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Introdução 
   
A idéia da paisagem é uma noção recente no mundo ocidental, embora na China antiga esta 
tenha existido desde o século III (Berque, 1991, Roger, 1997). Originalmente pictórico, 
mesmo na literatura, a paisagem surgiu como uma representação de um lugar em uma tela 
através da pintura. Consistiu em uma maneira de figurar olhares sobre uma porção do espaço 
em uma época na qual a própria palavra não existia em diversas línguas do ocidente até o 
século XVI (Berque, 1991). A paisagem é hoje um termo carregado de sentidos, com 
diferentes valores produzidos ao longo do tempo dentro de cada grupo social. Ela não existe 
por ela mesma. Sua origem se deve a um processo de invenção pela sociedade, no qual novos 
valores são inseridos no território sob influência de diversos fatores essencialmente ligados ao 
modelo cultural predominante. Ela é, portanto, uma construção social ordenada pelo poder das 
instituições sociais dominantes (Zukin, 1996).   
 
Nesta perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo principal identificar e compreender 
os nexos entre os ideais e valores forjados pelas sociedades contemporâneas dentro do 
processo de construção territorial da porção meridional da Reserva da Biosfera da Serra do 
Espinhaço, Minas Gerais/Brasil, e os modos de criação/apreciação da paisagem. Este 
processo de evolução da construção dos valores, que gera novas formas de representações 
sociais, renova constantemente as relações sociais, mentalidades, práticas e usos e as formas 
de apropriação da natureza pelas organizações humanas. Modifica-se assim o sentido 
atribuído a uma determinada porção do espaço, contribuindo para o processo de invenção de 
uma paisagem. Sendo assim, como se constitui e se institui esta paisagem?  De que maneira as 
representações sociais da contemporaneidade produzidas particularmente pelo e para o 
turismo, oriundas dos valores predominantes do território podem influenciar nas práticas, usos 
e formas de apropriação/apreciação da paisagem? 
 
A paisagem da porção meridional da Serra do Espinhaço, nosso objeto de reflexão neste 
artigo, é um processo de invenção recente, que ganha destaque a partir da segunda metade do 
século XX, com a idéia da natureza “selvagem”, preservada das instalações humanas e de 
grande valor estético suscetível de ser contemplado pelo homem, que é institucionalizado a 
partir da criação do parque estadual da Serra do Cipó na década de 1970, transformado 
posteriormente em parque nacional no ano de 1984. Se de um lado vimos esta valorização da 
natureza “única” e “intocável”, percebe-se o início da apropriação desta e de seus aspectos 
sócio-culturais e históricos como patrimônio, em um sentido material e privado e um sentido 
imaterial e público. Estes recursos patrimoniais são mobilizados principalmente a partir dos 
anos 1990 com a criação do projeto turístico Estrada Real 1em 1999 e com o decreto de 

                                                 
1 Estrada Real foi um conjunto de vias autorizadas e fiscalizadas pela coroa portuguesa que permitia o acesso às 
regiões de exploração de ouro e pedras preciosas durante os séculos XVI e XVII, ligando os municípios de 
Diamantina a Paraty 



Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço em 2005, fazendo parte do contexto de projetos de 
criação de novas práticas e usos mais sustentáveis no território, como por exemplo, o 
Ecoturismo e o Turismo Cultural que se desenvolvem mais fortemente na região a partir desta 
valorização patrimonial. 
 
Para compreendermos esta relação dos processos contemporâneos de construção territorial 
com a invenção da paisagem da porção meridional da Serra do Espinhaço, partimos da 
hipótese de que um interesse por uma paisagem particular é constituída e motivada pelos 
valores existentes e predominantes, que produzem símbolos e significados que precisam ser 
reinterpretados. Desta maneira, faremos aqui um apanho geral da evolução dos valores 
predominantes no Espinhaço meridional a partir do contexto natural e patrimonial, buscando a 
conexão entre a idéia da natureza “pura” com a valorização do patrimônio como fatores 
primordiais no processo contemporâneo de construção de valores no seu território, que 
influenciam nas formas, imagens, práticas e usos existentes. Isto nos guiará para a 
compreensão das novas demandas relativas ao processo de construção da paisagem da Serra 
do Espinhaço, relacionadas aos ritos de apropriação do território como produção e lazer. 
Chegaremos assim ao turismo, fator de exposição deste território através da produção de um 
processo de simbolização do espaço, criando novas imagens deste, entendida nos dois 
sentidos destas – mentais e físicas. Na busca da compreensão desta “nova” paisagem em 
construção, influenciada principalmente pelo turismo na contemporaneidade, partiremos da 
análise do discurso e imagens das instituições turísticas, principais produtoras e consumidoras 
destas paisagens desde o início dos anos 2000. Faremos, assim, uma análise das 
representações existentes a partir de guias turísticos e sites de internet regionais e nacionais de 
comercialização e divulgação das paisagens da porção meridional da Serra do Espinhaço, para 
verificarmos os valores contemporâneos predominantes neste processo de invenção da 
paisagem. 
 
 
A construção de valores como base para a invenção da paisagem 
 
« La valeur n’est pas construite avant l’action, mais se construit dans et par l’action »2 
(BRIFFAUD, 2003, p.250) 

A paisagem tem sua origem na pintura a partir da laicização dos elementos naturais, resultado 
este da ruptura com a visão teológica medieval, que vai engendrar diversos outros 
acontecimento que vão compor posteriormente projeto da Modernidade. Segundo Roger 
(1994), a primeira paisagem que tenha sido apreciada no ocidente esteve ligada à aparição da 
janela, esta «veduta» ao interior de um quadro, mas que se abre ao exterior. O motivo desta 
janela é, portanto, o fator que transforma uma determinada porção do espaço em paisagem, 
abrindo ao olhar exterior o lugar onde se passa a cena principal e na qual se encontram os seus 
personagens.  Todavia, durante quase dois séculos, a palavra paisagem foi utilizada para 
designar um produto da arte, representando em um quadro acontecimentos que pertenciam a 
uma realidade geográfica específica (Alves, 2001). 
 
Com a invenção da paisagem ocidental, esta se tornou, desde o início, um fator de valorização 
estética na relação do homem com o seu meio ambiente. Durante o modernismo, a noção da 
paisagem estava relacionada ao meio ambiente objetivo. Era esta forma exterior ou objetiva 
que se tornava valorizada pelos artistas. Paralelamente, foi se obtendo o conhecimento 

                                                 
2 O valor não é construído antes da ação, mas se constrói dentro e pela ação (Briffaud, 2003, p.250, Tradução 
Nossa) 



científico da natureza que permitiu o desenvolvimento deste mundo objetivo relacionado com 
a capacidade técnica do planejamento e ordenamento da superfície habitada pelos homens. 
Desta forma, para que uma determinada porção do espaço deste mundo objetivo pudesse ser 
apreciada, era preciso ter uma estética favorável, ou seja, precisava pertence ao código da 
paisagem “bela”, influenciada e constituída pelo modelo cultural predominante.   
 
O processo de artialização definido por Alain Roger (1997) define bem este modo de 
apreciação: consiste na conquista de um “país” ou território por um processo de 
transformação do espaço visível através de uma apreciação estética positiva, influenciada pela 
arte, se tratando, portanto, de um fenômeno de artialização. Isto nos ajuda a compreender 
porque alguns lugares que eram considerados feios e repulsivos em uma determinada época, 
como, por exemplo, o oceano (Corbin, 1988), e a montanha (Joutard, 1986; Briffaud, 1994), 
se tornaram através da mediação da arte, espaços pertencentes a um código de apreciação 
positiva. Desta maneira, uma paisagem “feia” só existe quando esta não corresponde ao 
código de apreciação pertencente a uma sociedade em um determinado período da história 
(Corbin, 2000). 
 
Segundo Raffestin (1986), para que uma porção do espaço seja apreciada é preciso haver 
mediadores. Estes são compostos por intelectuais, artistas e outros grupos de influência que 
são responsáveis pela criação dos modelos culturais que guiam a produção das formas de 
apreciação em cada período da história. Desta maneira, o repulsivo e o feio para a montanha 
se justificavam em um determinado período da história pelo clima, o medo do desconhecido, 
as dificuldades de circulação, enquanto para o oceano as razões estavam ligadas à fobia à 
água, já que se banhar ao ar livre não era visto como agradável. A religião considerava a 
exposição do corpo humano como um pecado. Quando as interdições religiosas 
desapareceram, a revolução técnica permitiu ultrapassar as dificuldades de circulação, o 
conhecimento do espaço geográfico evoluiu e os valores sociais como a ecologia, higiene, o 
tempo livre e o lazer favoreceram novas condições para estes espaços, segundo novos 
modelos de valores, a montanha e o oceano puderam ser apreciados como belas paisagens 
(Alves, 2001).  
 
Portanto, pode-se dizer que a paisagem se forma a partir do momento em que um conjunto de 
representações a configura em um esquema estético no qual os indivíduos possam apreciá-las 
(Berque, 1995). Estas representações vão institucionalizar as motivações paisagísticas de uma 
dada sociedade e uma determinada época, em motivos que façam parte dos códigos de 
apreciação dos grupos sociais existentes. 
 
 
Paisagem em relação aos modos de construção territorial 

 
O interesse de proteção 
 
A preocupação paisagística esteve estritamente ligada às construções de valores associados a 
uma porção do espaço observado, seja esteticamente em relação às referências pictóricas e 
iconográficas, ou pelos aspectos funcionais e os processos de patrimonialização. A estética foi 
durante muito tempo o principal fator de valorização e interesse de proteção das paisagens. O 
belo, o excepcional, o pitoresco, eram as maiores preocupações de proteção. A estética da 
paisagem, ou seja, o pitoresco, continha suas referências na arte.  Segundo Briffaud (2003), os 
caracteres que o artista conferia aos objetos que ele representava eram fundamentais na teoria 
do pitoresco, no qual os elementos pictóricos do objeto levavam a uma representação não 



analítica do real, que somente os grandes artistas-pintores eram capazes de conseguir. Era o 
efeito do “conjunto”, que segundo os teóricos do pitoresco do século XVIII, remete 
diretamente ao que o olho humano capta espontaneamente do real, anterior às intervenções 
racionais que decompõem e reordenam (Briffaud, 2003). Desta maneira, o significado da 
paisagem era conduzido pelas referências pictóricas de cada indivíduo. 
  
Nesta lógica, o início do interesse pela proteção no século XIX era ligado à paisagem 
representada, ou seja, as cenas, os objetos e as imagens que faziam referência ao pitoresco: 
um conjunto de árvores, um rochedo, cachoeiras, etc. Por exemplo, nos temos ao norte da 
França, a Floresta de Fontainebleau, na qual sua proteção se deu a partir dos objetos 
paisagísticos representados pelos pintores impressionistas da Escola de Barbizon. De suas 
práticas pictóricas nasce o jardim artístico, com trilhas para caminhadas buscando mostrar os 
ângulos de visão desejáveis e panorâmicos (Kalaora, 1981). No início no século XX, o 
princípio de criação dos monumentos naturais na França foi, também, ligado às referências 
pictóricas.  
 
Com o desenvolvimento do conhecimento científico, a paisagem não é mais objeto exclusivo 
da arte. Surge a Ecologia, o Urbanismo, a Geografia, dentre outros, que se interessam ao 
fenômeno passando, a partir de então, a terem direito à “palavra”. Com a criação de conceitos, 
como o ecossistema, o aspecto estético baseado nas referências artísticas não é mais o único 
centro de interesse de proteção, tornando-se, assim, uma preocupação mais ampla, que nos 
leva à paisagem global. A partir de então, é o conjunto paisagístico que deveria ser protegido 
e não apenas alguns elementos emblemáticos e pitorescos.     
 
Paralelamente a esta idéia de proteção da paisagem, se desenvolvem os princípios 
“protecionistas” durante o século XIX, que seriam uma das causas, juntamente com as 
influências pictóricas e literárias, da criação dos primeiros espaços de proteção, no qual o 
conjunto paisagístico deveria ser levado em conta como um patrimônio natural da sociedade. 
Inicia-se ai a idéia da natureza “wilderness”, intocável, que vai ter seus conceitos 
consolidados nos Estados Unidos através da criação dos primeiros parques nacionais.   
 
Exposição das paisagens contemporâneas pelo e para o turismo 
 
Com a emergência da preocupação paisagística, que passou a ser objeto de estudo e de 
interesse de diferentes disciplinas, a implantação dos espaços de proteção e o 
desenvolvimento da ecologia, que formou diferentes visões sobre o meio ambiente, a segunda 
metade do século XX vai ser marcada por vários conflitos de interesse de proteção e usos da 
paisagem. A atividade que vai se afirmar a partir deste período é o turismo, que conhece um 
crescimento bastante acentuado com a massificação turística, se tornando um grande produtor 
e consumidor de paisagens contemporâneas. 
 

O turismo produz novos espaços a partir da atribuição de novos elementos em um 
determinado lugar, que são baseados no modelo cultural e em suas necessidades em matéria 
de paisagem (Raffestin, 1986). Poderíamos dizer que a invenção de um lugar turístico é uma 
conseqüência do processo de artialização definido por Alain Roger (1997): quando um pays3 
se torna uma paisagem, ele se torna atrativo aos olhares da sociedade. O turismo se apropria 
destas paisagens lhes atribuindo novos sentidos a partir das representações, dos imaginários e 
da criação de categorias de paisagens para se apreciarem.  Estas representações paisagísticas 
                                                 
3 Pays vem do latim Pagus e faz referência, aqui, a uma região natural ou tradicional.  



são divulgadas através de uma rede de comunicação como um produto de consumação. As 
paisagens apropriadas pelo turismo são, portanto, criações imaginárias (D’Hauteserre, 2006), 
que têm como conseqüência, a transformação da natureza pela coletividade humana 
(Cosgrove, 1984). Desta maneira, estabelece-se um “lugar turístico”, aonde o olhar do 
visitante será guiado por estas novas representações do espaço, assim como as práticas e usos 
locais, que são valorizados pelo e para o turismo. 
 
O turismo vive da imagem, dos mitos e dos símbolos. A afirmação destas novas 
representações que dão um novo sentido ao lugar. Os viajantes naturalistas europeus que 
vieram ao Brasil durante o século XIX difundiram certa imagem do país relacionada à 
natureza exótica, com seus habitantes e seus hábitos, através de suas obras. Isto atraiu alguns 
turistas da Europa que estavam sob influência do modelo cultural predominante de apreciação 
das paisagens pitorescas e espetaculares. Alguns destes mesmos lugares são hoje, apropriados 
pelo turismo através das representações que haviam atraído estes viajantes celebres, 
consagrando assim a reputação do lugar. Estas imagens impostas contribuem para a criação de 
uma identidade do lugar turístico.  
 
O universo turístico se constrói acerca de uma rede de relações, imagens e valores que guiam 
as suas práticas. O significado das coisas é sempre dado antes da observação ou da 
confrontação real com a paisagem. Ele parte da representação em direção à apresentação 
(Raffestin, 1986). As novas valorizações atribuídas a um lugar, suas tradições e manifestações 
culturais, podem se tornar em um processo de grande exposição turística, um grande 
espetáculo.  
 
O turismo cria paisagens-espetáculo unicamente para nossa consumação, através da 
instauração de sítios pontuais de contemplação, percorrendo um itinerário, privilegiando o 
código da paisagem “bela” (Ormaux, 2005). Ele condiciona nosso olhar através do 
estabelecimento de categorias de paisagem para se contemplar. Estas categorias vão 
condicionar a ação do observador a partir da criação de tipos de paisagens que devem ser 
percebidas, como uma paisagem-panorama para uma visão do conjunto, ou uma paisagem 
emblemática, para uma visão do único e espetacular. A paisagem-espetáculo do turismo é, 
portanto, um produto do mercado constituído de imagens que podem se vendidas, que nos 
revelam a política reacionária do espaço estetizado (Harvey, 1992).  
 
O desenvolvimento turístico produz novos territórios e novas identidades a partir da 
perspectiva do olhar exterior. Os turistas são participantes da criação destas paisagens, através 
da inserção de seus valores locais, que ao mesmo tempo forçam a adaptação dos localismos 
das comunidades autóctones a estes novos valores. Esta nova paisagem inventada passa a ser 
pensada para o turismo como um produto da mundialização, que produz suas 
estandardizações (Coëffé, V; Violier, P. 2008), mas também sua diversidade, já que ele 
precisa dela para funcionar Reinventa-se, assim, os elementos tradicionais locais através desta 
nova valorização.   
 
Através destas reflexões teóricas, nos buscamos demonstrar que o valor paisagístico resulta da 
evolução do olhar do Homem. Os diferentes centros de interesse das políticas de proteção e os 
objetivos pretendidos pela atividade turística conferem à paisagem um novo sentido. Novos 
sentidos, novos olhares4 constituem nosso posicionamento e guiaram nossa reflexão para a 
compreensão do processo de invenção da paisagem da porção meridional da Serra do 
                                                 
4 « Olhar » é considerado aqui no sentido de um objeto que se dá um significado segundo suas características e 
suas utilizações possíveis. 



Espinhaço, relacionando as lógicas e olhares entre a evolução da idéia da paisagem no Brasil 
e a descoberta da Serra do Espinhaço, suas medidas de proteção existentes e as práticas e usos 
turísticos. 
 

A idéia da Paisagem no Brasil 
 
A noção da paisagem no Brasil esteve ligada aos viajantes europeus que percorreram o país 
desde o século XVI buscando conhecer seu povo e a natureza de seu território. Seus registros 
e impressões sobre o país foram representados na literatura, na arte e em mapas, sendo muito 
importantes na criação das imagens deste novo mundo destinado inicialmente aos europeus, e, 
mais tarde, aos próprios brasileiros. Com a descoberta deste novo continente, os europeus se 
sentiram obrigados a repensarem sua própria cultura e a revisarem as bases de sua visão de 
mundo em que se apoiavam até o presente momento (Belluzzo, 1996). 
 
Nos primeiros séculos que seguiram a descoberta da América, as imagens do Brasil estavam 
ligadas, de um lado, ao desconhecido, aos mitos e histórias, que podem ser explicadas pelo 
interesse acordado às comunidades indígenas como sendo a imagem do país. O Brasil era 
visto como um lugar exótico e os indígenas também (Peggion, apud Nunes, 2006). Do outro 
lado, estas imagens faziam referência à observação direta e ao interesse econômico em 
inventariar as riquezas naturais, que obtiveram descrições geográficas através da cartografia. 
Desta forma, a imagem do país estava dividida entre uma vaga construção simbólica e a 
precisão dos desenhos pelos navegadores (Beluzzo, 1996). 
 
A idéia da natureza atraiu também os primeiros viajantes por causa de sua rica fauna e flora, 
que eram estranhas aos seus olhos. No século XVII, durante o período da colonização do 
nordeste brasileiro pelos holandeses, a dimensão visível da natureza foi levada em conta 
através de um olhar puramente físico ou científico, que segundo Berque (1995) era a 
característica do olhar na modernidade. Os séculos XVII e XVIII no Brasil foram 
caracterizados muito mais pelo interesse histórico da natureza, mas não obtiveram grande 
impacto científico. Apenas no final do século XVIII e durante o século XIX, a natureza é 
realmente representada pelos viajantes naturalistas. Inicia-se a idéia do paraíso através de 
visões de florestas freqüentadas por homens e representadas por artistas românticos do século 
XIX. Inicia-se, então, a descoberta ou invenção da paisagem brasileira. 
 
No século XIX, a paisagem é tema principal dos viajantes. Segundo Belluzzo (1996), a 
descrição era mais do que naturalista. Nas representações produzidas nesta época, 
predominava uma visão romântica dos passeios nos jardins e outros lugares do entorno, uma 
visão da floresta virgem e uma sensação de grandiosidade do universo. A abertura da 
paisagem brasileira ao mundo é antecipada pela invasão de Portugal pelo exército de 
Napoleão Bonaparte no início do século XIX, que obriga a coroa portuguesa a se instalar no 
Brasil em 1809, tendo como conseqüências imediatas a abertura dos portos, a chegada de um 
importante corpo diplomático, e uma chamada aos pesquisadores europeus para descobrirem 
o território brasileiro (Vanzollini, 1996)..  
 
 
A descoberta da Serra do Espinhaço5 
 

                                                 
5 Cadeia de Montanha que se estende ao norte da região central de Minas Gerais, passando pelo norte deste 
estado, chegando até ao estado da Bahia. Possui cerca de 1000km de comprimento e 150km de largura  



A descoberta das paisagens da Serra do Espinhaço se dá principalmente a partir do século 
XVIII e XIX, com a vinda dos primeiros viajantes naturalistas europeus. Até então o 
Espinhaço era um território fechado a Portugal, dominado pelo interesse econômico a partir 
do final do século XVII, quando houve a descoberta do ouro pelos bandeirantes 6e também 
científico, na busca pelo conhecimento e exploração econômica de suas riquezas naturais e da 
grande variedade de espécies raras e importantes do ponto de vista científico e econômico. 
Desta maneira, o interesse sobre a Serra do Espinhaço foi ao longo de quase dois séculos um 
desafio estratégico e econômico para o poder central.  
 
Para a conquista e exploração das riquezas deste território, era preciso buscar conhecê-lo. 
Desta maneira, em meados dos seiscentos até o início dos setecentos, os caminhos em direção 
às minas ao longo do Espinhaço se consolidaram. Estes caminhos se tornaram importantes 
vias para ocupação do território das minas, sendo mais tarde denominadas “Estradas Reais”. 
Visando salvaguardar essas riquezas, estrangeiros foram impedidos ao longo do século XVIII 
pela coroa portuguesa de viajar por estas vias. Apenas portugueses e alguns brasileiros 
poderiam empreender estudos e observações nas regiões ao longo do Espinhaço. Todavia, 
estas proibições nunca se efetivaram de forma absoluta (Costa, 2005). Estas estradas passaram 
a ser utilizadas por um grande número de viajantes estrangeiros no início dos oitocentos com 
a abertura dos portos do Brasil às nações amigas.  
 
Uma das primeiras descrições oitocentistas referentes a Serra do Espinhaço, chamada neste 
período de “Grande Serra”, elaboradas por um brasileiro, foi a do médico José Vieira Couto, 
que apresentou descrições dos caminhos percorridos em seus relatos, com ênfase em sua 
geologia, flora e o modo de vida de seus habitantes (Costa, 2005). Em suas descrições, 
predominava-se um interesse pela origem do Espinhaço, além de uma preocupação com os 
mineiros e agricultores, principais povoadores da região neste período. Outra forma de 
representação relacionada a Serra do Espinhaço, produzida nos oitocentos e que merece 
destaque é o Guia dos Caminhantes, datado do ano de 1817, que pode ser considerado o 
primeiro guia de viagem do Brasil (Costa, 2005). Este guia tinha o objetivo de facilitar os 
deslocamentos dos viajantes nas regiões da Estrada Real. Nele havia indicações dos 
caminhos, recomendações e informações destes, além de conter os tempos de viagens. No 
entanto, percebe-se neste guia uma maior preocupação com o conhecimento do território das 
Minas, não se traduzindo, portanto, em uma valorização estética das paisagens ao longo do 
Espinhaço. Eram, portanto, representações utilitárias, sem a preocupação estética. 
 
A dimensão estética do Espinhaço é revelada de maneira mais consistente com o início das 
expedições européias que passaram pela região durante o século XIX e que foram 
fundamentais no processo de descoberta das paisagens do Espinhaço, a partir de registros de 
viagens, descrições e representações de seus aspectos naturais e dos modos de vida dos povos 
que habitavam ao longo desta cordilheira. Todavia, foi a “abertura” da paisagem brasileira 
através do olhar europeu e seus valores existentes no presente momento. Isto influenciará 
mais tarde na constituição da paisagem da Serra do Espinhaço, mas não constitui em sua 
invenção, já que não tínhamos ainda o “olhar estético” brasileiro sobre estas terras. Havíamos 
aqui, os modelos de apreciação dos europeus do século XIX relacionados com as 
características da topografia, geografia, vegetação e a vida humana ao longo deste território. 
 
Dentre os viajantes que passaram pelas terras do Espinhaço durante o século XIX, 
especificamente em sua porção meridional, merecem destaque os alemães J.B Von Spix e 
                                                 
6 Sertanistas que penetraram o interior do Brasil no período colonial à procura de riquezas minerais e de índios 
para escravizarem. 



C.M Von Martius, o francês Saint Hilaire, os dinamarqueses Peter Lund e Eugenius Warming, 
e o inglês Richard Burton. Estes viajantes foram fundamentais para a produção de uma rica e 
detalhada iconografia e descrição sobre a flora e fauna, os modos de vida dos povos locais, as 
atividades nas áreas de mineração, os aspectos naturais da paisagem, além dos núcleos 
urbanos da época, constituindo-se nas principais representações da Serra do Espinhaço para o 
conhecimento europeu naquele período. Uma das descrições dos aspectos físicos da paisagem 
do Espinhaço neste período foi feito por Saint Hilaire no ano de 1816, em sua primeira 
viagem às Minas Gerais. Nesta viagem ele relata que a Serra do Espinhaço separava toda a 
província de Minas, dividindo as águas do Rio Doce a leste e as do Rio São Francisco a oeste, 
se perdendo ao norte do Brasil.  
 
No domínio da Arte, as pinturas eram fortemente influenciadas pelo romantismo do século 
XIX. Elas representavam a natureza através de um gênero mais poético, mas também técnico. 
Os desenhos sobre os hábitos dos povos, retratos e pinturas históricas foram também 
praticados pelos artistas viajantes (Beluzzo, 1996). A produção artística e científica desta 
época era, portanto, baseado na representação visual.  
 
Com a decadência do ciclo do ouro no século XIX, as atividades agrícolas se intensificam ao 
longo do território do Espinhaço. Os povos que trabalhavam nas atividades minerárias se 
instalaram nesta região entre os últimos decênios do século XVIII e os primeiros decênios do 
século XIX. Inicia-se a expansão das grandes fazendas de gado e agricultura. A pecuária, 
produção de milho, café, cana de açúcar, feijão e banana eram muito fortes nesta porção 
meridional da Serra do Espinhaço até os anos 1970. Nesta época, não se utilizava o trator e o 
terreno era lavrado pela força animal. Todas as atividades eram realizadas manualmente e os 
recursos naturais, a base da economia local, sofreram uma forte pressão com o processo de 
ocupação do território. Como conseqüência, houve uma forte devastação da cobertura vegetal 
existente, como a Mata Atlântica existente na sua vertente leste. A agricultura itinerante 
também se estabeleceu através do corte e queimada dos capões (pequenas florestas do 
Cerrado) que eram também utilizadas como pastagem. Como resultado destas práticas, houve 
a formação dos pequenos povoados (Pereira, 2002).   
 

Com o abandono das atividades nas minas, a Estrada Real, que passava por toda porção 
meridional do Espinhaço, se tornou uma rota de Tropeiros. Estes eram responsáveis pelo 
transporte de diversos produtos para o comércio, como a cachaça, grãos e sal. Vários vilarejos 
e povoados ao longo da porção meridional do Espinhaço eram entrepostos comerciais e 
faziam parte do itinerário que levavam os produtos agrícolas do norte de Minas Gerais até a 
antiga capital, Rio de Janeiro.  
 
Além da função de transportadores, os tropeiros eram também uma espécie de mensageiros da 
época, que faziam a ligação entre a zona rural e os vilarejos. Eles levavam informações às 
pessoas. Com a construção das primeiras ferrovias no século XIX e o início do transporte de 
caminhões na segunda metade do século XX, o tropeirismo conheceu uma redução 
considerável. Entretanto, apesar da decadência do tropeirismo, os hábitos e as maneiras de 
viverem com a utilização de animais para transporte de produtos e informações se tornaram 
um símbolo nos vilarejos ao longo da parte sul da Serra do Espinhaço.    
 
Com o processo de urbanização acelerado dos grandes centros urbanos brasileiros, houve um 
grande êxodo rural nos vilarejos e povoado existentes ao longo desta porção meridional da 
Serra do Espinhaço, principalmente a partir da segunda metade do século XX. A economia 
local ganharia uma nova impulsão apenas no final da década de 1990, com o início das 



atividades turísticas na região. Todavia, anteriormente ao turismo, é a natureza “wilderness” 
que se tornará valorizada a partir da década de 1970 neste processo de construção da 
paisagem da porção meridional da Serra do Espinhaço, como veremos a seguir.   
Valorização do contexto natural e cultural da paisagem da porção meridional da Serra 
do Espinhaço 
 
Na segunda metade do século XX, a partir dos anos 1970, a natureza ganha um status de 
valorização no Espinhaço, quando uma parte de sua porção meridional se torna um parque 
estadual em 1974, transformado dez anos mais tarde no Parque Nacional da Serra do Cipó.  
Este parque, assim como todos os outros existentes no Brasil, foi criado sob influência da 
tomada de consciência da proteção da “natureza selvagem”, um modelo norte americano que 
se estendeu por todo continente americano a partir do primeiro Parque Natural do mundo, o 
Yellowstone, para se tornar um símbolo da identidade local. Esta conscientização foi ainda 
reforçada pelas obras literárias, especialmente as da escola transcendentalista americana 
(Conan, 1991), fundada pelos filósofos Ralph Waldo Emerson e Henri David Thoreau. Desta 
forma, foi o resultado das idéias protecionistas, mais tarde chamadas de biocêntricas, que se 
tornaram importantes a partir do início do século XIX nos Estados Unidos, a origem dos 
parques nacionais no Brasil, e consequentemente o da Serra do Cipó na porção meridional da 
Serra do Espinhaço.  
 
Desta maneira, o início da apreciação das paisagens da porção meridional da Serra do 
Espinhaço esteve relacionado à conquista visual da natureza “pura”, sem a presença humana e 
de grande valor estético suscetível de ser contemplado pelo homem, que se baseou largamente 
na leitura naturalista das paisagens. Este modelo adotado de valorização do “wilderness” 
trouxe como conseqüência a desapropriação de todos os proprietários de terras existentes 
dentro dos limites estabelecidos para o parque de 33.377ha. As principais justificativas para 
esta desapropriação eram a proteção da fauna e flora, do alto grau de endemismo das espécies, 
a proteção da bacia de captação do rio Cipó e a conservação das belezas paisagísticas da 
região. O estabelecimento do parque abrangeu inicialmente os municípios de Santana do 
Riacho, Conceição do Mato Dentro, Morro do Pilar, Itambé do Mato Dentro e Jaboticatubas.  
 
Entretanto, mesmo com a demarcação do parque definida e sua transferência da instância 
Estadual para a Federal, os problemas com incêndio proposital, presença de gado dentro dos 
limites de preservação e a retirada de espécies endêmicas da flora local, continuaram a existir, 
embora em uma escala bem menor nos dias atuais, já que o primeiro plano de manejo do 
parque encontra-se em fase terminal, alem de haver uma maior fiscalização, embora ainda 
muito ineficaz devido à escassez de funcionários do IBAMA e de disponibilidade de recursos 
financeiros.   
 
Portanto, a institucionalização de parte da paisagem da porção meridional da Serra do 
Espinhaço trouxe o status de paisagem remarcável para a região, merecedora de proteção para 
ser apreciada pelas gerações futuras. Para garantir a proteção destas paisagens, criou-se ainda 
outra unidade de proteção no entorno do parque, esta porem, com a permissão do uso 
sustentável dos recursos naturais e sem desapropriação de seus residentes. Estabeleceu-se 
então em 1990 a Área de Proteção Ambiental (APA) Morro da Pedreira no entorno do parque, 
com o intuito de garantir a conservação de algumas áreas de importância natural e cultural 
conciliado com usos mais ambientalmente corretos ao longo de uma extensão de 66.200ha. 
Desta maneira, as paisagens da porção meridional da Serra do Espinhaço estavam delimitadas 
e devidamente hierarquizadas em níveis de importância distintas para serem apreciadas e 
exploradas.      



 

Com esta valorização da natureza “única” e “intocável”, inicia-se a mobilização desta como 
um patrimônio natural e cultural, resgatando valores socioculturais e históricos e permitindo, 
ao mesmo tempo, sua visibilidade através da criação de projetos e programas de apropriação 
destes recursos patrimoniais, como o projeto turístico “Estrada Real” e o decreto da Reserva 
da Biosfera da Serra do Espinhaço em 2005. Este último traz para a região um 
reconhecimento mundial, produzindo um conjunto de normas universais, que vão buscar 
garantir o futuro sucesso de práticas e usos sustentáveis às paisagens locais. Esta 
patrimonialização do território do Espinhaço vai ter uma relação direta com os processos de 
mundialização das economias, considerada como um movimento irreversível de trocas em 
escalas muita vastas. Torna-se, portanto, a maneira na qual os atores locais afirmam seus 
valores neste território. 
  
Os processos de construção territorial formaram, assim, um cenário propício para a 
emergência de uma nova atividade, o turismo, fator de produção de novos valores, que 
produzem novas representações, modificando assim as formas, práticas e usos da paisagem 
desta porção meridional da Serra do Espinhaço. Inicia-se a partir desta complexidade 
territorial, a invenção da paisagem contemporânea da porção meridional da Serra do 
Espinhaço. Mas de que paisagem estamos falando? 
 
A paisagem contemporânea da porção meridional da Serra do Espinhaço 
 
A partir do final dos anos 1990, novos valores advindos do turismo, fenômeno social 
contemporâneo, são introduzidos mais fortemente nesta porção meridional da Serra do 
Espinhaço, criando novas representações sociais e atribuindo novos sentidos aos lugares. Suas 
paisagens se tornaram na contemporaneidade mais do que um recurso paras as comunidades 
locais e objeto de interesse de proteção, para se tornarem, também, objetos de atração para a 
atividade turística. Esta vertente meridional do Espinhaço na qual ela é mais conhecida como 
Serra do Cipó, encontra-se, portanto, em processo de reinvenção em relação com os processos 
de desenvolvimento turístico.  
 
Pretendemos aqui demonstrar os resultados da pesquisa realizada sobre as representações 
sociais contemporâneas produzidas pelo turismo nesta porção meridional do Espinhaço, 
chamada de Serra o Cipó, a partir dos anos 2000. Todavia, entendemos que o estudo da 
paisagem não se limita a apenas o estudo de representações, pois esta se encontra justamente 
entre o subjetivo e objetivo, natural e cultural, ideal e material, individual e social (Bertrand, 
1992). Entretanto, tomamos as representações neste estudo como um processo inicial para a 
compreensão da construção da paisagem do Espinhaço Meridional, particularmente pelo viés 
do turismo emergente, fator de modificações no sentido da paisagem. Como fonte de análise 
das representações contemporâneas, partiremos, sobretudo, do projeto turístico de amplitude 
nacional chamado Estrada Real e pelas medidas de conservação da paisagem que atraem o 
desenvolvimento turístico, como o parque nacional da Serra do Cipó e a Reserva da Biosfera 
da Serra do Espinhaço. As novas imagens projetadas pela iconografia turística, gestores e 
organizadores turísticos, serão analisadas para que possamos compreender o processo de 
elaboração de representações sociais e o novo sentido, ou seja, a construção desta nova 
paisagem da porção meridional da Serra do Espinhaço em relação com os valores 
predominantes em seu território.  
 
Esta parte do Espinhaço é o divisor de águas entre as bacias do rio São Francisco a oeste e a 
bacia do rio Doce a leste, caracterizada por uma linearidade dos escarpamentos sustentados 



por quartzitos. Sua vertente oriental, onde se encontra a sede do parque nacional da Serra do 
Cipó teve um desenvolvimento pelo e para o turismo mais acelerado, resultado da apropriação 
do espaço rural pelas populações urbanas. Referindo-se a Oliveira (2002), verificamos lá um 
exemplo da nova modernidade: a globalização, a desterritorialização e a busca de intensidades 
urbanas de um lado; do outro lado, o desejo de novas cosmicidades, de um retorno à natureza, 
reterritorialização na busca de lugares singulares com identidade própria. Este processo gera 
uma enorme mudança socioestrutural na dinâmica da paisagem.  
 
O Turismo se desenvolveu em detrimento da atividade agropecuária. Diversos 
estabelecimentos essencialmente construídos para a produção rural são hoje readaptados para 
seu uso no turismo, seja como uma pousada, hotel fazenda, museu, ou mesmo para acolherem 
eventos tipicamente urbanos, como festas eletrônicas conhecidas como “Raves”. Esta última 
vem ocorrendo anualmente, desde 2003, na porção sudeste da Serra do Cipó, no distrito de 
Ipoema, na fazenda Cachoeira Alta, que abriga uma das Cachoeiras mais imponentes desta 
vertente leste. A Cachoeira Alta é hoje um dos principais destinos de referência em música 
eletrônica no Brasil, atraindo um público dos principais centros urbanos nacionais com 
abrangência internacional. Verificamos ai a construção de um lugar turístico pela imposição 
de uma cultura hegemônica urbana concebida por investidores e turistas dos grandes centros. 
(Labruna; Gontijo, 2007). A imagem da Cachoeira é hoje produzida como um destino exótico 
para música eletrônica, trazendo a idéia de um paraíso a ser consumido pelos amantes deste 
gênero musical. 
 
No entanto, a imagem da Serra do Cipó está muito atrelada aos seus aspectos naturais e 
histórico culturais, como podemos verificar no diagnóstico turístico da região realizado pela 
EplerWood International. Suas cachoeiras, suas serras e matas são “vendidas” pelas 
operadoras de turismo para a realização de atividades de caminhada de curta e longa duração, 
off Road e esportes radicais como escalada, rafting e rappel. Ao mesmo tempo em que se cria 
esta oferta pelos organizadores do turismo, os reordenamentos territoriais ganham mais 
amplitude, buscando se adaptar a esta nova demanda socioeconômica, resultando na 
construção de meios de hospedagem, museus sobre a história local, placas de sinalização para 
os atrativos mais divulgados e comercializados.  
 
De acordo com os atrativos levantados na região da Serra do Cipó apresentados no 
diagnóstico turístico em 2007, 70% dos atrativos identificados na região são relacionados aos 
aspectos naturais, como os rios, lagos, cachoeiras, cânions, vistas panorâmicas, grutas e 
formações rochosas. O restante faz referência ao patrimônio histórico cultural, como as 
fazendas antigas, igrejas, sítios arqueológicos e demais monumentos históricos. Esta 
predominância dos atrativos naturais segue a lógica da imagem de uma destinação de parque 
natural.  
 
Ao verificarmos o levantamento dos atrativos comercializados pelas principais operadoras de 
turismo na região realizados pela EplerWood (2007) e complementados com dados de campo, 
verifica-se um resultado coerente com o inventário dos tipos de atrativos existentes na Serra. 
Percebe-se que mais da metade dos atrativos comercializados pelas operadoras turísticas 
fazem referência às cachoeiras. O restante se divide entre o patrimônio histórico-cultural, 
vistas panorâmicas e atividades ao ar livre.  Esta valorização ao estremo das cachoeiras da 
região pelos agentes turísticos repercute diretamente nas comunidades locais, que, de acordo 
com pesquisa de campo realizada no entorno da Serra, estes possuem a cachoeira como 
preferência regional dos atrativos existentes.    
 



Entretanto, se fazemos referência às principais imagens representadas pelos guias do principal 
projeto turístico de abrangência na região, a “Estrada Real”, verificamos um resultado um 
pouco diferente. Analisamos os três guias7 específicos sobre a Estrada Real já produzidos, e 
que fazem referência à região da Serra do Cipó, sendo o Guia Instituto Estrada Real Brasil 
(1), o Guia e Roteiro Ecoturístico Estrada Real de Minas (2) e o Guia de Ecoturismo Estrada 
Real Brasil (3), todos produzidos no ano de 2005. Estes são considerados os três mais 
completos guias comerciais de divulgação dos atrativos turísticos da Estrada Real. Para esta 
análise, selecionamos todas as imagens produzidas pelos três guias com referência a Serra do 
Cipó e aos municípios do seu entorno no qual ela se insere, como: Distrito Serra do Cipó 
(Sede do Parque) em Santana do Riacho, Jaboticatubas, Conceição do Mato Dentro, Morro do 
Pilar, Itambé do Mato Dentro, e o município de Itabira. Este último está inserido apenas 
dentro da APA Morro da Pedreira que circunda todo o parque nacional da Serra do Cipó. No 
entanto, com o projeto atual de expansão dos limites do parque, parte desta municipalidade, 
situada nos distritos de Ipoema e Senhora do Carmo estarão dentro das delimitações 
geográficas deste, passando, então, ao status de paisagens “especiais” institucionalizadas, o 
que justifica, portanto, a sua inserção nesta análise.  
 
Dividimos as imagens divulgadas pelos três guias sobre a região em seis grupos tais quais: 

• Cachoeiras, rios e lagos; 
• Vista panorâmica, cânions e formações rochosas; 
• Flora e Fauna; 
• Patrimônio edificado e imaterial (manifestações culturais e tradicionais) 
• Grutas e pinturas rupestres; 
• Atividades esportivas na natureza.     

 
Dentre os três guias analisados, as imagens referentes ao patrimônio edificado e imaterial 
predominam nos guias 1(44%) e 2 (54%). A vista panorâmica, cânions e formações rochosas 
predominam no guia 3 (36%). As grutas e pinturas rupestres são as imagens menos divulgadas 
nos três. As cachoeiras, atrativo mais comercializado pelas operadoras turísticas, são a terceira 
imagem mais explorada pelos guias 1 e 2, e a segunda pelo guia 3. A flora da região, uma das 
mais ricas em diversidade de espécies endêmicas no Brasil, e muito explorada desde a época 
dos viajantes naturalistas, possui pouquíssima referência iconográfica nos três guias.  
 
Desta maneira, neste processo emergente de representações produzidas dentro do contexto do 
parque nacional da Serra do Cipó, na porção meridional da atual Reserva da Biosfera da Serra 
do Espinhaço verifica-se um ponto de divergência entre as principais imagens produzidas pelo 
projeto Estrada Real e os principais atrativos comercializados pelas operadoras de turismo. 
Esta discordância é o resultado deste processo ainda incipiente de construção da paisagem da 
Serra do Cipó em relação com os modos de desenvolvimento turístico, o que reflete na 
produção iconográfica e literária recente e escassa, incapazes ainda de influenciarem mais 
fortemente em alguns setores deste processo de construção da paisagem com o turismo. No 
entanto, mudanças do ponto de vista físicas e mentais já estão ocorrendo de forma acelerada, 
vistas através da produção rural local associada ao turismo, da valorização dos aspectos 
tradicionais locais, da rusticidade, das manifestações tradicionais relacionada à cultura 
tropeira na região, na transformação de estabelecimento tradicionais rurais em meios de 
hospedagem, na substituição das vias de terra batida por asfalto, na formulação da tipologia 
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Empresa das Artes, 2005; Guia de Ecoturismo Estrada Real Brasl. Empresa das Artes, 2005; Guia Instituto 
Estrada Real Brasil. Empresa das Artes, 2005. 



de paisagens a serem vistas, entre outros. Verifica-se, portanto, a atuação dos dois poderes do 
turismo, o subversivo, ligado ao desvio de utilização dominante do lugar, e a conquista, na 
qual novos territórios são incorporados ou criados (Knafou, 1991), sendo facilmente 
percebidos através do processo de passagem do ruralismo para o rurbanismo, no qual se 
desenvolvem atividades nos espaço rural, a partir da concepção urbana trazida pelos 
habitantes sociologicamente citadinos, mas que procuram o habitat rural, fato este, verificado 
pela proliferação de casas de veraneio ao longo do território da porção meridional da Serra do 
Espinhaço, além da criação de atividades no meio rural para atender especificamente este 
público citadino.    
 
Considerações Finais  
 
Novos valores, novas representações sociais estão em processo de produzirem novos 
territórios na paisagem desta porção meridional da Serra do Espinhaço. Diferentes pontos de 
vistas aparecem expostos individualmente ou coletivamente em relação às atividades setoriais 
e às novas temáticas emergentes, como o turismo. Este último vem se desenvolvendo 
principalmente a partir dos anos 2000, pela perspectiva do olhar exterior, que remete ao 
controle dos componentes da paisagem local para atender o contexto de consumo de seus 
criadores. 
 
A institucionalização dos espaços, como áreas de proteção, através da criação do parque 
nacional da Serra do Cipó e da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço se tornou uma 
estratégia para valorização das paisagens do Espinhaço e para o desenvolvimento do turismo. 
Estas paisagens são, portanto, consumidas por indivíduos ou grupos sociais sob a forma da 
aparência material e imagens, que dentro de um sistema hierárquico estabelecido pelo Estado, 
são consideradas mais importantes do que outras “não protegidas”. Os espaços 
institucionalizados selecionam as formas a serem consumidas e o turismo as coloca em 
exposição. Estas paisagens protegidas da porção meridional da Serra do Espinhaço estão em 
processo de se constituírem um espetáculo aos olhos de seus observadores, o que traria 
apreciações puramente estéticas gerando interpretações impostas aos visitantes. 
 
Os valores predominantes ao longo desta porção meridional da Serra do Espinhaço estão 
relacionados aos elementos da noção da natureza “wilderness”, refletidos em suas cachoeiras, 
e formações rochosas. Entretanto, a imagem dominante de qualquer lugar será sempre alvo de 
contestação e de mudanças ao longo do tempo (Massey, 1994), o que já pode ser visto através 
do caso específico da iconografia recentemente produzida pelo projeto Estrada Real, 
ressaltando os aspectos socioculturais e patrimoniais da região. Desta forma, o processo de 
invenção da paisagem contemporânea desta vertente do Espinhaço se dá através desta relação 
complementar dos aspectos naturais “selvagens” em relação com os aspectos patrimoniais. 
Novas representações estão sendo produzidas a partir destes valores predominantes no 
território. No entanto já se verificam construções de paisagens com status de “não lugares” 
através da elaboração de destinações exóticas, como a festa eletrônica “Rave”, assim como já 
se reconstitui experiências tradicionais a partir da perspectiva do olhar exterior para o simples 
delírio do turista, como o resgate de modos e costumes tropeiros ao longo dos vilarejos da 
Serra.  
 
Recuperar e manter a identidade efetiva desta paisagem em construção influenciada pelos 
valores urbanos de desenvolvimento, para seus residentes originais, torna-se um grande 
desafio nesta invenção da paisagem da porção meridional da Serra do Espinhaço em relação 
com os processos contemporâneos de construções territoriais. Reconstruir paisagens 



“autênticas” para a incorporação da diferença a ser explorada e apreciada pelos visitantes 
torna-se o desafio do turismo.     
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