
 
 

Territorialização do turismo: Um estudo de caso em São Bartolomeu – MG1 
 
Resumo 
Este trabalho é resultado de um estudo de caso realizado em São Bartolomeu, distrito de 

Ouro Preto – MG (Brasil) e teve como objetivo principal discutir em que sentido o processo que 
aqui se denominou turistificação tem interferido na vida de seus habitantes e de que modo a 
intensificação do turismo em São Bartolomeu provoca reconfigurações espaciais, territoriais e 
simbólicas no ambiente local. Para tanto foi realizada uma pesquisa de cunho qualitativo, tendo sido 
coletados dados na observação participante e por meio de entrevistas (realizadas com auxílio de 
roteiro semi-estruturado), que foram transcritas e interpretadas com ferramentas da Análise do 
Discurso. Como principais discussões aqui apontadas, apresentam-se a territorialização turística e a 
percepção ambiental, sendo, portanto, temas caros concomitantemente à Geografia e ao Turismo 
podendo também transcorrer por áreas afins. A partir deste trabalho, entendeu-se que o processo de 
turistificação no distrito estudado, de fato, reconfigura aspectos do cotidiano, refletidos nele próprio 
e nas percepções ambientais dos sujeitos. 
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Introdução 

 Objetivou-se com este artigo identificar e reconhecer as principais mudanças físicas e 
simbólicas ocorridas no espaço e na vida cotidiana dos habitantes de São Bartolomeu, almejando 
entender como ocorre a interferência do processo de turistificação na vida de seus habitantes, o que 
se pretendeu lograr com as percepções ambientais manifestadas de maneira discursiva. Estimulou-
se, nesse sentido a externalização das impressões das crianças, adultos e idosos acerca do termo 
turismo e de sua relação com o ambiente local, tanto nos textos escritos, como nos orais e 
imagéticos, já que se pediu às crianças que desenhassem o espaço onde vivem. Com as 
representações em torno do espaço em que vivem, intencionou-se captar os pontos negativos 
percebidos consciente ou inconscientemente pelos moradores das diversas faixas etárias. 

Essas questões apontadas neste trabalho são justificadas neste estudo por sua importância 
acadêmica e social. Na busca por bibliografias que sustentassem este trabalho verificou-se escassez 
de uma discussão gerada em torno delas, de maneira científica, trabalhando a relação teoria e 
empirismo, como aqui se propõe. Este trabalho é também importante pelo uso de metodologias 
qualitativas que visaram o aprofundamento da compreensão sobre a territorialização turística em 
São Bartolomeu. Este trabalho ainda pode ser entendido como um estímulo a discussões entre os 
sujeitos de pesquisa, fazendo gerar, naquele local, reflexões conscientes e fundamentadas sobre a 
influência do turismo na tomada de posse do espaço de outrem onde ele se instala. Este trabalho 
também se justifica na medida em que entraria na concepção de extensão da Universidade para o 
universo social, cumprindo um de seus propósitos. 

Visando aprofundar o estudo em torno do lócus, de maneira qualitativa, lançou-se mão, na 
elaboração deste artigo, de três técnicas de coleta de dados e de duas formas de interpretação dos 
mesmos. Uma das técnicas de interpretação utilizadas foi a Análise do Discurso, visando buscar na 
materialidade lingüística aspectos sociais e do cotidiano daqueles que foram sujeitos ativos no 
processo, identificando posições tomadas por eles. No referencial teórico, trabalhou-se com temas 
caros tanto ao turismo como à geografia, permeando também assuntos bastante trabalhados nas 
ciências sociais. As principais teorias aqui abordadas foram as de território, percepção ambiental e 
turistificação, visando o entendimento desta última pelas antecedentes.  

Pode-se entender este trabalho como um estudo de caso da realidade de São Bartolomeu, 
tendo sido realizado sob os aspectos da intensificação da atividade turística, que ao desmembrar ou 
sobrepor um significado constitui outro(s), imprimindo-se a idéia de turistificação, ou 
territorialização turística. Por meio do diário de campo e de dados primários adquiridos, notou-se a 
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existência de um processo conflituoso local, mas que encontra amparo em função das condições 
sócio-econômicas da região e ainda mais pela intervenção de atores políticos externos. 
 A fim de deixar mais claros os temas aqui abordados, dividiu-se o artigo em cinco sessões 
além desta introdução e das referências bibliográficas. A primeira explica, brevemente, os percursos 
metodológicos adotados. A segunda apresenta um breve histórico do distrito com informações 
contextuais imprescindíveis ao entendimento dos apontamentos feitos a posteriori na análise e nas 
considerações finais. A terceira sessão constitui-se do referencial teórico adotado, sendo 
subdividido em duas partes, nas quais são trabalhados os conceitos de território e turistificação e o 
conceito de percepção ambiental. A quarta sessão apresenta a análise dos dados, dividida entre a 
percepção das crianças e a percepção dos adultos. Por fim, essas percepções convergem numa 
análise que buscou a síntese de toda a experiência dessa investigação, apontando também para 
possíveis ações a serem empreendidas no local estudado, como forma de contribuição para aqueles 
que foram sujeitos imprescindíveis para a realização deste trabalho, que vai além deste artigo. 
 Percursos Metodológicos 

Este trabalho resulta de uma pesquisa de caráter exploratório que se baseou em técnicas e 
métodos qualitativos. O uso de um emaranhado de percursos se justificou porque, conforme aponta 
Goldenberg (1997:17) as Ciências Sociais “têm sua especificidade, que pressupõe uma metodologia 
própria” e assim também se apresenta o estudo da atividade turística, já que, ademais de econômica, 
é também social e cultural. Nesse sentido, todos os percursos qualitativos são justificados pela sua 
adequação à abordagem de cunho social e pela preocupação com o aprofundamento da pesquisa, em 
detrimento de uma generalização quantitativa. 

Desta forma, optou-se por três formas básicas de coleta de dados, sendo a primeira a 
documental, que visou conhecer um pouco do histórico e da identidade projetada (ALMEIDA, 
2005) pelas campanhas publicitárias referentes ao distrito. A segunda e a terceira formas de coleta 
de dados foram concomitantes, integradas pelas observações de campo e pela coleta de discursos 
(sob a forma de entrevistas e de coleta de desenhos elaborados pelas crianças). Observações, 
percepções sobre o espaço e detalhes de conversas foram registrados em diário de campo, seguindo 
os parâmetros propostos por Foote-Whyte (1975), Oliveira (1988) e Malinowski (1978).  Atentou-
se na observação de campo para as relações estabelecidas entre os sujeitos da pesquisa e entre 
pesquisadores e sujeitos, preocupando-se com as imagens e linguagem estabelecidas entre os 
interlocutores, preocupação essa cara à Análise do Discurso. Por fim, a outra forma de coleta de 
dados, já citada, foi a que visou os dados primários pela “escuta” da voz dos sujeitos, por meio de 
textos orais, escritos e imagéticos. As entrevistas gravadas foram realizadas com auxílio de um 
roteiro semi-estruturado. Para Thiollent (1987) esse tipo de roteiro permite a inserção do 
pesquisador no universo cultural e discursivo do sujeito da pesquisa, viabilizando as construções de 
sentido, que por sua vez permitem as interpretações.  

É importante dizer, a título de contextualização, que tanto as entrevistas como as 
observações foram feitas em diferentes momentos, durante um ano. No total foram feitas quatro 
visitas de campo, sendo que a primeira e a segunda tiveram duração, cada uma, de três dias, a 
terceira dois e a quarta visita quatro dias. Este último trabalho de campo foi motivado pela 
disciplina intitulada “Turismo e Meio Ambiente” ofertada no Curso de Graduação em Turismo da 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, no primeiro semestre de 2008. Foi com base 
especialmente nas coletas de dados in loco que se desenvolveu a análise presente neste artigo, haja 
vista seu objetivo geral de apreender as percepções sobre o processo que se considerou de 
turistificação do lugar ou ainda de turistificação do espaço de outrem. 

 No universo de pesquisa estudado, na busca pelas apreensões, almejou-se o contato com 
sujeitos de diferentes idades e que vivem tanto no núcleo mais densamente povoado, como em suas 
adjacências. A seleção dos sujeitos da pesquisa foi composta, inicialmente, de pessoas mais idosas 
habitantes de São Bartolomeu. Essa escolha inicial se justifica, primeiramente, pela contribuição 
desses idosos para o entendimento de sua história no seu espaço, no qual reside Além disso, a opção 
pelo primeiro contato com os idosos se justifica pelo fato de eles serem uma importante referência 
entre os habitantes. Posteriormente, a abordagem voltou-se para a geração mais nova, com pessoas 



 
 

entre 20 e 50 anos e, por fim, trabalhou-se com as crianças, a fim de tentar entender as suas 
percepções sobre o espaço e sobre o cotidiano com a intensificação da presença da atividade 
turística. A abordagem com as crianças ocorreu em dois dias, na última visita a campo, dentro da 
única escola municipal ali existente, tendo elas participado ativamente na confecção de desenhos e 
em conversas informais. Apesar de o objetivo inicial ter sido a realização de entrevistas formais 
com as crianças, uma vez que se trata de uma atividade enfadonha para a idade delas, fez-se uma 
entrevista com uma criança de 10 anos, que se interessou pelo assunto. O recurso material utilizado 
na conversa informal – o gravador – auxiliou, e há que se relevar que em momento nenhum as 
crianças se sentiram inibidas pelo uso do aparato, manifestando-se o contrário, motivadas por ele. 
Neste artigo, devido à restrição de espaço, apresentar-se-ão apenas os dados verbais, seja por meio 
da citação discursiva direta (transcrição de entrevistas) ou das paráfrases permitidas pelo registro 
em diário de campo. Os desenhos feitos pelas crianças serão mencionados brevemente, como 
complementação aos dados verbais, mas não serão apresentados, neste documento devido ao espaço 
destinado não ser suficiente. 

Além do gravador, durante o trabalho com as crianças e com os adultos foram feitas 
anotações no diário de campo, que foi utilizado ora como recurso de contextualização, ora como 
recurso para ativação da memória. Esse registro é entendido como conjunto de fatos distintos que 
subsidiaram a geração de informações, devido à sua relevância e propósito, e posterior geração de 
conhecimento no presente artigo, já que agrega a bagagem da experiência apreendida com o contato 
com os moradores do lugar (DAVENPORT & PRUSAK, 2003). Com relação às entrevistas, elas 
foram interpretadas com auxílio de ferramentas da Análise do Discurso, seguindo a corrente 
Francesa (BARROS, 1999), tendo-se como bases fundamentais autores como Pêcheux (1990) e 
Bakhtin (1979), entre outros contemporâneos, mas que também se basearam nos primeiros. Ainda 
com relação às entrevistas tomou-se o cuidado de se preservar as identidades dos sujeitos. Assim, 
preferiu-se, em detrimento de usar os nomes ou suas iniciais, enumerar cada entrevistado, sendo 
esses identificados pela sigla E (entrevistado) junto ao número a ele atribuído, numeração essa feita 
aleatoriamente. Portanto, identificam-se os entrevistados por E1, E2, E3, etc.. 

1. Histórico 
 São Bartolomeu é uma das localidades mais antigas de Minas Gerais, situando-se em área 
que antigamente era conhecida como “Região do Ouro”. Atualmente encontram-se relatos 
históricos oficiais e relatos de viajantes que passaram pela localidade ou arredores. O distrito está 
localizado a 13 km de sua cidade sede, Ouro Preto. No final do século XVII, um grupo de 
bandeirantes fundou às margens do Rio das Velhas um povoado em um local que habitualmente 
servia de passagem e às vezes de pouso para aqueles que se dirigiam a Vila Rica – atual Ouro Preto, 
historicamente uma importante cidade do estado de Minas Gerais – e deram o nome de São 
Bartolomeu. No início do século XVIII, Vila Rica foi assolada por uma grave crise de fome, o que 
obrigou muitos de seus habitantes a se mudarem para São Bartolomeu. Com o aumento do seu 
número de habitantes, em 1716 o pequeno povoado foi elevado à categoria de freguesia. 
 A identidade do distrito é fortemente marcada pela imagem de São Bartolomeu (seu 
padroeiro). A devoção à imagem do santo se deve ao seu feito milagroso ocorrido durante a guerra 
dos Emboabas ,no início do século XVIII, que espantou as tropas portuguesas do arraial por meio 
do clarão de luz de sua espada. Naquela época, São Bartolomeu era lugar de produção de alimentos 
destinados a Ouro Preto e também lugar de exploração de ouro. Com o declínio da atividade 
mineradora na região, no final do século XIX, o forte comércio local existente no distrito entrou em 
crise, permanecendo estagnado ao longo da primeira metade do século XX. 

Segundo Torres (1999), a partir de meados do século XX, o cotidiano do distrito se 
transforma com a instalação de mineradoras nas regiões vizinhas atraindo para ali muitos moradores 
em busca de trabalho. O distrito torna-se também destino turístico, devido à abertura da estrada que 
liga o distrito a Ouro Preto. Na década de 70, a industrialização na região trouxe importantes 
melhorias infra-estruturais para São Bartolomeu como luz elétrica, água encanada, rede de esgoto, 
posto de saúde, ampliação da escola municipal existente e uma linha de ônibus regular. Todas essas 
transformações fizeram com que São Bartolomeu começasse a atrair a atenção de mais turistas. 



 
 

Na década de 90, foi criada a Área de Proteção Ambiental Cachoeira das Andorinhas, na 
qual se localiza o distrito. Com o estabelecimento dessa unidade de conservação, proibiu-se a venda 
da Candeia, que é uma árvore muito comum no local e da qual se aproveita a madeira como lenha 
em fogões e fornos pelos moradores do distrito e outrora pelos moradores da região. Com a 
proibição, identificou-se uma nova barreira ao fluxo de capital no distrito. Desta maneira, para 
garantir sua sobrevivência, os moradores se voltaram para a agricultura e a fabricação de doces 
caseiros para venda, utilizando as frutas cultivadas no local. Recorrer aos doces foi uma forma 
encontrada de intensificar aquilo que se fazia em tempos remotos. Os doces no Brasil e mais 
especificamente em Minas Gerais constituem uma tradição familiar que advém da época da 
colonização portuguesa (BENJAMIN, 2005). Antigamente, em São Bartolomeu segundo os 
habitantes, o doce mais famoso era a marmelada. Relatos do naturalista Auguste Saint Hilaire, que 
percorreu o Brasil registrando paisagens e costumes do país,  comprovam isso: “não há, disseram-
me, uma família em São Bartolomeu que não tenha um quintal plantado de marmeleiros e macieiras 
(...) os habitantes fazem um doce muito afamado” (HILAIRE, 1974, p.83). Todavia, esse afamado 
doce deixou de ser produzido no local por condições naturais, passando a ocupar lugar de destaque 
a “goiabada cascão”. 
 Hoje a população do distrito é em sua maioria idosa e, por isso, não pode mais exercer 
determinadas atividades. Nesse sentido, o que se observa é a existência de organizações familiares 
rurais, que visam a produção de doces caseiros, com frutas e com o leite da região. Segundo 
moradores, houve uma época, na década de 80/90, em que a produção de doces foi reduzida, devido 
à competição de similares industrializados no mercado. Contudo, atualmente vive-se a 
revalorização do produto artesanal. Com o fenômeno de turistificação e a procura pelos doces, está 
em processo de criação uma cooperativa de produtores de doces, cujos membros estão buscando seu 
reconhecimento e voltando à idéia das organizações familiares baseadas na cultura da família e nas 
relações decorrentes dela. Além disso, a iniciativa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – IPHAN, que em 2008 registrou o processo de fabricação do doce de goiaba como 
patrimônio cultural imaterial do distrito, fomentou o retorno da produção de doces artesanais. O 
IPHAN ainda forneceu capacitação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
– SEBRAE para as doceiras a fim de padronizarem sua produção e competirem melhor no mercado.  
 Após a abertura da estrada que liga Ouro Preto a São Bartolomeu, e também por causa das 
campanhas publicitárias (tanto por parte do Instituto Estrada Real como por parte do Governo de 
Minas, por meio do Circuito Turístico do Ouro), o turismo tem se intensificado no distrito de forma 
gradual. A maioria dos moradores já identifica nesse processo de turistificação aspectos positivos e 
negativos e, freqüentemente, destaca os segundos, uma vez que a comunidade é bastante 
tradicional, religiosa e preza pela tranqüilidade do lugar. Eles temem que, com a chegada dos 
turistas, seus hábitos de vida e costumes tradicionais sejam desrespeitados e acabem se alterando 
em função dos mesmos (Torres, 1999), o que será mais bem detalhado na fase de análise deste 
trabalho. 
2. Referencial Teórico 
2.1 Território Turístico ou turistificação 

Trabalhar neste artigo com a perspectiva do território foi imprescindível dado o cunho 
exploratório da pesquisa e os dados que se obtiveram dela. Na pesquisa que permitiu o recorte deste 
artigo, obtiveram-se categorias que não foram estabelecidas a priori da coleção de dados. O 
território foi uma das categorias de análise que se evidenciaram com maior força e, portanto, 
justifica-se certo detalhamento no referencial, que embasa, ao final a análise.  

De acordo com Corrêa (1996) “território deriva do latim terra e torium, significando terra 
pertencente a alguém. Pertencente, entretanto, não se vincula necessariamente à propriedade da 
terra, mas à sua apropriação” (CORRÊA, 1996:251). Apesar de não se tratar aqui neste trabalho 
especificamente de apropriação individual do espaço, este conceito serve ao estudo na medida em 
que se entende a apropriação como o controle efetivo, ou legitimado, e/ou a representação de “uma 
dimensão afetiva, o que geralmente ocorre – resultado das práticas espacializadas, derivadas de 
grupos e características distintas” (SOUZA et al, 2007). A apropriação, no sentido aqui abordado, 



 
 

relaciona-se com a identidade de grupos, pela identidade resultada das atividades ou do cotidiano, 
que se relaciona à afetividade com o espaço. O território é, nesse sentido, “o espaço revestido da 
dimensão política, afetiva ou ambas” (CORRÊA, 1996:251). Aponta-se ainda que há uma relação 
imbricada entre atividade, identidade e espaço, que é justificada pela proposição de Santos (1987), 
segundo a qual a territorialidade provém da comunhão que com o espaço se mantém (SANTOS, 
1987:62). 

No presente caso em que se estuda a apropriação do espaço, seu agente não é 
necessariamente pessoal ou individual, tampouco é direto. A territorialização turística se refere aqui 
à apropriação por um grupo cuja identificação comum seria a inserção na atividade turística. Ainda 
mais, poder-se-á pensar na apropriação do turista sobre o espaço, considerando que muitas vezes é 
considerado um cliente, que deseja ser agradado e que, em geral, paga pelo serviço, estabelecendo, 
nesse sentido, outra lógica que seria a da apropriação pela compra do espaço simbólico, posto a 
característica intermitente da atividade. 

Knafou (1999:70) aponta as três maiores fontes de turistificação dos lugares e dos espaços, a 
saber: os turistas, o mercado e os planejadores e promotores territoriais. Na primeira fonte o turismo 
surge em um território por meio das práticas de deslocamento dos turistas. Os turistas são a origem 
do turismo, são eles quem promovem a turistificação do espaço. Na segunda fonte, a origem da 
turistificação dos espaços é acionada pelo mercado e não pelas práticas turísticas em si. O mercado, 
em sua ânsia de explorar a faceta econômica do turismo, enxerga e cria novos destinos e produtos 
turísticos e os coloca à venda para o consumidor. Nessas duas fontes nota-se que o processo de 
turistificação não vem do próprio lugar em si, mas graças aos deslocamentos de pessoas e aos 
interesses economicistas do mercado, ou seja, de agentes externos ao lugar. Já a terceira fonte 
aponta agentes internos como as iniciativas locais, regionais ou mesmo nacionais, 
fundamentalmente ligadas a um lugar. Os territórios turísticos, em geral, sofrem ressignificações 
espaciais pela mudança nas relações de poder nele estabelecidas. São também, em geral, os 
“territórios inventados e produzidos pelos turistas, mais ou menos retomados pelos operadores 
turísticos e pelos planejadores” (Knafou, 1999:71). Assim, o autor salienta que “não há turismo sem 
turistas”, ou seja, o lugar apenas se transforma por meio de sujeitos que nele percorrem ou que dele 
se apropriam para exercer a sua influência e autoridade e assim provocar mudanças espaciais. 

Se a relação entre conquista e perda de um território implica uma dinâmica constante, 
resultando em movimentos contínuos de desterritorialização e de reterritorialização, Souza et al 
(2007) apontam que ainda mais o é quando se trata da atividade turística, haja vista o seu caráter de 
sazonalidade intrínseca. Ainda, acrescentando-se a perspectiva de Brito (2006) sobre os processos 
de apropriação (física e simbólica) do espaço, tem-se que “é de natureza humana reconhecer-se no 
território; portanto, toda desterritorialização num lugar significa uma (re)territorialização em outro 
ponto” e esse processo seria ainda mais freqüente e disperso no tempo e no espaço considerando-se 
a perspectiva dos turistas, já que isso ocorre de maneira rápida e, poucas vezes com um 
estabelecimento de um vínculo que vá além do consumo, ou seja, que desencadeie, de fato, um 
sentimento afetivo, estabelecendo uma identidade com o, então, lugar. 

A desterritorialização, segundo Corrêa (1996), representa a “perda do território apropriado e 
vivido em razão de diferentes processos derivados de condições capazes de desfazerem o território” 
(CORRÊA, 1996:252). Desta forma, entende-se a desterritorialização em relação à comunidade 
autóctone. Esse movimento geraria as novas territorialidades ou reterritorialidades, sendo esta 
última a ser considerada neste estudo de caso, na medida em que evidencia-se a oscilação da 
atividade turística no tempo, seja pelos dias da semana ou pelo período letivo, enfim, representando 
uma característica da atividade turística associada ao espaço em questão. 

Segundo Cara (1996), os conceitos de territorialidade e de identidade são análogos, já que 
podem estar associados aos níveis individual e social, além de serem passíveis de análise em 
diferentes dimensões – local, regional, nacional, continental, etc. O sentimento de pertencimento, ou 
o de identidade espacial, seria o grande definidor da territorialidade. Concomitantemente, o 
conceito de território conferiria sentido à noção de identidade. Isso porque o espaço forneceria 
símbolos e imagens, 



 
 

que materializam a identidade e tais elementos são incorporados pelos sujeitos que nele se 
relacionam. Dessa forma, cria-se entre aqueles que dividem o mesmo território uma 
tomada de consciência política, fundada em um sentimento de cumplicidade e de 
identificação (SOUZA et al, 2007:6). 

Senecal (1992), citado por Cara (1996), aponta para uma das leituras da territorialidade 
como a capacidade das sociedades de estabelecer suas representações e símbolos, como forma de 
compreender e conferir significado a sua história, expressando uma identidade espacial e, 
freqüentemente, comunitária. Desta forma, toma-se a concepção de Brito (2006) sobre identidade 
como sendo “apreendida através da percepção e da apropriação simbólica e material do espaço” 
(BRITO, 2006:99). Nesse sentido, deve-se apontar aqui a proposição de análise com base nas 
atividades realizadas no espaço, já que a manutenção das práticas pode ser entendida como forma 
de resistência (YÁZIGI, 2001) e busca pelo delineamento do território. Nesse sentido, as atividades 
paralelas ao turismo poderiam ser consideradas alicerces da identidade da comunidade, frente à 
territorialização movimentada pelos turistas. 

Por fim, percebe-se que o conceito de território é tão importante tanto para o estudo das 
percepções ambientais, como no âmbito da (trans)formação das identidades no espaço turístico. 
Busca-se, então, entender como a inserção da atividade turística, sob a perspectiva da 
territorialização, no espaço, interferiu nas percepções ambientais dos moradores de São Bartolomeu. 
2.2 Percepção Ambiental 

Segundo DaMatta (1991) os espaços são reflexões da percepção do indivíduo em relação ao 
social, ao que se acrescenta ser uma construção social e simbólica. Isso corrobora a idéia de que o 
espaço é uma construção simbólica, que expressa diferentes significados, ou seja, que é refratado 
(BAKHTIN, 1979), de acordo com o indivíduo, ou com o grupo, relacionando-se a sua história de 
vida e a sua identidade. 

[...] estou me referindo a espaços, a esferas de significação social – casa, rua e outro 
mundo – que fazem mais do que separar contextos e configurar atitudes. É que eles 
contêm visões de mundo ou éticas particulares. Não se trata de cenários ou de máscaras 
que um sujeito usa ou desusa [...] (DAMATTA, 1991:53) 

Considerando a dinâmica e a abrangência dos temas aqui tratados, permeados pela 
turistificação, é que se deve justificar a necessidade da abordagem da percepção ambiental, partindo 
de uma análise sócio-espacial, almejando a completude, em detrimento da individualização, 
considerando-se que se está trabalhando com símbolos, que são socialmente construídos. Partindo-
se desta perspectiva, assume-se neste trabalho a necessidade de abrangência dos aspectos 
intersubjetivos, dos reconhecimentos e identificações. Para Hissa (2002) 

[...] a ciência hoje já exige muito mais sensibilidade: predisposição para sentir e para 
experimentar sensações. (...) A sensibilidade é também potencializada pelas histórias 
individuais: a história da convivência produz sua potencialização. Estar predisposto para 
sentir é estar disponível para a percepção, para perceber o que está em torno (HISSA, 
2002:309, apud BARBOSA, 2007:18). 

Nesse sentido, os percursos metodológicos elegidos convergem para a tomada do “sujeito”, 
do eu que vive o e no espaço e um eu dialógico, que é socializado naquele grupo, composto de 
subgrupos, representando uma identidade única, mas manifestando várias identificações, mediante 
os discursos e os contextos. Acordando assim, com o sentido da percepção apontado por Barbosa 
(2007), de que a percepção subjetiva não é a do indivíduo isolado, mas do sujeito “que se relaciona 
com os outros, no cotidiano, compartilhando sentimentos e espaços” (BARBOSA, 2007:20). 

Considerando-se o conceito de espaço apresentado por DaMatta (1991), entendendo-o como 
resultado de uma construção social, apresenta-se aqui, como forma de compreendê-lo, de apreender 
os processos de territorialização e seus movimentos intrínsecos, (des) e (re) territorialização, a  
teoria da percepção ambiental, seguindo a corrente humanística da geografia, que é também 
justificada pela explicação da associação metodológica, acima disposta. 

Segundo Amorim Filho (1987), baseado em alguns autores da Geografia, partindo de várias 
perspectivas, a área e o campo de estudo desta Ciência estavam demasiado restritos até a década de 
1950, quando os estudos se baseavam em modelos e sistemas viabilizados pelas metodologias ditas 
quantitativas. A posteriori, aparecem geógrafos reconhecidos como “críticos”, os quais assumem 



 
 

prioridades a partir das concepções marxistas-estruturalistas. Estas, segundo o autor, aparecem 
deficientes, no sentido de que são estritamente teóricas, tornando-se difíceis de ser associadas ao 
contexto das situações geográficas. Inclusive, alguns estudiosos se restringiam apenas aos estudos 
economicistas, que reduziam em demasia esta Ciência. A Geografia Humanística, ao contrário 
daquela que se baseia em metodologias quantitativas, ou da que se imbui dos conceitos marxista-
estruturalistas, está calcada na percepção do homem, na sua experiência e em seus hábitos, enfim, 
na apropriação do espaço. Essa linha dos estudos geográficos permitiu, portanto, a visualização da 
percepção daquele que vive o e no espaço – seria o que Amorin Filho (1999:139) chama de um 
estudo do novo ambientalismo. O autor destaca que a partir da década de 1970 é que a Geografia 
Humanística se desenvolve baseando-se nos estudos de percepção, acrescentando que essa corrente 
representa uma “interseção entre o geográfico, o psicológico e o sociológico” (AMORIM FILHO, 
1987:13). 

Os estudos de percepção emergem dos reconhecimentos e identificações no e com o espaço 
e são apresentados por Amorim Filho (1987:13) como uma forma de reação à “Geografia 
Teorética”. Nesse sentido, a percepção da realidade é subjetiva e pode representar uma abordagem 
para os estudos das identidades. O autor define a percepção ambiental ao considerar que: 

Seu pressuposto fundamental é a afirmação segundo a qual as pessoas se comportam no 
mundo real não a partir de um conhecimento objetivo desse mundo, mas com base nas 
imagens subjetivas dele. (AMORIM FILHO, 1987:13) 

 Partindo-se deste conceito de percepção ambiental, é possível inferir que ela está afeita aos 
estudos sobre lugar, considerando-o como: 

Muito mais que o sentido geográfico de localização. Não se refere a objetos e atributos das 
localizações, mas a tipos de experiência e envolvimento com o mundo, a necessidade de 
raízes e segurança (RELPH, 1979, apud LEITE, 1998:10). 

Essa percepção ou significação do lugar é estudada por DaMatta (1991), quando apresenta 
os vários níveis de significação do espaço dependendo do tipo de socialização com e no mesmo. 
Assim, a casa, a tribo, enfim, os lugares, assumem diferentes significações que são ilustradas por 
diferentes representações, orais, imagéticas e expressivas. Murta et al (2007) também trabalham as 
diferentes significações dos espaços “rua” e “shopping” para os camelôs, demonstrando que essas 
percepções dependem das histórias de vida dos indivíduos, portanto assumem caráter sumamente 
subjetivo, mas concomitantemente social. 

A percepção sobre o meio ambiente está muito ligada às sensações e sentimentos que cada 
indivíduo possui com o mesmo, sendo difícil de ser verbalizada. Portanto, para os diversos 
profissionais responsáveis pelo planejamento urbano e turístico no espaço, faz-se necessário 
conhecer essa percepção, que está relacionada com o conceito de identidade atribuída a um 
determinado espaço, que é definida por seu uso e pelas identidades de indivíduos nele inseridos e 
projetadas (ALMEIDA, 2005). A percepção ambiental é definida por seu uso, pois o “hábito de um 
lugar e de um uso torna a cidade homogênea” (FERRARA, 1988:75). Também é influenciada pela 
identidade projetada, idealizada e planejada, devido ao fato de exercer forte influência na identidade 
percebida, a partir dos direcionamentos que são, muitas vezes, considerados e incorporados como 
“verdadeiros”, tal como Elstak e Van Riel (2004) apud Almeida (2005) consideram ocorrer nas 
organizações. A questão da identidade projetada é cerne para os estudos do turismo, haja vista a 
freqüente imposição dessa atividade pelas políticas públicas e pelas ações de publicidade. 

A análise da percepção, portanto, é uma análise semiótica, compreendendo a relação entre 
signos, significados e interpretante, devidamente contextualizados. A percepção ambiental de uma 
pessoa que vive num determinado espaço diferirá, obviamente, de um visitante que freqüenta aquele 
espaço diariamente, que ainda será diferente daquele visitante que o freqüenta semanalmente e que 
se distanciará ainda da perspectiva de pessoas que freqüentam o espaço com outras periodicidades. 
Isso é explicado, justamente, pelo fato de a percepção ambiental estar relacionada desde as origens 
até os meios interpretativos possíveis no referido espaço. 

A proposta de Ferrara (1988) para a análise da percepção ambiental é a de que deve ser 
trabalhado, a priori, o objeto e, na seqüência, a percepção do mesmo por diferentes atores da 
sociedade. A primeira etapa pode ser feita a partir da confecção de inventários, acumulando 



 
 

informações relevantes acerca do(s) objeto(s). A segunda etapa compreende o olhar do outro, que 
pode ser trabalhado desde a análise dos discursos orais, gestuais e imagéticos, até metodologias que 
trabalhem com fotos, com destaque para a foto-etnografia (VERGARA, 2005). Esta enriquece e 
facilita a compreensão do planejador dos espaços urbano e turístico e de outros profissionais, 
aproveitando também para analisar as transformações espaciais vivenciadas ao longo do tempo, 
atentando para como as alterações repercutem na paisagem e na relação de afetividade do homem 
para com o espaço. Acrescenta-se ainda a etapa que compreende o olhar do pesquisador, etapa na 
qual o pesquisador adentrará seu objeto e o vivenciará. Nesta etapa, metodologias da antropologia, 
como a etnografia, seriam bastante pertinentes, viáveis e enriquecedoras. 

Adentrando agora uma base estrutural dos estudos de percepção ambiental, tem-se que eles 
evidenciam a relação entre indivíduos e meio ambiente material. Ela pode ser topofílica ou 
topofóbica. Para Tuan (1980) o sentimento de topofilia ou de afetividade com o espaço, pode 
assumir diferentes intensidades e modos de expressão: 

Pode variar do efêmero prazer que se tem de uma vista, até a sensação de beleza, 
igualmente fugaz, mas muito mais intensa, que subitamente revelada. A resposta pode ser 
tátil: o deleite ao sentir o ar, a água, a terra. Mais permanentes e mais difíceis de expressar, 
são os sentimentos que temos para com o lugar, por ser o lar, o locus de reminiscências e o 
meio de se ganhar a vida (TUAN, 1980:107). 

Amorim Filho (1999), mesmo tendo baseado seus estudos em Yi-fu Tuan, apresenta 
inovações no conceito de topofilia, relacionando-o à dimensão de “lugar”. Para ele o cerne do 
exercício de sentimento topofílico são os lugares valorizados, aproximando-se então da concepção 
de lugar em si, como manifestação de afetividade. Neste artigo, a concepção adotada para o 
conceito de topofilia é a de relação entre o ser humano e o meio ambiente material e sua dimensão 
simbólica, decorrente da história de vida dos indivíduos sociabilizados em diferentes circunstâncias 
e peculiaridades culturais. Neste caso, considera-se que as relações topofílicas são relações de 
empatia para com o espaço, então, considerado lugar. 

Sobre o conceito de Topofobia, Eerola (2006) explicita que este já foi trabalhado pelos 
situacionistas como um meio para as análises psicogeográficas. Mais tarde este conceito foi 
trabalhado por Tuan, que considera topofobia como “paisagem do medo” (TUAN, 1979 apud 
AMORIM FILHO, 1999:142). Neste artigo, considera-se topofobia todo sentimento, em relação a 
espaços, que seja de aversão, de rechaço e/ou antipatia, portanto uma categoria também simbólica e 
de extrema subjetividade. 
3 Em meio às muitas vozes... 
3.1 A percepção das crianças 
 Para a pergunta “O que é turismo?” logo veio um silêncio como primeira resposta. A 
réplica ao silêncio foi o estímulo “Não há respostas certas ou erradas, eu quero saber o que vocês 
acham que é o turismo”. E então choveram respostas, muitas das quais tinham relação explícita com 
o cotidiano das crianças, portanto demonstram grande importância na construção do sentido do 
turismo no distrito. A seguir elas são transpostas como documentos do diário de campo e serão 
analisadas, como se propõe nos objetivos:  

“é ciclista”, “é motoqueiro”, “corrida de carro, de jipe, de caminhonete”, “é escalar”, “é 
corrida de cavalo”, “gente nova”, “lugar que faz as pessoas saírem de longe para visitar”, “é 
os outros irem longe e fazer um monte de pesquisa”, “é ganhar muito dinheiro”, “é 
descobrir muitas coisas, como novas cidades debaixo da terra, osso de dinossauro, “turismo 
é uma pessoa alegre, o rio, a natureza”, “turismo é natureza, é cuidar do rio direito, não 
deixar cair lixo no rio”, “é caminhão, ônibus, polícia, girico (ao perguntar por que do girico, 
a resposta veio prontamente “porque faz estrada, uai”), é caminhão pipa  ‘porque 
molha a estrada quando está com poeira’”, “é não poluir o ar e não cortar as árvores”. (Fala 
de várias crianças, transcritas segundo eram ditas, de forma aleatória, como chuva de 
idéias). 

Nessas respostas, é possível identificar um grau muito elevado de definição pelo 
reconhecimento da experiência vivida – a construção da semântica do turismo, indubitavelmente, 
segue os parâmetros apontados por Bakhtin (1979) da construção social da linguagem e, 
obviamente, do símbolo. Desta forma, entende-se tal produção discursiva como explicitamente 



 
 

polifônica (DUCROT, 1987; BAKHTIN, 1979, apud BARROS, 1999). As crianças, nestas várias 
caracterizações, em um momento por si só polifônico, enunciam vozes que provêm de diversos 
enunciadores. Nesse sentido, as crianças são locutores que se responsabilizam, por sua 
interpretação, por construções sociais da linguagem e tomam-na para si. Nesta breve análise, já se 
pode reafirmar o caráter social e interacionista da construção do discurso, do texto e da linguagem. 
Acrescenta-se ainda que as definições de turismo, neste universo de sujeitos, estão fortemente 
associadas ao contexto que vivenciam. Inicialmente, as relações são feitas partindo do turista e do 
perfil do turista que visita São Bartolomeu – aventureiros e turistas de natureza em sua maioria 
motivados pelos atrativos naturais. Posteriormente, é possível estabelecer uma associação com a 
atratividade e as estratégias de atratividade, elementos que vão desde o lazer até a infra-estrutura. 
Partindo dessas definições, percebe-se quão envolvido está São Bartolomeu com o turismo, haja 
vista a criação de definições que são entendidas, neste trabalho, como muito pertinentes, segundo o 
cotidiano turístico do local, definindo uma nova lógica e inserindo elementos lexicais inerentes aos 
processos de territorialização do turismo, pelo contato com essa atividade. 

Quanto às perguntas: “Quem são os turistas que vêm aqui? Como eles são? O que eles 
fazem?”, as respostas não divergiram muito, reafirmando, implicitamente, suas concepções de 
turismo anteriormente apresentadas, tornando explícito o processo de criação de significado, de 
acordo com o contexto sócio-turístico vivenciado. Os reconhecimentos foram repetidos, podendo-se 
concluir, com base também na vivência em campo e em experiências anteriores, que há um 
consenso a respeito da imagem do turista que visita o distrito, segundo os habitantes: “viajantes 
tiram foto da igreja”, “tomam sorvete”, “a maioria toma cachaça”, “vai no rio”, “fazem 
churrasco no rio e nadam”. 
 Depois de um tempo, chegou a hora da maioria das crianças voltar para casa, o carro que 
sempre as busca já se encontrava estacionado e já buzinara como sinal de que estava esperando-as, 
já que boa parte delas vive em sub-distritos. Percebendo a impossibilidade de continuar com o 
trabalho com o grupo, ao guardar o material utilizado, permaneceu apenas uma das crianças, esta 
que vive na região central, na parte mais movimentada do distrito. Ela se ofereceu para ajudar no 
recolhimento do material (papéis, lápis, gizes de cera, etc.) e entre uma conversa e outra, pela 
disponibilidade e prontidão da criança foi realizada uma pequena entrevista, no intuito de saber 
mais a fundo o que estava presente no universo das crianças. Procurou-se investigar o que as 
crianças pensavam sobre a inserção do turismo, considerando que a maioria delas respondia um 
universo similar. Esse foco em uma criança se justifica, pois aprofundar em um sujeito auxilia no 
enriquecimento e aprofundamento da pesquisa. A pergunta inicial foi “O que você acha dos 
turistas?”, a resposta, já sem ninguém por perto, veio vagarosa e temerosa, justamente pela 
espontaneidade  

Muito feio, porque eles não cumprimentam, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite 
(...) a maioria não paga, deixa na conta o sorvete, a cachaça e a cerveja (...) coloca som alto 
quando eu estou dormindo.  

 Na conversa ainda foi relatado um processo que pode ser identificado como 
desterritorialização, implicado pela turistificação (apropriação do espaço pelo turista). No primeiro 
enunciado, a entrevistada aponta para uma rechaça em relação ao choque cultural. O fato da 
desterritorialização é ainda mais forte no enunciado “coloca som alto quando eu estou dormindo”. 
Ao ser questionada sobre o que não gostava com a vinda de turistas, a menina diz: “nas férias tem 
muito turista, aí eu não vou para o rio”. Nesta resposta percebe-se a desterritorialização imprimindo 
uma alteração nos costumes, neste caso das crianças, ocasionada pelo turismo, repercutindo numa 
percepção de território do turismo. Ainda que temporalmente intermitente, a turistificação em sua 
sazonalidade afeta em demasia a vida das crianças, uma vez que no seu tempo de lazer 
institucionalizado pela família e pela sociedade (fins de semana e férias) são bloqueados pelo tempo 
de lazer dos turistas. Antes da intensificação da atividade turística em São Bartolomeu, os espaços 
(principalmente os representados pelas crianças em seus desenhos feitos, vale dizer: rio, cachoeiras, 
bancos externos à igreja e as ruas, de maneira geral) eram tidos e vivenciados pela maioria como 
lugares de lazer e de contemplação deles próprios. O rio, para as crianças, é considerado bastante 



 
 

importante, pois é onde experimentam diversos aprendizados, do nadar ao colecionar sementes, 
folhas e reconhecer insetos ou animais, sendo entendidos neste trabalho, ademais de espaços de 
lazer, também de cognição. 
3.2 A percepção dos adultos 
 Esta parte está bastante relacionada com a anterior, o que se justifica pela socialização das 
crianças em meio aos adultos e, por conseguinte, às construções sócio-ideológicas das crianças 
baseada na percepção e nos valores dos adultos, obviamente que com algumas diferenças inerentes 
às socializações adjacentes e de acordo com a idade. Observou-se essa semelhança entre o discurso 
dos adultos e das crianças pelos percursos tanto temático, como figurativo dos discursos. Tais 
percursos são apresentados neste item, demonstrando que mesmo em distintas faixas etárias, há uma 
percepção acerca do turismo que, freqüentemente, é convergente. Um exemplo de percurso 
temático muito recorrente e por isso tema principal deste artigo é a desterritorialização. Tanto no 
discurso das crianças como no dos adultos e idosos ele apareceu e foi freqüentemente destacado.  
 Com o objetivo de ilustrar essa desterritorialização, são apontados novos trechos, mas 
desta vez de adultos e idosos, nos quais o tema da desterritorialização da comunidade pela afronta 
aos seus costumes por parte dos turistas representa ora alterações espaciais, ora alterações sociais, 
por meio das mudanças simbólicas. Um exemplo interessante é o que se apresenta a seguir. A filha 
de E1 (E3) atualmente não habita o lugar, mas o visita devido ao fato de seus parentes ainda 
morarem lá e deu uma entrevista na qual apontou alguns aspectos incômodos surgidos com a 
inserção do turismo em São Bartolomeu. No fragmento seguinte, E3 compara o antes e o atual, 
pressupondo a alteração no espaço, implicando a noção de dinâmica territorial simbólica a partir da 
intensificação da atividade turística no distrito. Neste trecho o turismo aparece como sujeito, que é 
rechaçado, depois de conhecido. Porque ele é responsável pelo desrespeito ao morador, que se 
mostra ainda mais evidente para com o antigo morador. 

É som alto, moto... Aqui está servindo é de trilha de moto. Um absurdo. Aqui nunca teve 
isso. Eu acho que, assim, se for olhar, agora eu não colocaria turismo aqui não. Porque a 
maioria do pessoal que mora aqui é mais velho e o pessoal que vem, não está respeitando. 
(E3) 

Nesse fragmento, o elemento dêitico “aqui” faz referência ao lugar da entrevista e locus da 
pesquisa. A descrição que inicia o enunciado depois de seu aposto explicativo tem a opinião 
sintetizada “um absurdo”, que resume e simplifica a opinião da entrevistada sobre a turistificação. 
Essa afirmação, que nas três primeiras frases é um implícito subentendido (DUCROT, 1987), 
aparece a posteriori dessas frases como explícito. 

Na seqüência, E1 aponta alguns aspectos negativos do turismo. Primeiramente sobre a 
quebra de costumes pela ameaça ao respeito, já que muitos turistas que vão para o rio, por exemplo, 
transitam nas ruas de biquíni e roupas curtas. Com a chegada dos turistas, muitos dos moradores 
deixaram de freqüentar as margens do rio, algumas mães proibiram seus filhos de, durante as férias, 
irem brincar nesses locais – tudo isso pelo choque de costumes que gera diversos contatos sem 
preparação por parte do turista, demonstrando-se esses últimos fatos como resultados que tornam 
claro o processo de turistificação, resultando em impactos que atingem elementos simbólicos do 
cotidiano dos moradores de São Bartolomeu. Ao final, a moradora ainda relata que, com a chegada 
dos turistas, aparece outro problema, que é a alteração dos costumes diários, principalmente a 
mudança daquilo que era identidade – “a tranqüilidade”, destituída em favor do “som alto” e do 
ruído das motos.  

O lugar é muito pequeno e o turista chega aqui aí as pessoas mais velhas não aceitam muito 
as pessoas de biquíni. Entendeu? As pessoas já estão acostumadas a andar de biquíni aqui, 
pras pessoas daqui é um absurdo. Nós não estamos acostumados. Com desfile de biquíni na 
rua. Pessoas assim bem sem roupa. Também os velhos não gostam de som alto. (...) Mas 
tolera um pouquinho, por causa dos jovens, né? Mas não gostam não. (E1) 

 Em conversa informal com Dona E5, registrada em diário de campo, ela explica que 
oferecer almoço para turistas é bom, que ela gosta de cozinhar, que isso lhe permite aumento da 
renda, mas que também há vários pontos negativos. Os aspectos do turismo que ela relatou não 
gostar estão muito relacionados com sua própria atitude, observada in loco, no tratamento em 



 
 

relação aos turistas, tanto oralmente como por meio dos recados que deixa nas portas da sala onde 
recebe as pessoas para comerem. Os avisos dizem: “Não entre. Favor Chamar. Obrigada” e 
“Proibida a entrada”. O primeiro, que mistura imperativo e sutileza, solicita educação, pedindo com 
educação, está disposto na entrada da casa. O segundo, já mais direto e objetivo, está associado à 
atitude do “invasor”, pois está afixado na ante-sala, para aqueles que não respeitaram o primeiro. 
Ela justifica que esses pedidos se devem à “falta de educação dos turistas”. Ela menciona que os 
turistas que chegam de botas, mochila e uma bengala na mão são os piores, diz que chegam e já vão 
entrando sem serem convidados. Ressalva nervosa que “aqui não é casa de mãe Joana não, eles 
tão pensando o quê? Aqui não é restaurante e nem é pousada”. Essa conversa ficou muito marcada 
e merece ser analisada em seu contexto. Isto porque nela é possível identificar uma ameaça ao 
território do privado, que também é afetivo e tradição, conferindo uma ameaça à identidade pela 
ameaça ao símbolo da casa, entendendo-o segundo as proposições de DaMatta (1991). Na frase que 
foi transcrita na íntegra, a enunciadora lança mão de um discurso citado que faz parte do imaginário 
popular, nesse sentido seu discurso é também polifônico, sendo que faz uma citação direta. “Eles” 
neste trecho remete-se aos turistas que vão de mochila, esses tais seriam, em geral, turistas 
preocupados com sua intervenção nas viagens, tanto ecológica, como socialmente, o que nos 
estudos do turismo se poderia encontrar como turistas preocupados com a sustentabilidade, ou 
turistas politicamente corretos. Contudo, para esses leigos dos estudos turísticos, mas que têm sua 
experiência empírica com a atividade, esses “mochileiros” seriam, destacada a notória 
generalização, desrespeitosos em relação às culturas. Por fim, a última asserção, que é feita com o 
recurso da negação, no intuito de deixar implícito e subentendido, deixa claro que sua casa não é 
nem da mãe Joana, nem é restaurante e nem é pousada, portanto, merece respeito e é preciso ser 
convidado para entrar. 
 Durante o campo registrou-se uma cena que, segundo dona E5, tem se tornado freqüente, 
esta mesma da invasão desses turistas que freqüentemente se auto-intitulam como “aqueles que se 
integram”, que vivenciam o turismo e que “respeitam as comunidades”. Dois gaúchos, que 
chegaram na quinta-feira pela noite, vindos de Ouro Preto, estavam iniciando o percurso Ouro Preto 
– Paracatu de bicicleta, seguindo roteiros da “Estrada Real”. A observadora da cena, que estava 
esperando o jantar na porta da rua, registrou o ocorrido em diário nas seguintes palavras: “Dois 
homens chegam, aparência não muito atlética, aspecto cansado. Entram na casa de dona E5, 
ultrapassam os dois recados que pedem para não entrar sem chamar, aproximam-se da cozinha e 
dizem ‘fiquei sabendo que a senhora faz uma comidinha aí pra nós’”. A senhora, que fora pega de 
surpresa, respondeu que não tinha alimento suficiente para servi-los e que já estava atendendo a 
outro grupo de viajantes. Os homens, apesar de insistirem com a senhora, alegando estarem 
cansados, com fome e sem provisões de alimento, nada conseguem. A senhora comenta com a 
observadora da cena, mais tarde, que aqueles homens lhe deram um susto, que não podiam entrar 
assim na casa dos outros, que se eles fossem mais educados, talvez ela tivesse feito um esforço 
maior para atendê-los. Ainda assim, depois de terminada a refeição, vendo que sobraria muita 
comida, tentou entrar em contato com os homens, que estavam hospedados na pousada, mas já 
haviam comido. Nesse aspecto acrescenta-se um conflito de identificações da personagem principal 
de todo o discurso – a senhora – já que ela, apesar de criticar a atitude dos referidos turistas, ao 
final, vendo que sobraria alimento e que dele poderia gerar mais renda, os procura para dizer que 
ainda há comida e que se quisessem poderiam ir comer. Desta forma, o turismo também atua na 
transformação de identidades, já que a de comerciante por hora sobrepõe o tradicionalismo e exige 
que ela deixe determinados conceitos para desenvolver as estratégias comerciais propriamente ditas, 
agradando àquele que então assume o papel de cliente. 
 Neste exemplo, fica ainda mais claro o conflito que a senhora disse ser recorrente. 
Acrescenta ainda que alguns são ainda mais agressivos, que entram e chegam ao quintal, espaço que 
naquele distrito interpretou-se como demasiado íntimo dentro da casa, sem jamais terem ido sequer 
ao distrito, sem conhecer ninguém. Acerca dessa crítica percebida pela senhora, cuja renda provém 
inclusive do turismo, é possível fazer uma breve contextualização que explica a situação da crítica. 
O turismo em Minas Gerais vem se desenvolvendo fortemente, principalmente depois das 



 
 

campanhas propostas pelo Instituto Estrada Real. Em alguns eventos organizados pelo instituto, 
observam-se pedidos às comunidades, que estão próximas dos pontos “reconhecidos” como 
constituintes da Estrada Real, para que atendam bem ao turista, para que os recebam bem, enfim, 
para “arrumar a casa, que aí vem gente”. Nos guias turísticos e nos sites de Internet, freqüentemente 
observam-se propagandas dizendo que Minas Gerais é lugar de povo hospitaleiro e acolhedor. É 
certo que isso ocorre, mas não deve ser vendido como um produto, pois o acolhimento do mineiro 
ocorre após o estabelecimento de algum sentimento de confiança e simpatia, o “conversar na porta” 
precede o “vamo chegar?”. 
 Nesse sentido, a partir tanto dessa breve contextualização, como das entrevistas e das 
percepções dos pesquisadores a respeito das relações entre comunidade autóctone e turista, 
observou-se que a nova atividade no local gera diversas alterações no campo das relações sociais. 
Há, dessa forma, uma proximidade com o conceito de desterritorialização, intrinsecamente 
associado ao de turistificação que, neste caso, é periódica, acentuada nos finais de semana e nos 
períodos de férias, quando há mais turistas na localidade. As festas em si não foram observadas 
como motivo de rechaça – ao contrário, são vistas como forma de socialibilidade, já que muitas são 
as comunidades dos arredores que vão para prestigiar o esforço dos festeiros. Os turistas de final de 
semana e aqueles de férias, principalmente os oriundos de cidades grandes, são os que mais causam 
choque no contato com a comunidade e, por conseqüência, uma repulsa. Isso se verificou como um 
dos pontos negativos atribuídos ao turismo. A respeito da alteração brusca do cotidiano, pode-se 
perceber também na voz de um forasteiro que se casou com uma autóctone: 

Eles (Prefeitura de Ouro Preto) ficaram de mandar policiamento (para a festa da goiaba) e 
não mandaram. Então, quer dizer, pra você, como presidente da associação, ou um morador 
comum, questionar um motoqueiro, parece que você vai criar um problema assim, ruim, 
né? Então a gente fica assim, meio a mercê, né? Que é bom, não é. A gente não gosta. 
Mesmo porque nós temos muitas crianças, e é um lugar da gente... o que me trouxe pra São 
Bartolomeu? Era isso. Poder criar meus filhos aqui, deixar o meu filho, quer ir no Bar do 
Nonô, ele sai de casa e vem aqui. Hoje ele praticamente não pode mais. Porque com moto, 
carro em alta velocidade, é mais difícil, né? Então a gente é privado de segurança pública. 
(E2 – Associação de Desenvolvimento Comunitário do Distrito de São Bartolomeu.) 

 Neste trecho aparece novamente o conflito com o sujeito “turista motoqueiro”, que 
novamente é rechaçado por perturbar a ordem da comunidade – tranqüilidade e silêncio. Dois temas 
muito importantes neste trecho são: (1) Desterritorialização e turistificação: a comunidade perde 
espaço para novos atores, mesmo que de maneira esporádica, gerando novas relações de poder, pela 
manifestação do desrespeito; e (2) Segurança pública: na medida em que a comunidade perde o 
poder sobre seu território de maneira coletiva, tornando necessária a presença da instituição polícia, 
cujo poder é tanto legal como legitimado, e que poderia fazer retornar algum respeito, mesmo que 
por outras vias. O presidente da associação ainda pondera que o turismo implica tanto aspectos 
positivos, como negativos. O turismo então aparece como forma de movimentação da economia 
local. Contudo, logo a seguir volta a falar sobre a presença dos motoqueiros, deixando claro que 
este é um percurso semântico do discurso dos entrevistados, de maneira geral, quando o assunto é o 
turismo. Essa interferência de determinados turistas, novamente, é entendida como desrespeitosa e 
transformadora do espaço simbólico e dos laços afetivos com o lugar. 

Eles trazem movimento da economia. Que é o lado bom da coisa. Mas também traz 
problemas. Poluição sonora e o perigo, o alto risco de acidentes, né? Eles não respeitam os 
limites de velocidade, então eu acho que o único problema deles é isso. (E2)  

 A seguir, apontando as questões positivas do turismo, tem-se uma fala de E1, corroborando 
com a proposição de E2, a qual aponta a existência de aspectos positivos: 

O turismo aqui foi bom em partes, né? Porque o pessoal vem, pela televisão, né? Foi 
filmado aqui em casa, né? Terra de Minas. Então divulgou, então o turista quer ver, quer 
vir, comprar o doce, quer ver o taxo onde faz o doce, então foi bom, né? (...) Porque entra, 
vende mais e entra capital, melhora né? Então em vez de você sair pra vender, eles vêm 
aqui, na porta. Então a gente vende até mais. (E1) 

 Pôde-se observar nesse trecho que o turismo é interpretado como uma estratégia de 
ativação da economia. Isto porque, como já foi citado, o declínio das atividades econômicas 
relacionadas à mineração, ao cultivo e à venda de madeiras, por diferentes motivos, imprimiu a 



 
 

necessidade do desenvolvimento de novas estratégias de sobrevivência. Neste caso específico, no 
qual o sujeito entrevistado tem como uma das atividades econômicas a produção de doces para 
comercialização, o turismo surge como um novo mercado, um mercado que não exige esforços de 
emissão de produtos, apenas de sua comercialização no local, o que para a enunciadora é um ponto 
positivo. 
4 Um estranho no ninho 

Foi possível concluir que a construção do sentido do que é o turismo está deveras associada 
ao cotidiano daqueles que o compartilham. Os sentidos também são variados no próprio lugar, 
jamais podendo se falar em uma homogeneização semântica dele. Isto porque depende do tipo de 
contato, podendo ser mais ou menos econômico ou mais ou menos índice de sociabilidade e de 
intercâmbio. Essas conclusões foram feitas principalmente a partir das conversas com as crianças e 
com os idosos, principalmente aqueles que de uma forma ou de outra se beneficiam 
economicamente do turismo. Observou-se, ainda, e atendendo aos objetivos propostos neste 
trabalho, que a inserção da atividade turística no núcleo urbano ocorre como um fenômeno de 
“tentacularização”. Acreditamos ainda que melhor se definisse o fenômeno pela metáfora do abraço 
de uma jibóia, que estrangula e esse estrangulamento está associado a diferentes questões. Nesse 
sentido, ocorre em São Bartolomeu um processo que se reconheceu como de turistificação por parte 
do turista que desterritorializa os habitantes de São Bartolomeu, tomando-lhes espaços e 
reutilizando-os em determinadas frações temporais. Percebeu-se que, com o interesse turístico sobre 
o distrito, houve maior interesse pela compra de terrenos e pelo investimento em infra-estrutura no 
distrito e região. Por conseguinte, desencadeou-se o aumento do custo do terreno, induzindo a um 
novo processo que se pode identificar como desterritorialização, segundo a perspectiva de Brito 
(2006). 

No que tange às percepções ambientais dos habitantes, por meio da breve análise do 
discurso realizada, entendeu-se que as formas de turistificação são apreendidas em diversos 
momentos de sua produção discursiva. Apesar de os discursos analisados serem polifônicos, 
freqüentemente eles respondem à criação social do sentido do lugar São Bartolomeu e, por isso, 
criticam alguns aspectos da (re)significação espacial que vem sendo vivenciada. Concluiu-se que, 
independentemente da idade, os habitantes percebem a existência tanto de aspectos positivos, como 
negativos, no que concerne a intensificação da atividade turística no locus. Devem-se considerar, 
mais ainda, deve-se ater para os aspectos negativos, já que são reconhecidos e comungados por 
grande parte dos habitantes. Tais aspectos, que são entendidos entre os entrevistados como 
problemas, devem ser trabalhados de maneira articulada, planejada e, portanto eficiente, visando a 
reestruturação da atividade. Os principais aspectos negativos da turistificação são resumidos como o 
desrespeito do turista no que concerne à intimidade das pessoas da comunidade, ao silêncio do lugar 
e aos hábitos, principalmente sob o aspecto do vestuário. Sugere-se, assim, atendendo a outro dos 
objetivos aqui propostos, primeiramente um trabalho de reflexão sobre a apropriação do espaço em 
São Bartolomeu, seja por meio de pesquisa-ação ou de projetos com financiamento público, de 
empoderamento de comunidades. Com esses trabalhos de indução à reflexão os próprios habitantes 
passam a exercer maior poder sobre o espaço no qual vivem e eles próprios terão mais força para 
articulação da proposta seguinte, que se atém à educação do turista. 

Essa necessidade de reflexão dos próprios habitantes que acredita-se ter sido iniciada com 
esta pesquisa, por meio das perguntas que acabam por induzir a reflexão e a percepção em torno de 
determinados processos que, umas vez no cotidiano não são analisados. A relação evidenciada pelas 
crianças, de expropriação simbólica do rio em favor dos turistas, indica uma mudança brusca dos 
momentos de socialização, de lazer, dentre outros aspectos, que precisa ser revista. Os casos, 
principalmente dos ocorridos com Dona E05 e do relatado, tanto pela criança entrevistada como 
pelos demais sujeitos, demonstraram a necessidade da segunda proposta – a da educação. Faz-se 
necessário trabalhar, de maneira rápida e eficiente, com a educação do turista, o que é proposto no 
distrito de diversas maneiras, dentre as quais são citadas aqui algumas: (1) Informação oral ao 
turista; (2) informações e recursos de interpretação ambiental e patrimonial dispostos ao longo da 
estrada, instigando e iniciando sua reflexão em torno de suas futuras atitudes naquele espaço; (3) em 



 
 

períodos de alta temporada, organização de várias “blitz educativas”, cuja parada dos veículos seria 
obrigatória, e as informações passadas por habitantes, sobre o turismo e o cotidiano local, de 
maneira breve e eficiente, dentre outras estratégias. Isso, pois, segundo a percepção dos moradores 
de São Bartolomeu, se mesmo aqueles que se dizem respeitosos (e.g. mochileiros) não o são, há 
mais coisas que precisam ser trabalhadas nesse sentido. O turismo não pode ser manifestação de 
desterritorialização completa e absoluta, de maneira tão agressiva, sendo que é algo sazonal no 
local. O turismo não deve ser violento, mas sim representar a possibilidade de diversos 
aprendizados e intercâmbios, deve ser complementação de renda e uma atividade social de trocas. 
 A partir das reflexões realizadas em campo, entende-se ter-se iniciado com esta pesquisa o 
processo de reflexão dos habitantes em torno das alterações que são induzidas pela atividade 
turística sendo essa relação entre pesquisador e sujeito, própria de um intercâmbio. Com as 
propostas que nessas considerações finais foram feitas a respeito de futuras mudanças de postura 
dos sujeitos envolvidos, acredita-se ter contribuído tanto para os habitantes de São Bartolomeu (que 
ainda devem refletir sobre elas, acatando-as ou não) como da academia, com a abordagem dos 
temas aqui deslindados.  Espera-se ainda que este trabalho tenha uma contribuição intrínseca para a 
Geografia, para o estudo do Turismo e para o planejamento da atividade. Isso, pois, entendendo que 
a atividade turística incita transformações no espaço e no cotidiano, entende-se que ambas as áreas 
devem se unir no estudo deste agente que motiva alterações nos objetos de estudo da Geografia. 
Enfatiza-se, ainda, a contribuição deste trabalho para o estudo do Turismo, já que ele é entendido 
como uma atividade que está relacionada a diversas áreas das Ciências Sociais Aplicadas, das 
ciências humanas e das ciências naturais, considerando-se que, para ocorrer, induz diversas 
mudanças e gera outras mais, sendo seu entendimento possível por meio de pesquisas que 
permeiem diferentes áreas e diferentes teóricos, buscando por abordagens mais amplas. 
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