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RESUMO: Os processos de revitalização e renovação das cidades têm sido cada vez mais 

utilizados para alavancar a dinâmica econômica do espaço. Algumas cidades do Brasil ao serem 

objetos de revitalização, transformaram-se num local aprazível de e para o consumo das classes 

sociais com poder aquisitivo elevado. Neste cenário, a cidade de Tiradentes/MG desponta como 

um paradigma onde o turismo é elemento central na produção do espaço, corroborando para a 

lógica da venda da cidade como um artefato de luxo, corolário da dinâmica do empreendedorismo 

e marketing urbano. Com efeito, Tiradentes dispõe de um dualismo que a torna uma cidade 

complexa, pois ao mesmo tempo em que se trata de uma cidade pequena e pacata, típica do 

interior mineiro, com os eventos turísticos e com a atração que a cidade exerce à população 

flutuante, seu ritmo se acelera e a cidadezinha ganha uma nova feição. 

PALAVRAS-CHAVE: empreendedorismo urbano; cidade mercadoria; produção do espaço; 

turismo; Tiradentes/MG. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A noção de estratégia, a princípio, alude as operações militares uma vez que tem estreita 

ligação com o controle exercido pelo comandante. Por seu turno, o planejamento estratégico é 

ferramenta utilizada na administração, tendo em vista a complexa dinâmica das empresas, para 

enfrentar ameaças, aproveitar os benefícios e viabilidades que estão ao seu alcance e para que 

se tornem cada vez mais competitivas. 

Para além da esfera empresarial, o planejamento estratégico passa a ser utilizado pela 

Administração Pública desde os anos cinquenta em Baltimore e Boston nos Estados Unidos, 

assim como em Toronto e Montreal no Canadá. Mas foi a partir de 1979, sobretudo no bojo das 

reformas adotadas por Margareth Thatcher no Reino Unido, que houve uma generalização dos 

projetos de reconversão urbana, pois a desconstrução do estado de bem estar social promoveu a 

intensificação da participação do setor privado. 

Os precursores da sistematização teórica do planejamento estratégico foram Jordi Borja e 

Manuel Castells, ao justapor a realidade empresarial para a conjuntura das cidades, difundindo o 
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então chamado planejamento estratégico de cidades. Assim surge a ideia da cidade não somente 

como um ator político, mas também com um importante papel econômico mas "a consolidação 

desse novo papel dependerá da possibilidade de estímulo de grandes projetos de cidade que 

contem com uma participação ativa dos principais agentes públicos e privados e conquistem um 

amplo consenso público". (1996, p. 154). 

Um dos pilares do planejamento estratégico das cidades é a colaboração dos diversos 

atores urbanos que se exterioriza nas parcerias público-privadas. A relação contratual 

estabelecida entre os parceiros, seja no provimento de recursos para a conquista dos resultados, 

seja na partilha dos proveitos advindos, concede ao instrumento uma natureza societária que é 

justamente o que a diferencia das outras variantes de cooperação existentes entre as esferas 

públicas e privadas. 

Dentre as justificativas para a implantação das parcerias público-privado, as mais comuns 

referem-se a escassez de recursos para subsidiar os investimentos de modernização e 

infraestrutura, assim como a ausência de competência técnica. Lado outro, algumas críticas são 

lançadas a esta modalidade de gestão, no sentido de que provocam uma mercantilização da vida 

urbana. 

Neste contexto, o turismo tem atuado no sentido de reestruturar as relações socioespaciais 

e a produção do espaço em diversas cidades históricas, tendo em vista que criam imagens 

padronizadas pelas quais as cidades passam a ser amplamente conhecidas e difundidas, em uma 

lógica onde as cidades competem entre si para a venda de uma mercadoria mais atrativa. 

Convém salientar que esse trabalho não tem o fito de tecer julgamentos das vertentes positivas ou 

negativas da atividade turística, mas trata-se de uma visão crítica que reflete as implicações do 

empreendedorismo urbano em pequenas cidades, singularmente na cidade de Tiradentes/MG. 

 

2. DE ATORES POLÍTICOS À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

Dada a atual conjuntura macroeconômica, fica evidenciada a superação do espaço dos 

lugares pelo espaço dos fluxos, tanto do poder quanto do capital. Desta feita, os atores políticos 

se veem impotentes ante a não mais possibilidade de promover controles regulatórios sobre os 

lucros de capitais, o que provoca dois tipos diversos de comportamento, quais sejam, a defesa ou 

a resignação. 

Uma vez que a base local sente-se intimidada ou constrangida perante um mundo 

efêmero, uma realidade em constante mutação, sua conduta inclina-se para a defesa. Com a 

finalidade de se proteger, afirmam identidades irredutíveis ou culturas inerentes de modo que o 

conjunto de símbolos e sinais de autoreconhecimento as tornam incomunicáveis. Doutro lado, 

uma vez tolerada a dominação estrutural, a resignação lança os governos locais a um certame 
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pela atração de capital, para manutenção da vida econômica do complexo urbano. Mas o fato é 

que a regra elementar de tal competição entre os atores políticos é a conversão dos governos 

locais em empresários, ou seja, trata-se da sujeição das políticas públicas às primordialidades do 

setor empresarial. 

A impraticabilidade de controle político social face a ordem da economia internacional fez 

com que a atratividade do território tornar-se cada vez mais o objetivo medular das políticas 

públicas. 

A criação ativa de lugares dotados de qualidade especiais se torna um importante 
trunfo na competição espacial entre as localidades, cidades, regiões e nações. 
Formas corporativas de governo podem florescer nesses espaços, assumindo elas 
mesmas papéis desenvolvimentistas na produção de climas favoráveis aos 
negócios e outras qualidades especiais. (HARVEY, 1994, p. 266). 
 

Tal estratégia de desenvolvimento eleva ao invés de minimizar, a flexibilidade geográfica e 

a instantaneidade às empresas, de maneira a estimular a instabilidade pela qual o intuito era se 

proteger. Outrossim, o amanho dos governos locais ao fundamento da acumulação capitalista 

corrobora para conjunturas de concentração de renda, aumento das desigualdades sociais e 

empobrecimento. 

No entanto, Harvey não nega a existência de uma potencialidade positiva, a ser analisada 

por essa matriz competitiva do governo local, cuja denominação é o empresariamento urbano, de 

modo a: 

[...] se transformar em um progressivo corporativismo urbano, dotado de agudo 
senso geopolítico de como construir alianças e conexões espaciais para mitigar ou 
mesmo desafiar a dinâmica hegemônica da acumulação capitalista e dominar a 
geografia histórica da vida social. (HARVEY, 1996, p. 63). 
 

Na obra Empreendedorismo urbano: entre o discurso e a prática, Rose Compans avista um 

diálogo entre a noção de empresariamento urbano de Harvey e a ideia de reinvenção da 

democracia de Castells. Inobstante terem razões dessemelhantes que legitimam suas convicções, 

um e outro: 

Concordam que a fecundidade de tal projeto de instauração do contrapoder dos 
lugares em face do poder dos fluxos dependerá da habilidade política dos 
governos locais em estabelecer coalizões estratégicas entre eles, com o intuito de 
romper a vulnerabilidade de seu isolamento perante as organizações políticas 
econômicas e a reduzir a competição interurbana. (COMPANS, 2005, p. 65). 
 

Nesta senda, os governos locais despontam como novos promotores do desenvolvimento 

econômico, dada sua posição privilegiada para intervir em negociações entre os interesses do 

capital global e os interesses da própria coletividade territorial. Além disso, pode-se dizer que um 

dos maiores ganhos comparativos entre governos locais e governo nacional, consiste no fato de 

que algumas funções administrativas correspondem às responsabilidades dos governos locais. 

Ademais, os programas de ajuste fiscal e a adoção do neoliberalismo que foram 

empregados em razão da crise econômica dos anos de 1970, de certa maneira, também são 
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responsáveis pela emergência do protagonismo dos governos locais nas circunstâncias gerais de 

produtividade, haja vista o descompromisso dos Estados Nacionais, de modo que determinadas 

obrigações e responsabilidades passaram a ser frequentemente acolhidas pelos níveis 

subordinados da organização estatal. 

O fato mais expressivo nesse sentido, não se trata da articulação política entre os 

diferentes grupos sociais e os governos locais no incremento à orientação econômica das 

cidades, mas notadamente referem-se a superação de uma rigidez institucional, característica 

intrínseca da organização da máquina estatal, que em outro momento foi considerada empecilho 

às condições propícias de formação da nova economia informacional. 

A flexibilidade dos governos locais permite uma adaptação contínua dos sistemas urbanos 

aos parâmetros funcionais da competição global. De acordo com Borja & Castells (1997, p. 32) 

"Por flexibilidade institucional entendemos a capacidade interna e a autonomia externa das 

instituições locais para negociar a articulação da cidade com as empresas e as instituições de 

âmbito supralocal". 

Com efeito, a organização política local não deve fundamentar-se puramente na dicotomia 

executivo-legislativo, isto é, a gestão local não pode ser apensa em uma cisão rigorosa entre as 

searas público e privada. Todavia, os governos locais devem reconhecer e apropriar-se de 

funções tipicamente inerentes ao Estado ou ao setor privado, tal como justiça, segurança e 

atividades empresariais no mercado. 

 

3. O EMPREENDEDORISMO URBANO COMO NOVA ESTRATÉGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO LOCAL  

 

A proposição de uma nova roupagem à política urbana, na qual a estratégia de incremento 

do governo local se fundamenta na subsunção da competição dos sistemas urbanos locais aos 

fluxos econômicos globais, legitima uma nova agenda urbana. 

Sob este panorama, o urbanismo empresarial tem como paradigma o cenário norte 

americano. Tanto a crise fiscal do Estado quanto o colapso da matriz de desenvolvimento fordista 

foram responsáveis por uma conversão da política urbana norte americana. Em um momento de 

encerramento de atividades industriais e portuárias por volta de 1970, o governo indica uma 

mudança de rumo na política urbana que até então vigorava. 

À sombra de um governo de austeridade fiscal, as localidades experimentaram uma perda 

significativa de receita oriunda das transferências do governo federal. Perante o gravame da 

recessão e o consequente aumento dos níveis de desemprego, os governos locais de certo modo 

foram pressionados por suas coletividades a assumirem um nível maior de responsabilidades, o 
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que implicou na apropriação de uma função de promotor do desenvolvimento econômico com o 

fito de estagnar o desemprego. 

a opinião pública local fazia pressão para que eles entrassem em competição com 
seus homólogos no resto do país. Os dirigentes de empresas lhes demandavam 
ajudas financeiras e normativas que em outras nações teriam sido dirigidas aos 
governos centrais. Assim, numerosos responsáveis políticos no nível subnacional 
foram constrangidos a promover a reconstrução econômica visando à manutenção 
ou o aumento do emprego e da base de arrecadação de cidades e regiões. O 
objetivos desses programas era estimular o emprego no setor privado através de 
diferentes formas de parceria público-privada. Eles ofereciam as subvenções às 
empresas e às organizações sem fins lucrativos e eram executados por 
instituições relativamente independentes do controle popular. (FAINSTEIN & 
FAINSTEIN, 1994, p. 36). 
 

Ante a intensificação das parcerias público-privadas houve uma mudança de escala do 

planejamento urbano. Isto porque o instrumento não tinha o propósito de ordenar elementos em 

zonas amplas, mas canalizou sua atuação em iniciativas circunscritas em zonas específicas, 

focalizando revitalização de áreas centrais e renovação de antigos distritos industriais e 

portuários, na medida em que estes projetos sim, propiciavam uma rentabilidade atrativa para o 

investimento privado. "Essa subordinação à lógica do lucro privado teria implicado uma crescente 

seletividade e fragmentação espacial da intervenção pública na cidade, levando ao abandono do 

planejamento normativo e sua substituição por acordos oportunistas negociados com investidores. 

(COMPANS, 2005, p. 86). 

A busca pelo financiamento privado estabeleceu um mercado onde as agências municipais 

adotam políticas agressivas de marketing, o que expressa a passagem de uma política nacional 

de renovação urbana também conhecida como mercantilismo local. A venda da cidade não mais 

se limita às formas costumeiras de campanhas publicitárias sobre a beleza do lugar, mais do que 

isto, se intensificaram e transformaram-se em políticas que alavancam o desenvolvimento 

econômico. 

Os governos locais por iniciativa própria tecem zonas de atividade empresarial com 

finalidade de promover campanhas internacionais que aproximem investidores e visitantes. Todo 

este comportamento dos governos locais que promovem intervenções urbanísticas, revitalização, 

modernização na verdade são, consoante Borja & Castells, "ações destinadas a reduzir as 

margens de incerteza dos agentes privados...hoje uma das grandes missões econômicas dos 

governos locais e metropolitanos, pois a globalização multiplica o risco, o aleatório, o precário". 

(1997, p. 192). 

Assim, ver a cidade como empresa significa, essencialmente, concebê-la e 
instaurá-la como agente econômico que atua no contexto de um mercado e que 
encontra neste mercado a regra e o modelo do planejamento e execução de suas 
ações. Agir estrategicamente, agir empresarialmente significa, antes de mais 
nada, ter como horizonte o mercado, tomar decisões a partir de informações e 
expectativas geradas no e pelo mercado. É o próprio sentido do plano, e não mais 
apenas seus princípios abstratos, que vem do mundo da empresa privada. 
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[...] 
 
O que nos parece central extrair dessas leituras é que a analogia da cidade 
empresa não se esgota numa proposta simplesmente administrativa ou, como 
muitas vezes pretendem apresentar seus defensores, meramente gerencial ou 
operacional. Na verdade, é o conjunto da cidade e do poder local que está sendo 
redefinido.O conceito de cidade, e com ele os conceitos de poder público e de 
governo da cidade são investidos de novos significados, numa operação que tem 
como um dos esteios a transformação da cidade em sujeito/ator econômico...e, 
mais especificamente num sujeito/ator cuja natureza mercantil e empresarial 
instaura o poder de uma nova lógica, com a qual se pretende legitimar a 
apropriação direta dos instrumentos de poder público por grupos empresariais 
privados. (VAINER, 2013, p. 89). 
 

O urbano enquanto objeto do empreendedorismo implica na apropriação da cidade por 

interesses empresariais globalizados, de modo que o estabelecimento da cidade empresa 

assinala a rejeição da cidade na condição de espaço político. 

 

 4. A CIDADE COMO MERCADORIA DE LUXO 

 

Com o fito de aumentar a atratividade do território a inserção competitiva local se respalda 

em uma nova agenda urbana que se segmenta em conjuntos de ações orientados em quatro 

diferentes esferas de intervenção governamental, são elas, econômico; urbanístico; segurança e 

justiça; social e cultural. 

Com efeito, para o estudo que aqui se propõe, sobreleva avaliar a agenda econômica 

urbana social e cultural que corresponde ao city marketing. Tal conjunto de ações tem como pode-

se dizer "produtos" peculiares que referem-se a construção de hotéis, oferta de turismo integrado, 

planos culturais e sociais, robusta venda da imagem positiva, segura e dinâmica da cidade e 

campanhas direcionadas ao estímulo de investidores. Além disso, como disposto por Compans 

(2005, p. 99), "a tarefa de vender a cidade envolve a manipulação simbólica na construção de 

uma imagem de marca, que não poderá prescindir a existência concreta de certos atributos que 

Borja & Castells denominam de entorno". 

A reprodução da cidade empresa, ou seja, da cidade enquanto sujeito, coexiste com a 

representação da cidade objeto, isto é, da cidade mercadoria de luxo. Pode-se dizer que um dos 

sensos mais difundidos entre os neoplajenadores urbanos seja a convicção da cidade tratada 

como uma mercadoria a ser transacionada em um mercado por demasiado competitivo, no qual 

outras cidades igualmente se encontram à venda.  

Em conformidade com Vainer (2013, p. 78), "encontraríamos aí as bases para entender o 

comportamento de muitos prefeitos, que mais parecem vendedores ambulantes que dirigentes 

políticos". A mercantilização da cidade é inevitavelmente, a venda de determinados atributos que 

integram de alguma maneira os arranjos de insumos valorizado pelo capital global. 
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A abertura do contexto local para o exterior é notadamente seletiva. A cidade na sua 

condição de mercadoria não é alienável para todos os indivíduos e grupos sociais. O mercado 

constituído pelo capital que qualifica a cidade como mercadoria é exclusivamente direcionado 

para visitantes e usuários solventes, de modo que o direito à cidade neste caso é estreitamente 

relacionado a proporção do índice de solvência dos usuários da cidade. Dessa maneira, trata-se 

de um mercado que não atende quaisquer usuários, sobretudo os pobres e imigrantes. 

A maneira como a transformação da cidade como mercadoria repercute sobre a questão 

da pobreza remete a definição de ambiente e entorno social cunhada pelos catalães. Isto porque 

os pobres não são considerados autóctones, assim como os imigrantes não são considerados 

demanda solvável, então, os pobres são classificados como entorno ou ambiente. A mercadoria 

de luxo por seu turno, é reservada a uma elite de eventuais compradores, que correspondem ao 

capital internacional, visitantes e usuários solváveis. 

 

5. A CONSTRUÇÃO SOCIOESPACIAL DA CIDADE DE TIRADENTES 

 

A formação socioespacial de Tiradentes é marcada por dois momentos: antes e depois da 

atividade turística como arrimo da economia local. A cidade viveu o apogeu e o declínio da 

atividade aurífera e pecuária, e no final de 1970 o turismo desponta timidamente, mas com os 

processo de renovação e revitalização do patrimônio histórico, a atividade turística inaugura um 

período de adaptações abruptas e aceleradas que até então estão a conduzir a formação 

socioespacial da cidade. 

Durante a primeira metade do século XVIII, inobstante o incompleto desbravamento de 

todo espaço territorial, o comércio entre capitanias era ativo em Minas Gerais. Apesar da 

superfície territorial que atualmente abrange Minas Gerais haver sido designada Capitania, foi 

com o descobrimento do ouro nos fins do século XVII que sua relevância na temática econômica 

foi de fato reconhecida. 

A atração que o ouro exerce sobre o indivíduo é análoga a atração que a mão de obra 

exerce em grandes pólos industriais. E neste contexto, ficou marcado uma primeira forma de 

aglomeração urbana no Brasil que não fosse relacionada a atividade pecuária. Muitos 

aventureiros vinham em direção às riquezas das minas, de modo que a região do Rio das Mortes 

era caminho obrigatório tanto para a Travessia da Serra da Mantiqueira em direção à Taubaté, 

quanto em sentido ao litoral fluminense, no itinerário intitulado Caminho Velho. 

Na rota do caminho velho, onde era parada dos tropeiros logo em seguida à descoberta de 

ouro na região, se instaurou o primeiro arraial que deu origem a cidade de Tiradentes, o então 

conhecido Arraial Velho do Rio das Mortes. O começo deste povoado ocorre posteriormente ao 

cobrador de pedágio, Tomé Portes Del' Rey, no início do século XVIII se firmar na passagem do 
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Rio das Mortes conhecido como Porto Real da Passagem, onde adiante veio a surgir a cidade de 

São João del Rei. Aproximadamente em 1702, vestígios de ouro foram encontrados por João de 

Siqueira Afonso nas encostas da serra de São José, o que incitou o surgimento de um povoado 

nas adjacências da Serra. 

Das explorações dos veios de ouro na serra e descoberta do metal precioso 
aluvional, nas águas do Rio das Mortes e do Rio Turvo, nasceu uma povoação 
com sua Capela dedicada a Santo Antônio. Alguns historiadores dão como 
primeiro nome a essa povoação de Arraial da ponta do Morro. Sua localização é 
próxima ao atual povoado de Pinheiro Chagas, no Município de Prados, onde mais 
tarde foi erguida a "Fazenda da Ponta do Morro", de propriedade do inconfidente 
Francisco Antonio Teixeira Coelho. O certo é que o arraial ficou conhecido como 
Arraial Velho do Rio das Mortes, devido ao aparecimento do Arraial de Nossa 
Senhora do Pilar denominado Arraial novo do Rio das Mortes. (ALMEIDA E 
SANTOS FILHO, 2007, p. 6). 
 

No governo de Dom Pedro de Almeida e Portugal, os representantes do Arraial Velho 

solicitaram ao governador que o arraial fosse elevado a condição de Vila. Após várias petições o 

pedido foi aprovado de modo que o arraial passou a ser chamado de Vila São José Del Rei. Dada 

a riqueza proveniente da extração aurífera, no término do século XVIII o desenvolvimento 

econômico e social da Vila de São José estava em pleno progresso, o que fez emergir a vida 

urbana no local. 

Com o desvanecer da atividade aurífera, já na primeira metade do século XIX, uma nova 

realidade econômica foi imposta. A cidade de São João del Rei adaptou-se melhor às mudanças 

econômicas e seguiu com atividades têxtil e comercial, e em 1838 foi elevada de vila à cidade. Por 

seu turno, a Vila de São José em 1838 perdeu seu status de Vila, que foi recuperada apenas em 

1849. Todavia, com o fim da mineração, foi-se evidenciado um esvaziamento populacional, e o 

modo de vida local tornou-se basicamente rural. 

Perante a estagnação econômica decorrente do rarear do ouro, os moradores passaram a 

se dedicar à prática da pecuária, agricultura e a confecção de artesanato de prata. Segundo a 

Corografia Histórica de Cunha Matos (apud CAMPOS, 1996, p. 96), no ano de 1837, a Vila de São 

José possuía 760 almas. Convém salientar que o termo alma reporta-se apenas aos homens 

livres, de modo que para esta dimensão populacional os escravos não contavam, uma vez que o 

entendimento que vigorava a época era de que os escravos não eram dotados de almas. No 

intervalo de uma década aproximadamente, a densidade populacional registrada era de menos 

que 433 pessoas. 

Em 1860, a Vila São José foi elevada a posição de cidade, titulada Tiradentes em 

homenagem ao mártir da Inconfidência Mineira, Joaquim José Silva Xavier. Entretanto, a 

mudança de nome e a conversão de vila em cidade não foram o suficiente para desviar Tiradentes 

da séria crise financeira que enfrentava.   
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A economia da cidade permaneceu estacionária até segunda metade do século XX."Em 

1900 a cidade possuía 11 ruas e 5 praças. A população que nos tempos abastados chegara a 

mais de 4000 habitantes, foi reduzida a apenas 1236 moradores em 1920". (CAMPOS, 2006, p. 

39). Fato que contribuiu para que os bens culturais fossem largados ao abandono, algumas 

casarões foram demolidos por estarem em ruínas e completamente desvalorizados.  

Com a franca decadência Tiradentes não foi palco dos efeitos do progresso, o que 

propiciou que a arquitetura oitocentista fosse mantida apesar de não conservada. O Movimento 

Modernista, por intermédio de grandes nomes como Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira e Mário 

de Andrade, colocou a questão da preservação do patrimônio histórico e da memória coletiva em 

pauta, com esta deixa, em 1938, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) 

articulou o tombamento do conjunto do patrimônio arquitetônico e urbanístico de Tiradentes.  

Ainda que houvesse a interferência do SPHAN, não houve um incremento da densidade 

demográfica de Tiradentes, ao contrário, o que se verifica foi um decréscimo de habitantes, de 

modo que o censo de 1950 registrou 1142 habitantes na cidade. 

 

6. ASCENSÃO DO TURISMO E AS MODIFICAÇÕES SOCIOESPACIAIS 

 

Na realidade, o exercício da atividade turística está presente em todo o globo. Na 

sociedade contemporânea, o universo capitalista globalizado que se estabelece, atrelado ao fato 

de que a natureza humana busca pelo contato com o outro e com aquilo que lhe é desconhecido 

são os vetores que induzem a indústria do turismo. 

O turismo incorporou uma das formas de lazer mais demandadas da sociedade 

contemporânea, além de ser uma aspiração de todos os indivíduos compreendidos na sociedade 

global de consumo. Rodrigues aduz que "emerge a industria do lazer e do turismo, que erige a 

viagem como a única forma de livrar-se das neuroses urbanas, do cotidiano constrangedor das 

cidades". (2001, p.22). 

Em Tiradentes as transformações decorrentes da preservação urbanística seguiram 

rigorosamente com tombamento do centro histórico, e por volta do ano de 1960 sucedeu-se um 

aprimoramento da atividade turística local, que também alavancou o desenvolvimento do 

artesanato como um negócio. Neste período já foi possível identificar que a revalorização do 

espaço urbano e a ascensão do turismo poderiam ser empregadas no sentido de reavivar a 

economia local. 

Há que ressaltar que a presença institucional do IPHAN, através do tombamento, 
em 1938, do acervo arquitetônico e paisagístico da cidade, e posteriormente do 
tombamento individual  de várias edificações religiosas e civis implicou na maior 
valorização e divulgação do acervo local, quer como objeto de interesse dos 
estudiosos, quer como potencial turístico, o que, entretanto, não tem assegurado à 
cidade, em nível satisfatório, a preservação de sua integridade física, impedindo 
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que ocorram alterações descaracterizadoras do núcleo histórico. (JOÃO 
PINHEITO, 1980, p. 11). 
 

Pelo censo de 1960, pôde-se perceber que não mais houve o decréscimo populacional em 

Tiradentes. Além disso, a cidade passa a recuperar sua situação econômica em virtude do 

advento da atividade turística que se deu tanto pela atração ao patrimônio arquitetônico quanto 

pela beleza natural. Paralelamente outras instituições demonstram seu interesse, como é o caso 

da Fundação Roberto Marinho que financiou a recuperação de várias construções, a exemplo do 

Solar Ramalho. 

O progresso do turismo foi determinante para a produção do espaço urbano de Tiradentes, 

diversos hotéis, pousadas, lojas de artesanato e restaurantes foram construídos. Neste contexto, 

é perceptível um adensamento da malha urbana do entorno juntamente com a mudança de uso 

dos imóveis, ou seja, de residenciais para comerciais. 

A intensificação da economia local também justificou um movimento migratório, de uma 

população carente em busca de oportunidades de trabalho. Não obstante as estruturas 

arquitetônicas dos imóveis e a paisagem urbanística conservadas, o efeito não foi o mesmo no 

entorno da área tombada. Isso porque a faixa de vegetação que circundava o centro histórico foi 

extinta em decorrência do desenvolvimento de vários assentamentos nos arredores. 

 

7. A TIRADENTES MERCADORIA DE LUXO 

 

A mudança do administrativismo para o empreendedorismo é pensada sob diversas 

escalas espaciais, isto é, zonas e comunidades locais, centro da cidade e subúrbios, região 

metropolitana e interior. Nesta tônica, interessa ressaltar como esta dinâmica é conduzida nas 

pequenas cidades, mais especificamente na cidade de Tiradentes, e ainda, como ela influi na 

produção do espaço. 

À luz do entendimento de Milton Santos, (1985) "quanto mais pequeno o lugar examinado, 

tanto maior o número de níveis e determinações que incidem sobre ele. Daí a complexibilidade do 

estudo do mais pequeno". A cidade de Tiradentes além de uma extensão territorial módica, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística abrange uma área de 83,047 KM², 

é um município de baixa densidade populacional visto que detém 6.961 habitantes.  

Com a alteração da função da cidade, isto é, de sua essência política para o caráter 

mercadológico, os dirigentes de empresas e os gestores públicos estabelecem imagens 

padronizadas e comercializadas, uma verdadeira marca registrada da cidade, pela qual elas 

podem ser reconhecidas nacional e internacionalmente. Além disso, a mídia exerce papel 

fundamental na divulgação de locais turísticos, tendo em vista que os turistas são atraídos por 

aquilo que lhe causa estranhamento, por aquilo que lhe parece exótico e novo. 
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A semiótica do ambiente urbano nos ensina que a cidade deve ser vista como 
uma escritura, uma fala a ser interpretada pelo transeunte. Trata-se de um enigma 
a ser desvendado pela exploração. A percepção é estimulada pelo estranhamento 
causado por sua arquitetura, vias, limites, bairros, pontos nodais, marcos, 
avenidas, cafés e bares. É uma obra de arte viva, e seus atores móveis são os 
seus habitantes. Há cores e odores. Hábitos e costumes. História e memória. No 
campo estranho, todo detalhe é relevante na composição do todo. (WAINBERG, 
2001, p.13). 
 

A emergência do marketing como um instrumento de política urbana, tem estreita ligação 

com a ideologia das cidades turísticas como cidades mercadorias. De tal modo que almeja-se um 

turista de maior nível socioeconômico, capaz de consumir a cidade mercadoria em toda sua 

plenitude. Esta tem sido a estratégia das cidades turísticas como um todo, inclusive Tiradentes. 

O patrimônio turístico de Tiradentes compreende edificações religiosas e públicas com 

uma arquitetura oitocentista, que em questão de atratividade, representam a espinha dorsal da 

cidade. Outros fatores também incrementam o patrimônio histórico-arquitetônico, como é o caso 

do próprio patrimônio natural, pois a cidade tem uma paisagem ambiental privilegiada em virtude 

da proximidade da Serra de São José, assim como dos produtos artesanais disponíveis nas 

diversas lojas ao longo do centro histórico. 

As igrejas e capelas são os pontos preponderantes de visitação. A matriz Santo Antônio 

teve suas obras iniciadas em 1710, está entre as cinco primeiras igrejas do Brasil com adorno em 

ouro no seu interior. A fachada principal foi produzida em pedra sabão por Antonio Francisco da 

Costa Lisboa, o Aleijadinho.  

Dentre as igrejas, sobreleva referir a igreja Nossa Senhora do Rosário que data de 1708. A 

Capela Nossa Senhora das Mercês dedicada aos negros nascidos no Brasil, também chamados 

de pretos crioulos, a Capela São Francisco de Paula erguida em 1750, igreja do Bom Jesus 

Agonizante ou Bom Jesus da Pobreza. Além do Santuário da Santíssima Trindade, cuja 

construção barroco rococó foi levantada no alto de uma colina no início do século XIX. No interior 

do Santuário existem sala dos milagres, chafariz, alojamentos e lojas que vedem lembranças para 

os turistas. 

 

Figura01: Matriz Santo Antonio 

 

Fonte: www.tiradentesvirtual.com.br 
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Figura02: Santuário Santíssima Trindade 

 

Fonte: www.panoramio.com 

 

Os casarios coloniais remanescentes do século XVIII rememoram o período em que a 

extração do ouro era intensa na região. O conjunto arquitetônico e o estilo urbanístico do centro 

histórico, onde se encontram os casarios foram objetos de revitalização para preservação de suas 

estruturas que já estavam abaladas com o tempo. No entanto, a nova função dada aos casarões 

coloniais, não remete mais àquela função de habitação e convívio cotidiano dos habitantes, na 

medida em que se transformaram em hotéis, pousadas, lojas de artesanato, restaurantes e 

museus. 

A intensa especulação imobiliária fez com que a função residencial no centro histórico de 

Tiradentes fosse esvaziada, pelo menos a função residencial dos habitantes originais. Ante a 

inviabilidade de arcar com os custos da manutenção de um imóvel tombado, aliado a 

impossibilidade de comprar a cota parte dos demais herdeiros, os proprietários dos casarões não 

tiveram outra opção a não ser vender seus imóveis e a deslocarem-se para a periferia da cidade. 

 

Figura03: Mini Shopping 

 

Fonte: www.misschekin.com.br 

 

Dos casarões mais famosos pode-se dizer o Centro Cultural Yves Alves, uma instituição 

privada sem fins lucrativos que se localiza em duas fachadas de casarios oitocentistas. O Centro 
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dispõe de um anfiteatro, salas de reuniões, cafeterias, galerias de exposições e um pátio 

empregado para eventos.  

O museu Padre Toledo é uma construção do século XVII, a casa era espaço de encontros 

sigilosos dos conspiradores da Inconfidência Mineira. Os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro 

II já se hospedaram no casarão, além disso, nos porões da casa foram encontrados vestígios de 

uma senzala. A antiga cadeia, construída em 1730, hoje revela o museu de arte sacra. A 

construção original sofreu um incêndio em 1829 e foi reconstruída em 1835. 

A Câmara Municipal, foi construída em 1717 e inclusive já foi o Fórum da cidade. Já a 

prefeitura foi erguida em 1720, no local mais alto da cidade. Na parte mais baixa assume a 

Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente, enquanto a parte superior está instalada a 

administração municipal. 

 

Figura04: Centro Cultural Yves Alves 

  

Fonte: www.sesitiradentes.com.br 

 

Figura05: Antiga Cadeia 

 

 

Fonte: www.revistavisoesurbanas.com.br 

 

Figura05: Câmara Municipal 
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Fonte: www.revistavisoesurbanas.com.br 

 

O cenário urbanístico de Tiradentes além das igrejas e casarões oitocentistas ainda conta 

com monumentos, pontos nodais de visitação como o chafariz de São José construído em 1749, e 

a ponte de Pedra, produzida no fim do século XVII, cuja arquitetura é composta por duas arcadas 

de estilo romano. 

Figura07: Chafariz de São José 

 

Fonte: www.revistavisoesurbanas.com.br 

 

Em 1998, foi criado o evento Mostra de Cinema, em um primeiro momento o objetivo 

central era voltar o foco do mercado turístico para Tiradentes, que até então não tinha sua 

demanda turística independente. Tiradentes entrava na programação de sua cidade vizinha São 

João Del Rei, haja vista a facilitação proporcionada pela curta distância entre as cidade, apenas 

14 km, além de ser as duas cidades o trajeto percorrido pela Maria-Fumaça, locomotiva a vapor 

mais antiga em atividade na região.  

O Festival Gastronômico de Tirdadentes, reúne grandes chefs de cozinha internacionais, o 

festival é referência no setor e direcionado para um público extremamente requintado. Outros 

eventos que lá ocorrem também são destinados a uma clientela determinada, como é o encontro 

de motoqueiros, organizado pela Harley Davidson, o festival de blues e jazz e o festival de 

fotografias. 

Além dos eventos requintados direcionados para um público altamente seleto, houve uma 

promoção da cidade pelas diversas mídias, sobretudo após a utilização do cenário tiradentino 

pelas produções da rede Globo de televisão, que convém salientar financiou várias revitalizações 
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de casarios oitocentistas por intermédio da Fundação Roberto Marinho. Das produções cujo 

cenário foi Tiradentes, destacam-se o filme Menino Maluquinho, a novela baseada na obra de 

José de Alencar produzida pela Rede Record chamada Essas Mulheres, e a mini série Ilda 

Furação produzida pela TV Globo. 

A promoção através de revistas especializadas em turismo, folders, sites e 
divulgação da cidade em palestras e fóruns que discutem o turismo em cidades 
históricas, acrescentam a "visibilidade" a Tiradentes. De acordo com o 
levantamento de TADINI JR. (2005:99) junto à Secretaria de Turismo de 
Tiradentes, no final de 2004, há uma tendência da cidade não mais ser 
representada e participar de feiras e exposições, já que a "marca Tiradentes" foi 
considerada satisfatoriamente conhecida. (CAMPOS, 2006, p. 75). 

 

Convém salientar que a turistificação proporciona em larga escala a apropriação da cidade 

pelos consumidores que dispõe de condições econômicas para consumi-la. Sob este panorama, 

muitas vezes a imagem transmitida da cidade mercadoria de luxo não corresponde a cidade 

disponível no cotidiano daqueles que de fato a habitam. Ou que habitaram. Isso porque uma das 

consequencias da venda da cidade como mercadoria de luxo é a gentrificação ou expulsão branca 

da população nativa para a periferia da cidade. 

Nesta senda, a revitalização e a consequente supervalorização do espaço patrimonial 

tombado possibilitam oportunidades para apropriação em larga escala do centro histórico por 

pessoas provenientes de outras localidades, mas com poderes aquisitivos maiores que os da 

população local. Os nativos por sua vez tiveram que se deslocar para a periferia da cidade, sem 

infraestrutura, sem condições mínimas de lazer, sem acesso a transporte adequado.  

A horizontalidade da construção em bairros periféricos implica em elevados investimentos 

já que a necessidade de extensão da rede de água e esgoto passa a ser maior, mas o que se 

percebe é que a prioridade dos recursos é dedicada ao núcleo histórico e não às necessidades da 

periferia. 

Neste contexto, o espaço econômico e sociocultural de Tiradentes sofre influência além da 

população flutuante que visita a cidade sazonalmente, pela ocupação dos imigrantes que se 

instalam nas áreas mais rentáveis e estratégicas no núcleo histórico da cidade exercendo 

atividades comerciais como lojas de artesanato, restaurantes e hotéis. E a população local por sua 

vez, com baixa qualificação e não dispondo de recursos para apropriar-se de equipamentos e 

serviços de apoio turístico, queda-se com subempregos, ou seja, longas jornadas de trabalho em 

atividades de baixa remuneração. 

A intensa mudança socioeconômica proporcionada pelo turismo tornou perceptível a perda 

da centralidade do centro histórico, devido ao esvaziamento do núcleo urbano tombado de seus 

habitantes e funções originais, isto é, da não mais utilização do centro histórico como espaço de 

habitação e convívio cotidiano. Imbuído na perda da centralidade, também ocorre a perda da 

centralidade imagética (LYNCH, 1960), que tem como ponto de partida a cidade como um local de 
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memória coletiva, da identidade e da referência. Este conceito não permite ao espaço a condição 

de impessoalidade, ao revés, rememora às fases da vida de seus habitantes, da sua vivência 

cotidiana, ou seja, da identidade. Isso porque a identidade territorial é um tipo de identidade social 

que se expressa na relação de pertencimento de um grupo. (HAESBAERT, 2001). 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de pequena, Tiradentes detém uma complexibilidade que influenciou toda a sua formação 

socioespacial. A matriz do empreendimento turístico, reflete a atração que a cidade exerce através 

de toda sua arquitetura e dos vários eventos a um específico grupo social de outras cidades. O 

fato é que nos eventos e festivais em que a cidade é reiteradamente palco, o cidadão tiradentino 

não se reconhece essencialmente porque os eventos fortalecem as condições de um espaço 

elitizado. 

Consoante Harvey (2006, p. 171) "o poder de organizar o espaço se origina de um 

conjunto complexo de forças mobilizado por diversos agentes sociais". É possível depreender que 

o espaço construído e tombado de Tiradentes está cada vez mais dissonante em relação a 

população que nele se estabelece, de modo que um desses agentes responsáveis pela (re) 

organização do espaço é o empreendedorismo urbano, em uma estratégia alternativa para a 

governança urbana, que especificamente se insere como o consumo da cidade enquanto uma 

mercadoria de luxo. 

Não obstante Tiradentes ser uma pequena cidade com traços típicos do interior mineiro 

como um estilo pacato de vida. Simultaneamente, em virtude dos eventos turísticos, o ritmo de 

vida local se acelera com a atração de população flutuante durante períodos de tempo 

específicos. Assim a cidadezinha tranquila ganha um novo semblante, ou seja, constitui um novo 

ritmo para receber pessoas de diversas outras cidades e países. 

No contexto tiradentino, pode-se perceber que com o adensamento turístico da cidade, as 

práticas sociais realizadas pela população local, como o aproveitamento do espaço público, como 

praças, e até mesmo os eventos como semana santa e carnaval sofreram uma drástica alteração 

no seu significado, pois o cidadão local, não tem mais o sentimento de pertencimento para com a 

cidade, que foi alterada para o gozo exclusivo dos indivíduos que dispõe de recursos para 

consumi-la. Dessa forma, a população local passa a não ter mais opção de lazer na própria cidade 

enquanto se vê obrigada a trabalhar para os alóctones que de certa forma furtam seu usufruto 

equitativo da cidade. 

Neste sentido, não se pode olvidar que turismo é uma atividade extremamente rentável e 

proficiente para os fins a que o empreendedorismo urbano se propõe. Recentemente, este fato 

tem mais uma fonte de comprovação, trata-se de um estudo inédito realizado pela Fundação João 
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Pinheiro que apresenta o destaque do PIB do turismo no Estado de Minas Gerais no período de 

2010 a 2013 a partir da análise dos resultados dos indicadores econômicos mineiros no intervalo 

de janeiro a abril de 2016. Os resultados estimados foram no sentido de que: 

Em 2010, o Valor adicionado do turismo em Minas Gerais foi de R$ 4.803 milhões, 
seguido de R$ 5.494 em 2011. Em 2012, o VA do turismo superou a cifra de 6 
milhões de reais, alcançando R$ 6.415. No ano seguinte, este valor passou a R$ 
6.965, o que representou 2,56% do total gerado pelo setor de serviços no Estado. 
No total da economia, a participação do turismo em 2013 foi de 1,63%. Na 
comparação entre 2010 e 2011, a atividade cresceu 7,1%. Em 2012, o incremento 
no setor foi de 3,4% e, em 2013, foi registrada uma leve retração de -0,04% 
(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2016) 

 

Sob este prisma, fica evidenciado o crescimento da atividade turística e a sua correlação 

com a lógica da venda da cidade enquanto uma mercadoria de luxo para determinados 

consumidores, notadamente aqueles que se encaixam como demanda solvável pelo marketing 

urbano. Nessa perspectiva as cidades históricas são palcos para os fundamentos do 

empreendedorismo urbano, como se pôde revelar através da observação da cidade de 

Tiradentes/MG. 
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