os
envolvidos.
- trabalhar a oratória;
- trabalhar a
interpretação;
- trabalhar a
comunicação.

Conteúdo
programático
- Habilidade
motora;
- ortografia;
- oratória;
- interpretação
- leitura do espaço
urbano;
- reflexão sobre o
papel que
desempenha na
sociedade;
- reflexão sobre as
possibilidades
oferecidas pela
cidade;
- pensar a cidade
enquanto
patrimônio histórico
(possibilidades e
limitações);
- leitura da cidade e
das relações
socioespaciais;
- reflexão sobre o
espaço e as relações
socioespaciais;
-reflexão sobre a
cidade enquanto
obra de arte.

Duração: 50 minutos
Procedimentos de
ensino
Esta prática assim como
as demais é pautada na
metodologia da
cartografia afetiva.
A prática/vivência
consiste em três etapas:
1ª) Explicação da
atividade;
2ª) Divisão da turma
em dois grupos
(entrevistados e
entrevistadores).
Primeiro um grupo
entrevista e o outro é
entrevistado, depois os
papeis se invertem.
3ª) apresentação: cada
estudante apresenta a
pessoa entrevistada por
ele, falando em primeira
pessoa, ou seja,
realizando o jogo teatral.
Esta dinâmica auxilia o
entendimento do papel
que o outro desempenha
na sociedade, uma vez
que os envolvidos se
colocam no lugar do
colega.

Recursos didáticos
Entrevistas
semiestruturadas
impressas em
folhas A4.
*todo o material é
fornecido pela
ministrante.
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PLANO DE AULA: NOÇÕES BÁSICAS DE FOTOGRAFIA
Ministrante: Silvia Cristina dos Reis
Objetivos específicos

Conteúdo
programático

Duração: 100 minutos
Procedimentos de
ensino

- Apresentar os princípios básicos
de fotografia;

Esta prática assim
- Reflexão sobre o como as demais é
- apresentar o conceito de
papel da fotografia pautada na
velocidade ISO;
enquanto meio de metodologia da
cartografia afetiva.
- apresentar o conceito de abertura comunicação;
do diafragma;
- reflexão sobre a A prática/vivência
- apresentar o conceito de
fotografia
consiste em três
velocidade;
enquanto arte;
etapas:
- apresentar possibilidades de
ângulos e enquadramentos na
fotografia;

- reflexão sobre
fotografia urbana e
suas
possibilidades;

-abordar o conceito de
sustentabilidade;

- leitura visual das
transformações
urbanas no
município.

Recursos
didáticos
Projeção de
slides
elaborados
pela
ministrante.

1ª) Explicação da
atividade;
2ª) Apresentação
de slides
- promover o aprimoramento do
ilustrativos dos
gosto estético dos envolvidos;
- reflexão sobre as princípios básicos
mudanças
da fotografia.
- trabalhar diferentes
socioespaciais
no
possibilidades do fazer fotográfico;
3ª) Debate sobre o
município;
conteúdo
- discutir as mudanças
apresentado e sua
socioespaciais na cidade de
- habilidade de
relação com a
Tiradentes;
leitura do espaço
cidade.
urbano;
-abordar o conceito de fotografia;

-abordar o conceito de
gentrificação;
-abordar o conceito de identidade
cultural;
-abordar o conceito de
educomunicação.

PLANO DE AULA: PRÁTICAS FOTOGRÁFICAS EDUCOMUNICATIVAS
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Objetivos específicos

Conteúdo
programático

- Habilidade motora;
- habilidade de
- Apresentar a câmera
composição;
semiprofissional;
- enquadramento;
- explicar o uso da
- comunicação;
câmera semiprofissional; - interação;
- habilidade de usar a
- usar a câmera
câmera.
semiprofissional;
-capacitar para o
passeio fotográfico.
- praticar as teorias
apresentadas na vivência
nº 3.

Procedimentos de
Recursos didáticos
ensino
Esta prática assim
como as demais é
pautada na
metodologia da
cartografia afetiva.
A prática/vivência
consiste em duas
etapas:
1ª) Explicação da
atividade;
2ª) Uso da câmera
semiprofissional ao
fotografar os
colegas.

Câmeras
fotográficas canon
T5 e T5i
Tripé
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APÊNDICE C – Entrevistas semiestruturadas
As entrevistas semiestruturadas a seguir equivalem àquelas respondidas pelos estudantes que
participaram das vivências. Esse material foi digitalizado, porém a fim de preservar identidade
dos estudantes, foi utilizada uma letra do alfabeto no lugar do nome de cada um dos envolvidos.
Estudante B
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Estudante C

Estudante D

115

Estudante E

Estudante F

116

Estudante G

Estudante H

117

Estudante I

Estudante J

118

Estudante L

Estudante M

119

Estudante O

Estudante P

120

Estudante Q

Estudante R

121

Estudante S

Estudante T

122

Estudante V
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APÊNDICE D – Tabelas
Apresentação do perfil dos estudantes envolvidos nas vivências fotográficas educomunicativas,
bem como a análise proposta. Os dados resultantes das vivências e das entrevistas
semiestruturadas foram dispostos nas seis tabelas, a seguir, onde cada estudante é representado
por uma letra do alfabeto:
Tabela 1 – Esta tabela traz a relação do número de participante em cada uma das ações e
especifica as vivências que cada um dos estudantes esteve envolvido.
Tabela 1: Relação da participação dos estudantes nas ações

Estudante

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
W
V
X
Y
Z
Número
de
participan
tes

RELAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES NAS AÇÕES
Vivên Vivên Vivên Vivên Vivên Participaçã Produção
Abertura
cia
cia
cia
cia
cia
o no grupo de imagens da
nº 1
nº 2
nº 3
nº 4
nº 5
de
para
a exposiçã
Whatsapp
exposição
o
no museu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
22
18
11
11
2
12
8
2

Fonte: Elaboração própria

Abertura
da
exposição
na escola
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

12
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Tabela 2 – Esta tabela apresenta a tabulação dos dados pessoais dos estudantes envolvidos.
Tabela 2: Dados pessoais dos estudantes

DADOS PESSOAIS DOS ESTUDANTES
Es

Naturalidade Idade Tempo que Ocupação

tu

reside

em

da

Tiradentes

Atividade de lazer

profissional

nt
es
A

-

-

-

-

-

B

Tiradentes (MG)

18

18anos

eletricista

Futebol

18 anos

freelancer

dormir, ouvir música, e sair com

anos
C

Tiradentes (MG)

18
anos

D

E

Belo Horizonte

19

(MG)

anos

Tiradentes (MG)

19

amigos.
11 anos

nenhuma

Passear

19 anos

nenhuma

ver TV

17 anos

nenhuma

dormir, ouvir música e ver TV

7 meses

nenhuma

dormir, tocar violão e jogar bola

7 anos

vendedora

dormir e ver TV

12 anos

estagiária

deitar-se no gramado do Chafariz

11anos

freelancer

ir ao Alto do São Francisco,

anos
F

Tiradentes (MG)

17
anos

G

Recife (PE)

17
anos

H

São Paulo (SP)

17
anos

I

J

Mogi das Cruzes

17

(MG)

anos

-

17
anos

Chafariz, Largo das Forras e ver
TV

K

-

-

-

-
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L

Tiradentes (MG)

17

17 anos

nenhuma

ver TV

17 anos

balconista

comer e dormir

anos
M

Tiradentes (MG)

17
anos

N

-

-

-

-

O

Ilhéus (BA)

17

8 anos

artesão e

praticar esporte, ler, fotografar e

confeiteira

inventar coisas

8 anos

cozinheira

passear pela cidade

8 anos

marceneiro

soltar pipa, sair com a namorada,

anos
P

Barroso (MG)

19
anos

Q

Barroso (MG)

18
anos

R

S

T

jogar bola e ir ao culto

São João del-Rei

17

2 anos

(MG)

anos

Peixoto Azevedo

16

1 ano e 4

(MT)

anos

meses

Tiradentes (MG)

17

faz tudo em

Dormir

pousada
marceneiro

praticar esporte e jogar vídeo game

17 anos

nenhuma

Ler

anos
U

-

-

-

-

W

-

-

-

-

V

Tiradentes (MG)

17

17 anos

atendente

anos
X

-

-

-

Y

-

-

-

-

Z

-

-

-

-

Fonte: Elaboração própria

dormir e comer
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Tabela 3 – Esta tabela traz informações sobre o grupo familiar dos participantes.
Tabela 3: Grupo familiar dos estudantes

GRUPO FAMILIAR DOS ESTUDANTES
Estudantes

Número

Idade dos irmãos

Ocupação profissional dos pais

de irmãos
A

-

-

-

B

1

10 anos

calceteiro; dona de casa

C

6

10, 11, 14, 21, 24 e 27

ferreiro (microempresário);

anos

garçonete

D

1

23 anos

motorista e freelancer; serviços gerais

E

3

36, 35 e 40 anos

serviços gerais; dona de casa

F

1

14 anos

ambos são comerciantes

G

1

29 anos

mãe está desempregada

H

2

11 e 27 anos

operador de máquinas; empregada doméstica

I

1

25 anos

caminhoneiro; empregada doméstica

J

-

-

auxiliar de tesouraria

K

-

-

-

L

1

25 anos

padeiro; cozinheira

M

-

-

Pedreiro

N

-

O

3

7, 10, 13 anos

ambos são artesãos

P

4

2, 17, 18, 20 anos

pedreiro; camareira

Q

4

2, 17, 19 e 20 anos

vagabundo; camareira

R

7

13,17,18, 22, 23, 27, 28

topografo; cantineira

-

anos
S

5

4, 15, 20, 24, 29 anos

empresário; dona de casa

T

-

-

cozinheiro; diarista
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U

-

-

-

W

-

-

-

V

-

-

cozinheiro; atendente

X

-

-

-

Y

-

-

-

Z

-

-

-

Fonte: Elaboração própria

Tabela 4 – Esta tabela indica o nome do bairro habitado por cada um dos estudantes e sua
opinião a respeito dessa localidade.
Tabela 4: Opinião dos estudantes sobre o bairro onde vivem

OPINIÃO DOS ESTUDANTES SOBRE O BAIRRO ONDE VIVEM
Es

Bairro

tu

reside

onde Modificações
ocorridas

da

Avaliação do O que do bairro deve ser
no bairro

mostrado

bairro

nt
es
A

-

-

-

-

B

Distrito Elvas

-

bom e calmo

Igreja do Padre Gaspar

C

Santíssima

a reforma da igreja

bom e calmo

Igreja da Santíssima Trindade

D

Parque das

-

ruim

a entrada da cachoeira

Abelhas
E

-

Distrito Caixa

o número de

bom, calmo e

D’Agua da Boa

residências

perto da natureza

-

ruim, pois é longe

nada, para preservá-lo

Esperança
F

Alto da Torre

de tudo; bom,
pois é calmo

Nada
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G

Alto da Torre

-

ruim, pois é longe

Nada

de tudo
H

Alto da Torre

asfaltamento das vias

ruim, por causa

nada, é um bairro feio

do morro
I

Várzea de Baixo

iluminação e

indiferente

as imperfeições

bom, porque as

a linha do trem

asfaltamento das vias
J

Várzea de Baixo

-

pessoas são
humildes
K

-

-

-

-

L

Várzea de Baixo

a vizinhança

ruim, muito

o rio e a Praça da Estação

barulhento
M

Várzea de Baixo

aumentou o número de

ruim e falta

construções de baixa

saneamento

qualidade

básico

o rio por sua história

N

-

-

-

-

O

Cuiabá

asfaltamento das vias e

bom e perto de

pousadas e restaurantes

novas construções

tudo

-

bom, calmo e sem

P

Cuiabá

a vista para a serra

violência
Q

Cuiabá

-

ruim e a com uma

os buracos da rua

vizinhança chata
R

Cuiabá

-

ruim

Nada

S

Cuiabá

-

ruim, longe do

nada, pois o bairro é ruim

centro
T

Cuiabá

-

ruim

a vista para serra

U

-

-

-

-

W

-

-

-

-

V

Centro

as árvores da praça

bom e perto dos

os pontos turísticos

foram cortas

lugares que
frequento
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X

-

-

-

-

Y

-

-

-

-

Z

-

-

-

-

Fonte: Elaboração própria

Tabela 5 – Esta tabela cataloga as opiniões, sugestões e avalições feitas pelos secundaristas em
relação a cidade de Tiradentes.
Tabela 5: Opinião dos estudantes referente a cidade

OPINIÃO DOS ESTUDANTES REFERENTE A CIDADE
Estudante

Gosta de

Sugestão de

Avaliação do

Estabelecimentos

morar

mudança para a

comércio

comerciais

numa

cidade

frequentados

cidade
turística
A

-

-

-

-

B

sim

baixar o custo de vida

preços abusivos

Nenhum

C

sim (bonita e

tornar o comércio

preços abusivos;

lanchonetes, alguns

tem história)

acessível aos moradores

inacessível

restaurantes e açaí

sim (tem

a administração pública do

preços abusivos;

alguns da área central

eventos e

município

inacessível

(raramente)

tudo

preços abusivos;

nenhum

D

emprego)
E

não (muito
barulhenta e

inacessível

suja)
F

mais ou

melhorar a organização;

preços altos

menos (não

criar coisas para o público

(mas vivemos

tem

jovem; cuidar da

disso)

atividades

população

alguns

para os
jovens, mas
é calma e
tem eventos
legais)
G

sim (tem

arrumar a pavimentação

pessoas

das ruas dos bairros

preços altos

lanchonetes, bares e
restaurantes
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diferentes e

pobres; melhorar a

eventos

segurança

variados)
H

não (por

tudo (não moraria aqui)

causa dos

preços abusivos;

sorveteria (onde trabalha)

ruim

turistas)
I

sim (é viva e

o cuidado com os

preços altos;

agitada)

habitantes

abusivo com o

os acessíveis

trabalhador
J

sim (é

valorizar os bairros pobres

tranquila)

bom; abusivo

lanchonetes, pizzaria,

com o

restaurantes e açaí (para

trabalhador

consumir e trabalhar)

K

-

-

-

-

L

mais ou

melhorar o trânsito

preços altos

lanchonetes com preços

menos (os

durante os eventos

acessíveis; alguns

eventos

estabelecimentos da praça

deixam a
cidade
intransitável)
M

sim (pela

tornar o comércio

preços abusivos

nenhum (são caros)

história)

acessível aos moradores

N

-

-

-;

-

O

sim (sempre

tornar o comércio

preços abusivos

lanchonetes, restaurantes e

tem eventos)

acessível aos moradores;

sorveteria (com preços

cuidar dos animais de rua

acessíveis)

e do córrego
P

mais ou

diminuir o número de

menos (tem

passageiros nas charretes

preços abusivos

lanchonetes, sorveteria e
algumas pizzarias (com

emprego,

preços acessíveis)

mas os
eventos são
só para
turistas)
Q

sim (é fácil

abrir mais bares para os

encontrar

habitantes

preços abusivos

açaí e salão do Caio

trabalho)
R

não

abrir um shopping e mais
loja de roupas

ruim

lanchonetes, sorveteria e
pizzaria
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S

não (falta

abrir um shopping

bom e produtivo

lanchonetes e açaí

coisas
futuristas)
T

não

limpar mais a cidade

relativo

Restaurantes

U

-

-

-

-

W

-

-

-

-

V

mais ou

aumentar o número de

lucrativo (para

lanchonetes, sorveteria e bar

menos (tem

eventos e comércios para

os proprietários)

eventos

os habitantes

legais, mas
padrões
chatos para
seguir)
X

-

-

-

-

Y

-

-

-

-

Z

-

-

-

-

Fonte: Elaboração própria

Tabela 6 – Esta tabela traz os dados referentes à relação dos secundaristas com os eventos que
a cidade de Tiradentes sedia.
Tabela 6: Opinião dos estudantes sobre o calendário festivo da cidade

OPINIÃO DOS ESTUDANTES SOBRE O CALENDÁRIO FESTIVO DA CIDADE
Estudan
te

Avaliação do amplo

Eventos que

calendário de eventos

participa

A

-

-

-

B

bom (traz popularidade para

Festa da Santíssima

Tiradentes Vinho & Jazz Festival

a cidade)

(tradição)

(preços abusivos)

bom (gera emprego e traz

-

Carnaval (época favorita)

Carnaval, Festival de

Trem Bier e Mostra de Cinema

Cultura e Gastronomia

Tiradentes

C

Eventos que não gosta

gente nova)
D

muito bom (gera emprego)

Tiradentes e Bike Fest
Tiradentes
E

F

bom (mantém a

Cultura e Gastronomia

organização)

Tiradentes

bom (mantém o turismo)

Carnaval, Festival de
Cultura e Gastronomia

Mostra de Cinema Tiradentes

Tiradentes Vinho & Jazze Festival
(é para adultos)
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Tiradentes e Bike Fest
Tiradentes, Réveillon
G

bom (mantém o turismo)

todos, mas não participa

Nenhum

H

ruim (não participa)

Nenhum

todos (são para ricos)

I

bom (movimenta a cidade)

Festival de Cultura e

indiferente (mas todos deixam a

Gastronomia Tiradentes

cidade suja)

bom (ajuda circular o

Carnaval, Trem Bier,

Nenhum

dinheiro)

Festival de Cultura e

J

Gastronomia Tiradentes e
Bike Fest Tiradentes (tem
influências culturais
internacional)
K

-

-

-

L

mais ou menos (é a forma de

Bike Fest Tiradentes

todos os demais (cidade cheia e

sustento da cidade, mas a

(influência paterna)

preços altos)

Carnaval (pela vibração)

Festa da Santíssima (não recebe a

cidade fica muito cheia e os
preços são altos)
M

bom (gera emprego e
oportunidade de conhecer

atenção necessária por ser um

novas pessoas e culturas)

evento para moradores)

N

-

-

O

ótimo (mostra a cidade e

Festival de Cultura e

atrai visitantes)

Gastronomia Tiradentes,

-

Bike Fest Tiradentes,
Tiradentes Vinho & Jazz,
Semana Santa (traz
novidades e novas pessoas
à cidade)
P

Q

mais ou menos (preços altos)

Carnaval e Réveillon (são

Bike Fest Tiradentes (o público é

eventos para a população

grosseiro e não respeita o

tiradentina)

trânsito)

bom (facilita saber a ordem

Carnaval, Réveillon,

Bike Fest Tiradentes (barulhento

dos eventos)

Mostra de Cinema

e para pessoas ricas)

Tiradentes (participa)
R

S

ótimo (gera emprego e

todos (trabalho e me

diversão)

divirto)

bom (são eventos legais)

Bike Fest Tiradentes e X-

Mostra de Cinema Tiradentes

Terra (gosto de moto e

(pessoas estranhas)

bicicleta)

Bike Fest Tiradentes
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T

bom (entra dinheiro na

Bike Fest Tiradentes

Vários

cidade)
U

-

-

-

W

-

-

-

V

bom (atrai turistas e gera

Carnaval, Festival de

Bike Fest Tiradentes (barulhento,

lucro)

Cultura e Gastronomia

muita gente no Centro o tempo

Tiradentes, Mostra de

todo)

Cinema Tiradentes
(diversão, interesse por
filmes e culinária)
X

-

-

-

Y

-

-

-

Z

-

-

-

Fonte: Elaboração própria
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APÊNDICE E – Release da exposição
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ANEXOS

ANEXO I – Cartografias afetivas
A seguir registarmos as cartografias afetivas produzidas pelos estudantes, devidamente
digitalizadas; a fim de designar o autor de cada cartografia afetiva foi utilizada uma letra do
alfabeto.
Estudante A
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Estudante B

Estudante C
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Estudante

Estudante F
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Estudante H

Estudante I
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Estudante J
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Estudante K

Estudante L
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Estudante M

Estudante N
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Estudante O

Estudante Q
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Estudante R

Estudante S
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Estudante T

Estudante U
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Estudante W

Estudante V
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Estudante X

Estudante Y

147

Estudante Z

