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Resumo 

 

O passadiço e a Casa da Glória são símbolos de Diamantina e em 1999 foram escolhidos como 

ícones da campanha de candidatura da cidade ao programa Patrimônio Mundial da UNESCO. A 

construção do casarão data do último quartel do século XVIII e está vinculada à riqueza oriunda da 

exploração do diamante durante o período colonial. Hoje, abriga o Instituto Casa da Glória, órgão 

complementar do Instituto de Geociências da UFMG. Seu vínculo com a UFMG iniciou-se no ano de 

1979, quando a Casa foi adquirida pelo Ministério da Educação para abrigar o Centro de Geologia 

Eschwege. Ao longo do tempo, a Casa da Glória teve diversos usos. Uma parte da sua história é 

marcada pelos vazios documentais, outras partes são conhecidas, mas pouco difundidas entre 

moradores e visitantes. Por este motivo, o projeto “Espaço Casa da Glória” busca e organiza fontes de 

informação, seja documental ou via tradição oral, que ajudem a construir um espaço de visitação com 

base nos princípios da interpretação patrimonial. A justificativa se insere na relevância histórico-

cultural daquele edifício para a cidade de Diamantina e para o Brasil. Destaca-se a carência de 

informação organizada e sistematizada, além da ausência de um programa de visitação que envolva a 

história e o contexto geográfico da Casa. Constata-se a dificuldade de compreensão do tempo histórico, 

logo, a opção pela interdisciplinaridade torna-se uma ferramenta facilitadora na busca de interpretações 

sobre as relações humanas com o espaço. Através da abordagem interdisciplinar, busca-se construir o 

conhecimento sobre o bem patrimonial em questão a partir da problematização do fato histórico – 

fazendo interagir história, geografia e turismo – de forma a trazer questões para o visitante pensar 

(MENESES, 2003). Temos como objetivos: organizar a informação disponível e gerar visibilidade para 

o conteúdo cultural e histórico sobre a Casa da Glória e sobre o seu contexto geográfico; contribuir 

para a ampliação da oferta turística no município de Diamantina e para a conexão entre turista e região 

através do acesso à informação contextualizada. A pesquisa, iniciada em março de 2014, já começa a 

apresentar os primeiros resultados com a organização de conteúdo textual e imagético, que servirá de 

base para exposições e palestras, visando estabelecer um canal de comunicação com os visitantes. São 

fontes da pesquisa acervos públicos e particulares da cidade de Diamantina, como inventários, cartas-

testamento, documentos de compra e venda que envolvam figuras históricas ligadas aos diferentes usos 

e temporalidades da Casa da Glória. 

Palavras-chave: Interpretação patrimonial, história, geografia, turismo. 
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Introdução 

 

Este texto apresenta uma reflexão acerca da interface entre história e geografia voltadas para a 

interpretação patrimonial. A produção deste texto foi embasada pela experiência instrumental de 

pesquisa cujo objetivo foi gerar visibilidade para o conteúdo cultural e histórico sobre uma importante 

edificação barroca de Diamantina, a Casa da Glória. Através da identificação, catalogação e 

interpretação de fontes históricas, o projeto, desenvolvido ao longo do ano de 2014, teve como objetivo 

ampliar os elos entre o turista e a região, pela incorporação de elementos geocientíficos, culturais e 

históricos. A problematização deste estudo surgiu a partir da constatação da indissociabilidade da 

relação tempo-espaço e das indagações a respeito das lógicas que orientaram a relação do homem com 

o espaço a partir dos diferentes usos e temporalidades associados ao bem patrimonial estudado. 

Construída no último quartel do século XVIII, a Casa da Glória pode ter sido propriedade 

particular - de Josefa Maria da Glória, a quem, segundo a tradição oral, se atribui a construção de um 

dos casarões, o mais antigo
1
. Este mesmo casarão passou para as mãos do estado português, quando foi 

residência da maior autoridade do célebre Distrito Diamantino: o Intendente dos Diamantes. Mais 

tarde, foi destinada a servir como residência do primeiro bispo de Diamantina até ser doado às irmãs 

francesas da ordem de São Vicente de Paulo, para abrigar o colégio e orfanato femininos de Nossa 

Senhora das Dores - quando houve a aquisição do casarão do lado oposto da rua e a construção do 

passadiço. Após um período de abandono, os dois casarões interligados passaram a abrigar a sede do 

Centro de Geologia Eschwege, um órgão de pesquisa e ensino, vinculado ao Instituto de Geociências 

da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Até hoje, a Casa está sob a responsabilidade da 

UFMG que desenvolve projetos de extensão, ensino e pesquisa ligados, sobretudo, às geociências. 

Desde 2001, esforços tem sido empreendidos no sentido de ampliar os projetos ali desenvolvidos no 

sentido, não só, de consolidar o uso da Casa como um espaço de ciência, mas também de estruturá-lo 

como um espaço de memória onde o visitante possa ter acesso às informações sobre o passado desse 

bem patrimonial. 

Formada por dois casarões situados em lados opostos da rua e ligados por um passadiço, a Casa 

da Glória se destaca na paisagem urbana de Diamantina. A peculiaridade de sua arquitetura barroca-

colonial fez com que ela se tornasse um símbolo da cidade. Sua imagem é captada pelas câmeras de 

milhares de turistas que a visitam por ano, além de ser reproduzida em revistas, souvenirs e cartões 

postais, compondo uma imagem dorsal ou estruturante da paisagem diamantinense. Seu valor histórico 

é inegável e sua presença imponente cativa e impressiona moradores e visitantes.  

Apesar de não possuir um tombamento individualizado, a Casa está inserida no perímetro de 

tombamento do centro histórico de Diamantina, protegido por legislação federal desde 1938. A área 

tombada abrange o tecido urbano do século XVIII, adensado nos séculos XIX e XX, onde a lógica de 

implantação e a imagem urbana caracterizam a paisagem do diamante nas américas, iniciado nos 

setecentos.   

 

 
1 

 Não foi encontrado nenhum documento sobre a construção e os construtores das casas que compõem o conjunto 

Casa da Glória. Sir Richard Francis Burton ([1869] 1977), quando visitou Diamantina, em 1867, escreveu que o Sobrado da 

Glória havia começado a vida como residência dos intendentes, omitindo, assim, a existência de Josefa Maria da Glória. 
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Figuras 1 e 2: imagens do passadiço da Casa da Glória, em Diamantina, no estado de Minas gerais, no 

sudeste do Brasil. 

 

A imagem da Casa com seu passadiço foi escolhida como símbolo da campanha de candidatura 

da cidade ao programa Patrimônio Mundial da Unesco, título recebido em 1999. Além disso, 

Diamantina está dentro da área da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço - Unesco, 2005. Sob o 

ponto de vista físico, o planalto de Diamantina integra uma importante sequência de serras - a Serra do 

Espinhaço - um grande divisor de águas brasileiras que abriga campos rupestres reconhecidos pela 

beleza cênica, diversidade biológica e abundância de nascentes de água cristalina que formam diversos 

rios e cachoeiras. 

Pela relevância de seu contexto geográfico e histórico Diamantina foi escolhida pelo Ministério 

do Turismo como um dos 65 Destinos Indutores do turismo no Brasil. Essa política ministerial visa 

direcionar recursos para atrair - e interiorizar - o fluxo turístico de forma a alcançar competitividade 

turística em nível internacional.  

O Passadiço é um ícone do patrimônio diamantinense e atrai de 300 a 600 turistas por mês. 

Apesar de seu destaque na paisagem urbana e do poder de atração que exerce sobre os visitantes, há 

pouca informação organizada sobre seu espaço e sua temporalidade. 

É nesse sentido que a pesquisa histórica e geográfica contribui para o incremento da oferta 

turística no município ao organizar uma base de dados para subsidiar a estruturação de um programa de 

interpretação sobre este bem patrimonial e criar um canal de difusão de informações que alcance um 

maior número de pessoas. O levantamento bibliográfico sobre os usos e temporalidades da Casa da 

Glória permite trazer à luz interpretações possíveis da história da Casa da Glória através da seleção de 

conteúdo encontrado em fontes históricas oficiais, mas também fotografias, ilustrações e relatos de 

viajantes do século XIX com a finalidade de elaborar uma síntese didática, instrutiva e 

problematizadora, útil para a elaboração de palestras e material informativo direcionado ao público 

visitante. 

A carência documental e a falta de um espaço de memória sobre a Casa, que a conecte ao 

contexto regional, nos incentivou a questionar sobre as possibilidades da interpretação de um 

patrimônio sobre o qual existem poucas fontes documentais e amplo repertório de versões orais. Nosso 

questionamento versou também sobre como nos valer da relação entre geografia e história para 

construir uma problematização sobre o patrimônio que não focalize a busca por uma verdade - tão 

almejada pelos guias de turismo e pelos visitantes, e que, talvez, possa nunca ser alcançada - mas que 

represente uma possibilidade de reflexão sobre o bem patrimonial a partir do contato com as várias 
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versões existentes, e que exponha, sobretudo, os valores sociais construídos sobre esse bem 

arquitetônico da cidade. O percurso metodológico escolhido para a construção dessa problematização 

será apresentado a seguir. 

 

O problema da investigação: as fontes históricas e a interpretação patrimonial, a memória e o 

esquecimento 

 

Não há na história verdades absolutas sobre determinado objeto. As descobertas históricas vem 

do desvelar de suas fontes que devem ser problematizadas a fim de interpretar uma história, que além 

de ter sido registrada nas versões de memorialistas, viajantes e moradores na forma escrita, tem a 

riqueza do relato oral que nos revela a multiplicidade das versões existentes e colabora para ampliar as 

possibilidades de programas interpretativos do patrimônio. É necessário ressaltar que todas as fontes 

devem passar por uma avaliação crítica e problematizada. 

Por ter sido encontrado um pequeno número de fontes documentais e um grande vazio 

documental - na verdade mais vazios do que períodos documentados - atenta-se para um fato: a 

memória não é somente guardar mas constitui-se também de esquecimentos, ou seja, é natural a perda 

de alguns objetos do cotidiano e que costumes deixem de fazer sentido, enquanto que outros objetos e 

costumes são inventados e reinventados.  Dialogar estes questionamentos é uma tarefa de 

problematização de quem quer que se evolva com pesquisa histórica. 

Um patrimônio material de um tempo passado pode perder importância e até mesmo utilidade 

prática no presente. Guardá-lo como uma relíquia, evitando seu desaparecimento e a perda de suas 

características físicas, por exemplo, é uma atividade de conservação. Porém, a conservação aliada a 

renovação do seu uso pode ser uma estratégia rica como herança memorialística. A Casa da Glória, que 

vem sendo preservada como uma relíquia da arquitetura colonial por meio de leis de conservação, é ao 

mesmo tempo uma ferramenta de ligação daquele passado com o presente. Isto diferencia a memória da 

relíquia: a memória tem relação direta com a coisa sendo que as transformações dela mantiveram a sua 

identidade com o presente. A relíquia é um bem protegido devido a sua utilidade e importância que um 

dia teve no passado. A memória tem identidade com o presente e inspira transformação. 

“A memória é uma construção social em uma operação ideológica (...)” (MENESES, 2006, 

p.91). Se enquanto operação, a memória pode ser construída, ela é sempre construída socialmente e, 

portanto pelo jogo de interesses sociais. Meneses defende que as disputas pela memória contribuem 

para construção de sentido da cultura pela cultura e acaba por criar legitimações de determinadas 

memórias.  

A história da geografia, tal como descrita por Eric Dardel (2011), nos forneceu as bases para 

estimular essa reflexão a partir da relação do tempo histórico com a consciência geográfica. As noções 

de geograficidade e historicidade, como será detalhado mais adiante, nos levou a refletir sobre a 

vinculação específica desse espaço com a sociedade e o meio circundante, ao relacionar os diferentes 

tempos com as diferentes concepções de mundo ali abrigadas. Buscou-se interpretar o espaço 

geográfico para além da superfície ao utilizar a concepção de “espaço telúrico” que, para Dardel, 

significa considerar que a terra, não está limitada à superfície visível: a ela se somam as relações 

emotivas e afetivas do homem (DARDEL, 2011). 

Nas primeiras décadas do século XX a história passou a ocupar um lugar original por pelo 

menos “duas características essenciais: sua renovação integral e o arraigamento de sua mutação em 

tradições antigas e sólidas” (LE GOFF, 1998, p.26). A inspiração positivista não mais atendia aos 

anseios de grande parte dos acadêmicos, não só historiadores. Uma das grandes críticas ao positivismo 
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histórico se concentrou no uso quase que essencialmente de documentos escritos; documentos estes 

geralmente produzidos pela esfera dominante das sociedades. Apesar de a história da Casa da Glória ter 

essa relação estreita com o poder dominante, existe uma quantidade enorme de versões orais. Entende-

se que isso colabora para a reconstrução da memória ligada a esse patrimônio, afinal a tradição popular 

é também histórica e “historicizável”. A renovação da historiografia no campo do documento histórico 

trazida pela história nova expande a lógica de problematização histórica das coisas. Considera-se que 

tudo tem historicidade própria e tudo merece a atenção dos historiadores porque tudo é histórico (LE 

GOFF, 1998). Nesse sentido, a Casa da Glória é um conjunto arquitetônico com história e historicidade 

próprias.  

Le Goff defende que a geografia fora a primeira entre as ciências humanas, entendida como tal, 

a se renovar; aliás, história e geografia nunca se distanciaram. Na verdade, a geografia humana, aquela 

que elege os humanos como agentes históricos, trouxe com a cartografia grandes avanços para os 

campos de pesquisa em ciências humanas. Para Le Goff , “a história nova não se contentou com abrir 

aqui e ali novos horizontes, novos setores para si. (...) Ela se afirma como história global, total, e 

reivindica a renovação de todo o campo da história” (LE GOFF, 1998, p.27). Considera-se, portanto, a 

problematização do patrimônio levando em conta seu lugar social e cultural, sem esquecer a sua 

espacialidade. 

Ao buscar a interação entre história e geografia encontramos no ser humano o ponto de 

convergência: definitivamente não há história na ausência dele enquanto que a realidade só pode ser 

considerada geográfica a partir da perspectiva humana. Entendemos, também, que é a figura humana 

que oferece o elo necessário para conectar o olhar geográfico e histórico com o fenômeno turístico.  

O caráter multidisciplinar do estudo dos deslocamentos humanos reforça o papel central do 

indivíduo. Assim como não há estudo de geografia dissossiada da história, considera-se que não haja 

turismo cultural sem uma estreita relação com a história e a geografia. Porém, a função turística do 

patrimônio, tal como defendida por nós, parte de um posicionamento conceitual sobre o campo de 

estudo do turismo. Este posicionamento será apresentado a seguir.  

 

Por um turismo que se queira cultural 

 

Inúmeras são as possibilidades de interpretações teóricas sobre o turismo. Um novo enfoque 

surge com a fenomenologia e fundamenta o estudo do turismo com base filosófica. Para Jovicic (citado 

por PANOSSO NETTO, 2005), a descrição fenomenológica do turismo baseia-se na busca pela 

essência de um fenômeno essencialmente humano, desenvolvido no tempo e no espaço, uma atividade 

altamente dinâmica. Esses estudos abordam o turismo como uma experiência que se constrói no 

momento em que os indivíduos se tornam turistas. Como cada turista é um indivíduo único, cada um 

percebe a realidade à sua maneira, por isso, torna-se tão importante se debruçar sobre o comportamento 

de quem viaja. 

Para o sociólogo Jost Krippendorf (2001), o turismo surgiu e ainda hoje se expressa como um 

fenômeno de massa: as condições da vida moderna levam os indivíduos a buscar o prazer passivo 

simplesmente porque desejam relaxar e fugir da opressão do cotidiano. Assim, o prazer das férias 

reside precisamente na possibilidade de não fazer nada de útil durante um certo período. Segundo 

Krippendorf, para propor uma nova forma de praticar o turismo – menos indiferente aos lugares e, 

portanto mais humanizada – primeiro é preciso aceitá-lo como fenômeno de massa, só assim seria 

possível pensar a individualização e a humanização das viagens. Trata-se de não esperar uma mudança 

radical, uma vez que as viagens tornaram-se (mais um) item de consumo, mas de atuar junto aos 
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indivíduos com o objetivo de propiciar a oportunidade de desenvolver um espírito crítico: “somente 

então elas [as pessoas que viajam] poderão modificar o próprio comportamento – uma etapa que 

certamente é a mais difícil, assim como a mais decisiva” (KRIPPENDORF, 2001, p.137). 

O filósofo inglês Alain De Botton (2011) reforça esse ponto de vista ao enfatizar a importância 

de problematizar de forma filosófica as perguntas que todo viajante deveria fazer: “aonde ir?”, “porque 

ir?”; e “como ir?”. O autor alerta para a importância de uma atitude reflexiva do viajante, pois essa 

atitude é capaz de modificar o sentido de qualquer viagem. Botton evoca o ensaio redigido por 

Friedrich Nietzsche no outono de 1873 para destacar o potencial das viagens para o nosso 

enriquecimento psicológico interior. Para Nietzsche, o verdadeiro desafio da curiosidade era usar os 

fatos para enriquecer a vida através do estímulo ao pensamento. Botton pensa o turismo pós-moderno 

como um fenômeno humano, e considera que a chave da mudança está em “buscar um tipo de turismo 

pelo qual estimulássemos nosso pensamento, aprendêssemos sobre como nossa sociedade foi moldada 

pelo passado, para conquistar uma noção de continuidade e integração” (BOTTON, 2011, p. 123). 

No nosso entender, esse é o propósito da interpretação patrimonial: gerar interesse através do 

estímulo à curiosidade. A curiosidade é composta de encadeamento de perguntas e pode ser estimulada 

por outras pessoas ou situações, mas, em todo caso, a curiosidade prescinde da liberdade de ver e 

perceber, como esclarece Krippendorf: “é preciso continuar a viver a liberdade”.  

Segundo Murta (1995), “a interpretação é um processo de adicionar valor à experiência de um 

lugar, por meio da provisão de informações e representações que realcem sua história e suas 

características culturais e ambientais” (1995, p.19). Em linhas gerais, a interpretação contribui para que 

o visitante tenha a melhor experiência no ambiente visitado, o que inclui, instruir com informações e 

também provocar a curiosidade através dos sentidos. Para que seja efetiva, a interpretação deve 

incorporar alguns princípios da nova história o que significa apresentar a história completa, colocando 

o patrimônio em contexto, incentivando a troca de conhecimentos e uma abordagem abrangente de 

temas socioculturais e que fale não somente do passado, mas também do presente e do futuro, 

destacando assim a diversidade de interpretações sobre o passado; por fim, sempre levar em 

consideração o atendimento ao público visitante, indicando as instalações básicas para que se tenha 

conforto e uma experiência prazerosa do lugar. 

Mas seria a interpretação patrimonial capaz de estimular nosso entusiasmo sozinha? Para 

Botton, o estímulo à curiosidade meramente contribui para que possamos nos deter com mais 

consciência frente àquilo que nos interessa. Mas, para que um plano interpretativo seja efetivo, é 

preciso que, antes de viajar, cada indivíduo cultive a receptividade necessária para apreciar as coisas 

(BOTTON, 2011). Um turismo que se queira cultural, visa proporcionar oportunidades para a 

contemplação e apreciação estética, além de oferecer os canais de comunicação entre o turista e o 

patrimônio.  

A discussão sobre o patrimônio surgiu da sua associação ao ambiente construído pelas 

sociedades humanas. Sob essa perspectiva, pode-se afirmar que o espaço construído testemunha uma 

história e o patrimônio representa um bem deixado como herança de uma geração para outra. Choay 

(2011) associa o patrimônio aos termos “monumento” e “monumento histórico”, consagrados desde o 

século XIX. 

Para definir o termo “monumento”, a autora nos reporta à sua etimologia: ele deriva do 

substantivo latino monumentum, fruto do verbo monere e significa ‘advertir’, ‘lembrar à memória’. Um 

monumento caracteriza-se, assim, pela sua função identificatória e pela sua materialidade: “ele tem por 

vocação ancorar as sociedades humanas em um espaço natural e cultural, e na dupla temporalidade dos 

humanos e da natureza” (CHOAY, 2011, p.12). Para esta autora, utiliza-se o termo genérico 

“monumento” ao considerar um artefato construído intencionalmente – como uma tumba, um totem, 
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uma escultura. Porém, ao se tratar de um artefato não intencional, o termo adequado seria “monumento 

histórico” – como uma edificação, construída que tenha assumido a função memorialística 

posteriormente. Tratar uma edificação como um “monumento histórico” significa assumir seu valor 

histórico e estético, em outras palavras, significa considerar sua função de “trazer à memória” os 

acontecimentos constitutivos de uma sociedade. 

Para Choay, atribuir uma função a um edifício antigo contribui para sua  conservação: “o 

melhor meio de conservar um edifício é encontrar-lhe um emprego!” (2011, p.23). Algumas políticas 

de preservação patrimonial são justificadas pela busca de uma conexão com a memória coletiva por 

meio de um elo identitário que una a população ao bem que se quer preservar. Para que cumpra sua 

função memorial e identificatória um monumento demanda um vigilante e permanente diálogo com a 

sociedade. Assim, Choay indica três lutas a serem travadas em busca da manutenção da função 

identificatória de um monumento: i) primeiro, a da educação e da formação; ii) em seguida, a da 

utilização ética de nossas heranças edificadas (evitando a mercantilização exponencial associada ao 

termo patrimônio); e, iii) enfim, a da participação coletiva na produção de um patrimônio vivo (2011, 

p.39). 

 

Historicidade e geograficidade 

 

O termo geograficidade foi cunhado pelo geógrafo Eric Dardel para reforçar a inserção do 

elemento terrestre entre as dimensões da existência humana. A ele se vincula o termo “historicidade” 

que faz referência à situação irremediavelmente temporal que o homem se encontra. Na concepção de 

Dardel, a compreensão histórica do mundo vai trazer a consciência do existir, o que significa tomar as 

rédeas da própria existência. Para Dardel, “ser sem combate nem problemas é precisamente perder sua 

historicidade. Fugir do seu destino, recair sob a determinação dos fatores naturais” (DARDEL, citado 

por BESSE, 2011, p.120). 

Jean-Marc Besse, inspirado pela obra de Dardel, esclarece que a historicidade se víncula à nossa 

auto-realização ou à nossa existência na atualidade. A relação com a geografia se evidencia ao 

considerar que a existência se manifesta sempre através de uma espacialização: “a existência (...) inicia 

um modo de presença na Terra que fará de si ao mesmo tempo um suporte à existência e um elemento 

de seu desenvolvimento” (BESSE, 2011, p,120). 

Sob essa perspectiva fenomenológica, a terra é entendida como o solo fundamental, a origem a 

partir da qual toda consciência se desperta: “ela é para o homem (...) aquilo sobre o qual ele erige todas 

as suas obras, o solo de seu habitat, os materiais de sua casa, o objeto de seu penar, aquilo a que ele 

adapta sua preocupação de construir e de erigir” (DARDEL, 2011, p.41). 

Assim, a singularidade de um lugar atualiza o homem em sua existência: “toda espacialização 

(...) comporta também uma temporalização, uma história, um acontecimento” (DARDEL, citado por 

BESSE, 2011, p.121). Compreender um lugar é interpretar um sentido imediatamente percebido. Besse 

(2011) completa: o mundo geográfico só é acessível a partir do nível da experiência vivida.  

 

A história da geografia e o despertar de uma consciência geográfica 
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Dardel cita Emmanuel de Martonne para anunciar que a geografia responde à necessidade de 

“fixar memória dos lugares que nos cercam”. Assim, ele assume que o espaço material não pode ser 

interpretado como uma “coisa” indiferente fechada sobre si mesma. 

Dardel relacionou a geograficidade com as concepções de mundo, testemunhos de diferentes 

tempos e representam imagens admitidas da Terra. A maneira com que as intenções de cada momento 

despertam a consciência da realidade geográfica reflete “as formas dominantes da sensibilidade, do 

pensamento, da crença de uma época e de uma civilização”. O desenvolvimento da geografia parte da 

identificação dos “objetos” sobre os quais se apoiam os geógrafos de cada época. Para Dardel, “essa 

história só faz sentido se compreendermos que (...) transita entre homem e a terra uma interpretação, a 

partir da qual a consciência se desenvolve” (2011, p.47). 

A primeira concepção de mundo apresentada pelo autor se vincula às sociedades ditas 

primitivas. Nessas sociedades, a terra recebeu um sentido essencialmente qualitativo que se misturou 

com a vida orgânica e psíquica do homem, ao ponto de tornar impossível separar o mundo exterior dos 

fatos propriamente humanos. Dardel desenvolve algumas ideias a respeito do que ele chama “a 

geografia mítica”: a terra entendida como origem do homem, fonte de vida, elemento vivo e 

vivificante; a terra como presença, a partir da qual o homem toma consciência, também, de sua 

presença; a terra como princípio da unidade do grupo, clã ou tribo, a pessoa individualmente não possui 

existência, o indivíduo só é como parte de um todo, membro de um clã, depositário de uma função, 

nessa lógica, a terra é a base do sujeito coletivo. 

Outra concepção de mundo, seria aquela relacionada à interpretação profética da terra, o que, 

segundo Dardel, representa uma perturbação da lógica anterior, pois, segundo a nova visão de mundo, a 

terra não é mais origem, ela não está no começo da vida e do ser, ela é uma obra do criador. Assim, 

inverte-se a hierarquia de valores de tal forma que agora é o homem que domina a terra e vive à espera 

da profecia relativa aos “novos céus”, um novo destino determinado por deus, para ele. 

Já a geografia heroica se relaciona à “compreensão da terra como espaço a descobrir” e também 

marca o surgimento de uma consciência histórica, ainda superficial e confusa, mas indicativa de uma 

busca de uma fundamentação temporal. Em oposição à geografia mítica, sempre coletiva e tradicional, 

a geografia heroica se manifesta como uma iniciativa individual: a obra do herói, e se vincula ao que 

Lucie Febvre chamou “geografia de velas desfraldadas”, termo cunhado em oposição à geografia de 

gabinete que representa uma fase de riscos assumidos e à coragem de planejar uma empreitada e 

executá-la. Essa nova forma de compreender a realidade geográfica supõe uma transição de valores 

femininos – os valores da vida – para valores masculinos – a ideia de poder. A geografia com seu 

modelo de herói aventureiro corresponde ao ideal de uma sociedade aristocrárica baseada na filiação 

masculina: “se destaca o bem nascido, o nobre, o chefe, que tem um destino excepcional voltado à 

audácia e à aventura” (p.75).  

O descobrimento de novas terras além mares renovou a sensibilidade e a imaginação e aguçou a 

curiosidade dos homens, lançando as bases de uma geografia natural, ou seja, científica. Dardel 

apresenta a geografia científica submetida a uma ordem lógica, ancorada em leis universalmente 

válidas. Para que essa visão científica se desenvolvesse, foi necessário um certo recuo diante do “objeto 

geográfico”. Isso porque, segundo Dardel, a geografia científica é, em um certo sentido, oposta à 

realidade geográfica. Para desenvolvê-la, é necessário que se faça um repouso, uma pausa, antes do 

retorno à experiência. É necessário frear o entusiasmo, a vontade e o gosto pelo risco, típicos da 

geografia das “velas desfraldadas”. A geografia ao ar livre e a geografia de laboratório, são, em 

conjunto,  momentos distintos e, juntas, compõem o desenvolvimento da geografia como conhecimento 

científico. Para Dardel, a novidade da ciência geográfica é que o geógrafo, como homem de ciência, 

fixa os objetivos a atingir, e não se entrega à inquietude de se lançar em aventuras para descobrir novas 
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terras e executar o inventário dos fatos geográficos. Assim, a geografia tende a se tornar sedentária, 

uma atividade intelectual e técnica. 

 Inspirado nas diferentes abordagens da geografia de Dardel, apresentaremos, a seguir, uma 

interpretação da edificação Casa da Glória a partir das concepções de mundo, testemunhos de 

diferentes tempos, que acabam por representar imagens admitidas dos diferentes contextos deste 

território diamantífero nas américas. 

 

A Casa da Glória e as visões de mundo: tecendo interpretações  

 

A visão mítica e os índios puris: o contexto primitivo 

 

 O escritor diamantinense Soter Ramos Couto (1988), descreveu os primeiros habitantes deste 

território, os Puris, uma tribo indígena que ocupava a região onde se fundou o Arraial do Tejuco. Ele 

narra a forte conexão dos Puris com a árvore Acaiaca, um elo entre a tribo e a terra que representava 

sua crença e proteção. 

Para os Puris aquelas ramagens eram mais que as colinas de um arquitetônico templo, porque o 
engenho humano pode levantar ricas casas de orações, mas aquela árvore, dádiva de Tupã, era a 

criação de um ente supremo e jamais poderia ser tocada ou destruída. Era a crença, o ideal, o 

laço que unia a tribo, a sombra que abrigava o velho guerreiro, encanecido na luta e cobria o 
berço do recém-nascido (COUTO, 1988, p.31-32). 

 Por ser abundante em ouro, a área chamou a atenção dos aventureiros que travaram uma batalha 

com os índios que dali não sairiam em paz. Segundo a lenda relatada pelo escritor, os desbravadores 

aproveitaram a ausência da tribo em uma certa noite para que pudessem derrubar a árvore e 

consequentemente tirar-lhes da razão, para que, assim, pudessem dominar o território e começar a 

exploração das riquezas minerais.  

A descoberta dos diamantes e a ocupação do território diamantífero pelos portugueses 

representou a transição de uma consciência mítica para uma nova lógica que se estabeleceu na relação 

do homem com a terra, conforme a seguir. 

 

A visão heroica e o desbravamento do território diamantífero 

 

A descoberta dos diamantes representou, para a coroa portuguesa, o desafio de desbravar um 

território até então desconhecido. Segundo Almeida (2001), os mapas eram necessários, não apenas por 

razões de segurança, devido ao conflito latente com a Espanha, mas também para permitir uma melhor 

exploração dos recursos do território e a sua administração mais eficaz. O antigo Arraial do Tejuco, 

hoje Diamantina, fundado em 1713, tornou-se o centro do poder do Distrito Diamantino, uma área 

demarcada com fronteiras exatamente definidas e rigorosamente fiscalizadas para garantir o monopólio 

dos diamantes para a Coroa Portuguesa. Estabeleceu-se ali, um regime de exceção com território, 

população e leis próprias. Para o viajante naturalista Saint-Hilaire, o Distrito Diamantino funcionou 

como um estado à parte dentro do Império do Brasil. O primeiro registro cartográfico do Distrito 

Diamantino (ou Demarcação Diamantina) é o “Mapa da Demarcação da terra que produz diamantes” 

(sem autor, nem data) reproduzido nas figuras 1 e 2. A figura 1 destaca o território demarcado em torno 

de um eixo estruturante: o rio Jequitinhonha. A figura 2 destaca oito povoações já existentes no 
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momento da criação do Distrito Diamantino, uma área de aproximadamente 130 km de note a sul e 

80km de leste a oeste. O arraial do Tejuco está no centro da área demarcada. 

  

Figuras 3 e 4: Adaptação do [Mapa da] Demarcação da Terra que Produz Diamantes. Post 1729. (COSTA, 

2004. p. 212 e 213). 

A administração exclusiva que se criou para esta área foi uma tentativa de que tudo corresse sob 

o controle rigoroso do intendente, a principal autoridade civil e criminal do Distrito Diamantino, 

subordinado somente ao rei de Portugal (SAINT-HILAIRE, 1974). Na passagem do historiador 

memorialista Lima Jr (1945) percebe-se uma interpretação heroica do meio circundante, a Serra do 

Espinhaço:  

Tudo era feroz e contrário à penetração humana nessas terras misteriosas e sinistras. Onças 
famintas e agressivas (...) serpentes venenosas... grandes cobras (...) insetos de picada mortal; 

tudo isso e mais outras ferezas montavam guarda a riquezas espantosas que transformaram a 

face da terra. Pois nada impediu que, em escassos anos, terra tão brava se povoasse, tanta 

força têm a ambição do ouro e a cobiça da riqueza quando se apossa do coração dos homens 
(LIMA JR., 1945, p.16). 

Segundo o historiador, as estradas eram  juncadas de esqueletos: “não há um metro de caminho 

que não tenha assistido a agonia trágica de um aventureiro, assaltado de feras, debilitado pela fome, 

envolvido pelas cobras monstruosas ou sangrando das picadas mortais dos mais repugnantes répteis” 

(Lima jr., 1945, p.16). O historiador relata a estirpe heroica dessas gerações antepassadas e a 

dramaticidade desse “desconhecido romance de aventuras que é a história do ouro e dos diamantes nos 

planaltos de Minas Gerais” (Lima jr., 1945, p.16).  

Foi desse núcleo do Serro Frio que partiram os devassadores de monotes que constituíram a 

Demarcação Diamantina de onde haveriam de jorrar tantas riquezas em diamantes que, juntas 
ao ouro, fariam a opulência do século dezoito em Portugal e na Europa, riquezas essas cujas 

cifras estamos longe de conhecer (LIMA JR., 1945, p.17). 

A ocupação deste território diamantífero e a fundação do arraial do Tejuco - o que inclui a construção 

da Casa da Glória - se deu em um contexto social moldado pelas circunstâncias da dualidade: uma 

paisagem hostil e ao mesmo tempo deslumbrante e uma sociedade requintada e instruída onde a 

pobreza, apesar de abundante, era invisibilizada. 
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Os viajantes aventureiros e a Casa da Glória: a visão heroica dos conquistadores 

 

No início do século XIX vários viajantes estrangeiros se aventuraram pelo Distrito Diamantino. 

Até então, a proibição de acesso imposta pela metrópole portuguesa dotava a colônia brasileira de um 

ar misterioso e alimentava vários rumores que circulavam pela Europa. A abertura dos portos 

brasileiros, em 1810, significou uma verdadeira invasão de curiosos. No Brasil aportaram viajantes 

vindos da Rússia, Alemanha, Áustria, França, Inglaterra, Suiça, entre outros. Diamantina, por sua 

antiga posição de sede do Distrito Diamantino, despertou a atenção de estrangeiros que a visitaram e a 

descreveram com riqueza de detalhes. Eles eram estudiosos que buscavam o conhecimento da região. 

Alguns desses viajantes aventureiros, como von Eschwege, Saint-Hilaire, Spix & Martius, Langsdorff e 

von Tschudi ficaram hospedados na Casa da Glória, sede da Intendência dos Diamantes e descrevem a 

Casa em seus relatos de viagem. 

É uma casa grande e muito cômoda, construída sobre um outeiro, de onde se avista uma parte 
do Tijuco, o vale que se estende abaixo da povoação e os rochedos que lhe ficam em frente. A 

sede da intendência possui talvez a mais bela varanda que existe em toda a província 

(SAINT-HILAIRE, p.29). 

Joaquim Felício dos Santos (1978) descreve o casarão como: “(...) um rico, lindo e majestoso 

edifício, como mostra suas quase ruínas, com amenos jardins, chafarizes, tanques, bosques artificiais, 

alameados com graça, labirintos de roseiras entrelaçadas: um dos melhores edifícios do Tijuco”.  

Com o declínio da produção de diamantes, a região enfrentou profunda estagnação econômica. 

O regime de exceção foi extinto e as lavras foram desimpedidas. Não foram encontradas referências 

documentais sobre este período da Casa. Sabe-se que a partir da década de 1860 a Casa da Glória 

tornou-se a sede do colégio e orfanato feminino da irmandade de São Vicente de Paulo. A chegada da 

irmandade em Diamantina representou uma nova transição e a Casa da Glória passou para um novo 

uso, ligado a consciência profética, como será detalhado a seguir. 

 

A geografia profética e a irmandade de São Vicente de Paulo 

 

 São Vicente de Paulo (Vicent de Paul) foi canonizado por ter sido associado a eventos 

miraculosos, como a incorruptibilidade de seu corpo mesmo após anos de sua morte. Ele foi a 

inspiração da irmandade que atuou, desde o início, com obras de caridade, principalmente acolhendo 

órfãos e doentes que não podiam pagar por tratamentos. Grande parte dos recursos vinham de doações 

de fiéis e o dinheiro era aplicado em campanhas de caridade. Esta característica está estreitamente 

ligada a noção cristã católica de fé que só é inteligível através de ações de caridade. A Irmandade 

surgiu no interior da França, teve uma relação direta com a população rural e foi a primeira a aceitar 

mulheres em trabalhos missionários. As irmãs de caridade se espalharam pelo mundo com suas missões 

e chegaram em alguns lugares no Brasil, incluindo Diamantina.  

O Colégio Nossa Senhora das Dores foi administrado pelas irmãs e ocupou a antiga residência 

do intendente na Rua da Glória, recebeu moças de várias cidades mineiras e de outros estados. Tanto as 

alunas internas quanto as externas recebiam educação bastante rígida com foco na religião Cristã 

Católica e na preparação para a escolha da vocação de cada uma delas: umas para o casamento, outras 

para a castidade. No mesmo período o prédio recebeu moças órfãs que também compartilhavam os 
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mesmos espaços e atividades das alunas do Colégio. Também fazia parte do currículo o estudo da 

língua francesa e aulas de etiqueta.  

Há versões da história desse tempo em que conta-se a diferença de tratamento que as órfãs 

recebiam em relação as alunas que pagavam para receber os estudos. Em geral aquelas eram tratadas 

como empregadas do Colégio. Das tradições orais também se pode ouvir sobre a clausura, que teria 

justificado a construção do passadiço após a anexação do segundo prédio.  

Com a Casa da Glória apresentando sinais de velhice e precisando de reformas, o colégio das 

irmãs deixou as instalações da Casa da Glória que ficaram abandonadas por mais de uma década. 

 

A geografia científica e o ensino de geologia 

 

 Em 1979, a Casa foi adquirida pelo Ministério da Educação para que a UFMG administrasse 

um programa de estágios em mapeamento geológico idealizado pelo geólogo alemão Reignard Pflug, 

através de um programa de cooperação técnica entre Brasil e Alemanha. A ocorrência de recursos 

minerais na serra do espinhaço e a complexidade geológica da área justificaram o interesse pela criação 

deste espaço científico. Desde os primeiros anos do século XIX o Tejuco recebeu visitantes europeus 

ligados a atividades científicas.  Um destes estrangeiros, Wilhelm Ludwig von Eschwege, conhecido 

também como Barão de Eschwege, chegou ao Distrito Diamantino em 1811 a serviço da Coroa 

portuguesa. Seus trabalhos de campo e seus escritos foram pioneiros no estudo geológico da região. Por 

conta disto, o Centro de Geologia criado em Diamantina ganhou seu nome. Desde que a Casa da Glória 

passou a sediar o centro de geologia, em 1979, tornou-se referência no ensino teórico e prático da 

disciplina e estima-se que mais de dez mil geólogos tenham passado pela Casa da Glória em atividades 

de mapeamento geológico.  

Nesse sentido, a história recente da Casa tem uma relação direta com a geografia científica. O 

investimento no trabalho de campo e nas aulas teóricas resgatam os valores de uma geografia científica 

submetida a uma ordem lógica, ancorada em leis universais. As atividades científicas desenvolvidas ali 

obedecem a complementariedade do trabalho de gabinete e da pesquisa de campo, no qual o 

pesquisador fixa os objetivos a atingir. O programa de treinamento visa à formação pedagógica do 

pesquisador em geologia a partir da utilização de fotointerpretação, levantamento de perfis geológicos, 

descrição petrográfica, análise dos dados, elaboração de mapas e relatórios técnicos e, por fim, defesa 

do trabalho perante os professores orientadores.  

 

Considerações Finais 

 

De antemão, é necessário perceber, em síntese, que a história continua sendo construída pelos 

homens que, também continuam a construir memórias e a vivenciar os valores do passado como 

valores próprios, que os identificam e que os transformam. Quem recebe o turista, dá-se ao 

conhecimento de quem busca conhecer. Esse diálogo precisa ser estimulado pelo trabalho de quem 

interpreta o patrimônio construído e pelas vivências nos espaços atrativos. 

A reflexão a respeito do patrimônio foi motivada pela vontade de integrar as abordagens 

temporal e espacial. Os resultados alcançados ora registrados neste texto nos fizeram perceber o 

potencial do conteúdo construído a partir da interface interdisciplinar com o objetivo de tecer 

interpretações sobre o patrimônio, levando em conta sua função social e sua espacialidade. A bem 

dizer, a cultura não reside no bem tombado, mas na maneira com que ele é valorizado. Os desafios da 
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difusão sobre o patrimônio devem ser refletidos na indissociabilidade, como destaca, Meneses  (2006) 

entre a problematização do passado, a difusão do conhecimento e a sua função social como instrumento 

de inclusão social. Para isso, é preciso resgatar o que já foi dito, a necessidade de diálogo com a 

sociedade para a construção de um patrimônio vivo, um monumento comprometido com a manutenção 

da sua função identificatória.  

Valorizar o turismo como uma experiência cultural é entender que todo deslocamento constitui, 

em si, um fato cultural (PINSKY, 2007). Assim, desconsiderar a relação do patrimônio com o entorno 

social e natural, significa retirar uma parte fundamental do atrativo turístico. Considerar a espacialidade 

de do bem arquitetônico e associa-lo aos princípios da história total ampliou as possibilidades 

interpretativas. 

Os espaços de memória, como os museus, potencializam a experiência cultural de viagem em 

um duplo sentido: por um lado, estimulam a apreciação estética do patrimônio e, por outro, mobilizam 

os sentidos dos indivíduos levando-os a refletir sobre o conjunto de elementos que compõem o 

repertório simbólico de um grupo social para quem aquele patrimônio faça sentido. Despertar a 

consciência do viajante para refletir sobre os aspectos culturais da viagem significa ampliar as 

possibilidades de aprendizagem a partir da própria vivência. Por isso, torna-se tão importante investir 

esforços na problematização do bem patrimonial.  

O projeto “Espaço Casa da Glória” é uma operação que provavelmente caminhará ainda por 

muito tempo. Uma das expectativas do projeto é conseguir comunicar a informação produzida numa 

linguagem museológica absorvendo os valores de uma geografia humanística para uma interpretação 

aberta a diferentes fontes históricas. 
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