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RESUMO 

 

Muitos lugares passam por mudanças provocadas pelo turismo, transformando-se 

em visados objetos dessa atividade. Apresentam, assim, uma relação dicotômica 

entre preservação e desenvolvimento. Esse fenômeno está presente em Conceição 

do Ibitipoca, distrito de Lima Duarte/MG, em conjunto com o Parque Estadual do 

Ibitipoca, impregnado de uma ambiência própria, que atrai significativo número de 

turistas, cujo acesso vem gerando impactos na pacata vila. Acredita-se que o 

turismo como desenvolvimento não deve ser deixado de lado, apenas visto 

diferenciadamente e conduzido de forma sustentável, para que se mantenham 

preservadas as características que dão significado ao lugar. Assim, esse estudo vai 

detectar a relação entre os dois eixos em Ibitipoca, considerando os olhares dos 

diversos agentes atuantes no lugar como fundamentais na proposição de diretrizes 

possíveis, dentro da sua dinâmica atual. 

 

Palavras-chave: Turismo. Preservação. Desenvolvimento. Sustentabilidade. 

Participação comunitária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Many places undergo changes caused by tourism practices, becoming target objects 

of this activity. Thus, they have a dichotomous relationship between preservation and 

development. This situation is present in Conceição do Ibitipoca, district of Lima 

Duarte/MG, in conjunction with the Ibitipoca State Park, impregnated with a unique 

ambience that atracts a significant number of tourists, whose access has been 

generating impacts in the village. The tourism, as a development tool, shouldn’t be 

overlooked; it should only be seen differently and conducted sustainably to remain 

preserved the characteristics that give meaning to the place. So, this study will detect 

the relationship between the two axes in Ibitipoca, considering the views of the 

various agents in this place as fundamental to the proposition of possible guidelines 

within your current dynamic. 

 

Keywords: Tourism. Preservation. Development. Sustainability. Community 

participation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa traz uma discussão sobre as transformações em pequenas 

localidades, provocadas pela prática do turismo. Tais lugares têm se tornado visados 

objetos dessa atividade, apresentando, inicialmente, uma relação de dicotomia entre 

preservação e desenvolvimento. Tem-se como objetivo geral e eixo analítico o 

estudo dessa dicotomia, buscando avaliar o patrimônio cultural associado ao 

desenvolvimento turístico. 

Propõe-se que o palco deste estudo seja a Vila Conceição do Ibitipoca, 

distrito da cidade de Lima Duarte, Minas Gerais, pertencente à microrregião de Juiz 

de Fora (FIG. 1). Nessa Vila, está inserida uma unidade de conservação (UC), o 

Parque Estadual do Ibitipoca, grande atrativo turístico do local. 

 

Figura 1 – Localização de Lima Duarte e Conceição do Ibitipoca na 

microrregião de Juiz de Fora/MG 

 

Fonte: Adaptado de BARBOSA; FRAGA (Org.), 2013. 

 

Visitando com frequência e habitando Ibitipoca, surgiu o desafio de trabalhar 

tais questões neste lugar, impregnado de uma ambiência ímpar e, exatamente por 

esta qualidade, o poder de atração e as consequências que tal fenômeno provoca. 
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Além disso, parte da motivação vem da preocupação pessoal com o lugar em 

relação às transformações que vêm acontecendo, em um olhar inicial, frente ao 

crescimento do turismo, ocasionado pela inserção do Parque, buscando-se 

especular possíveis perdas de valores culturais, de costumes, do patrimônio 

ambiental, arquitetônico e imaterial, visto que o investimento externo e a não 

valorização de quem vem de fora podem dar espaço à degradação e à 

descaracterização do lugar. Por vezes, ignora-se o fato de que, agindo sem os 

cuidados necessários e planejados, estão ameaçando suas próprias fontes de 

renda, já que os visitantes costumam ser atraídos por uma qualidade original desse 

tipo de sítio e diferente dos grandes centros urbanos.  

Assim, deseja-se estudar as características de Ibitipoca no que se relaciona 

com sua transformação a partir da atividade turística, através da análise das 

mudanças de uso do espaço ao longo de seus momentos históricos, antes da 

criação do Parque Estadual. A partir da instalação do parque, pretende-se avaliar o 

atual grau de dependência de Ibitipoca em relação ao turismo, analisar as relações 

sociais presentes atualmente no lugar, e os reais impactos dessa atualidade em 

Ibitipoca, principalmente aqueles que interferem em seu caráter de singularidade.  

Também se busca avaliar a valoração do lugar, tanto pela visão externa 

quanto interna, por meio da análise de sua essência segundo os moradores e 

usuários (turistas); e estudar gestões mais sustentáveis e participativas do turismo, 

com a pesquisa de práticas existentes e já aplicadas do turismo sustentável ou 

turismo de base comunitária no Brasil. Tais objetivos visam chegar àqueles 

considerados como finais: verificar a ocorrência ou não da descaracterização do 

lugar em função do turismo, bem como verificar se, em Ibitipoca, a prática do turismo 

é sustentável.  

A discussão sobre a metodologia aplicada é entendida como fundamental 

para o estudo e alcance de seus objetivos. Como método de abordagem, é seguida 

a linha de raciocínio do método indutivo, uma vez que a observação caminhará no 

sentido de determinar se o caso pesquisado condiz com a teoria existente, 

alimentando-a com novos pareceres. Ressalta-se que os questionamentos serão 

relacionados ao lugar abordado, sem o intuito de generalizações. Quanto aos 

métodos de procedimento, é aplicado, por sua vez, o método qualitativo, que trata 

da observação e descrição de fatos contemporâneos, tendo o ambiente como fonte 

direta de dados e o significado que as pessoas dão às situações como preocupação 
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do investigador; e o estudo de caso, trazendo a perspectiva de outros locais cuja 

situação presente se assemelhe ao contexto da pesquisa, como forma de responder 

à hipótese por meio de comparações, enxergando os limites do que tem sido feito no 

Brasil.  

Como procedimentos metodológicos ou técnicas de pesquisa, são 

observados documentos, relatos históricos e mapas na análise da transformação 

dos usos do espaço, bem como consultada a bibliografia existente sobre o eixo 

analítico seguido no estudo e sobre o próprio lugar em foco, além do uso da história 

oral, realizada com moradores mais antigos na região. 

Aqui, cabe ressaltar a importância do instrumento da história oral. Segundo 

Freitas (2002), é uma técnica de pesquisa que trabalha com a memória viva, 

constituindo uma visão interpretativa de acontecimentos do passado, carregada de 

significados próprios. É uma história do cotidiano do entrevistado, trazendo outros 

pontos de vista, muitas vezes até incompatíveis com aqueles da “história oficial”. 

Esse entendimento de um passado mais recente através da oralidade tem sido 

revalorizado, visto que traz novas perspectivas que não se faziam ouvir, retomando, 

assim, o indivíduo como sujeito no processo histórico. Nessa perspectiva, o 

entrevistado configura-se como “agente histórico” (FREITAS, 2002, p. 69), e é esse 

sentido que o estudo busca considerar. 

A fim de avaliar o grau de dependência em relação ao turismo com os reais 

impactos dessa atividade em Ibitipoca e analisar as relações sociais presentes 

atualmente no lugar, são feitas observações de campo, questionários e entrevistas 

com moradores, turistas, proprietários de negócios em Ibitipoca, com o secretário de 

turismo de Lima Duarte, o diretor do Parque Estadual de Ibitipoca, e com alguns ex-

moradores do entorno do Parque, seguidos de posterior análise dos dados 

coletados.  

Para analisar a essência do lugar segundo seus moradores e usuários 

(turistas), também são utilizados os questionários aplicados, além da análise de 

entrevistas semiestruturadas com informantes da comunidade, realizadas durante o 

Encontro Regional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo da Regional Leste, em 

Ibitipoca, no ano de 2012.  

Por fim, o estudo de gestões mais sustentáveis e participativas do turismo 

ocorre por meio de publicações atuais sobre locais onde tenha sido incorporado o 

turismo sustentável ou o chamado turismo de base comunitária, buscando-se 
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observar desde políticas relacionadas e características dessa atividade, até sua 

prática efetiva. 

Todos os objetivos, metodologias, processos metodológicos e resultados 

esperados foram sintetizados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Processo metodológico da pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Acredita-se que a interdisciplinaridade seja o caminho pelo qual tal estudo 

possa se concretizar, visto que nenhum conhecimento isolado é passível de 

responder às questões apresentadas sobre Ibitipoca. Considera-se o saber 

fragmentado incapaz de explicar a complexidade vivida com a globalização, que se 

instala e influencia tudo, bem como, ao mesmo tempo, tem suas características em 

um constante choque, exigindo novas definições e arranjos (SANTOS, 2000). Nesse 

contexto, insere-se a dinâmica turística como problemática contemporânea, 

acompanhada por questões da conservação do patrimônio em seu conceito 

ampliado, que, por si só, já traz implícita a abordagem interdisciplinar.  

Do mesmo modo, associam-se ao estudo de caso as questões ambientais e a 

sustentabilidade, conceito no qual o enfoque interdisciplinar apresenta-se 
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basicamente sob três dimensões: a sociocultural, a ambiental e a econômica, que 

devem ser trabalhadas em correspondência para o alcance real do sustentável. 

A partir da base metodológica apresentada, a pesquisa que segue se 

estrutura em três capítulos, para além da introdução e conclusão. O capítulo 2, 

“Desenvolvimento turístico e preservação”, trata do arcabouço teórico utilizado como 

base de estudo, trazendo também o estado da arte acerca dos dois eixos principais 

de análise, que dão nome ao referente capítulo. Esse aparece dividido em três 

subcapítulos, os quais, embora sejam inter-relacionados, voltam o foco cada um 

para uma relação específica entre subtemas: a sustentabilidade em relação ao 

desenvolvimento e ao turismo; a preservação relacionada à percepção, memória e 

coletividade; as políticas preservacionistas inseridas no planejamento e articuladas 

com a sustentabilidade. 

O capítulo 3 apresenta o lugar usado como estudo de caso, Ibitipoca, em três 

partes referentes às espacialidades que o compõem: a cidade de Lima Duarte, seu 

distrito Conceição do Ibitipoca e o Parque Estadual, todas caracterizadas e 

contextualizadas historicamente. Em seguida, essas três esferas aparecem 

associadas à dinâmica do lugar. 

O capítulo 4 aproxima-se ainda mais do lugar, na medida em que explora a 

pesquisa de campo, trazendo as observações e os dados coletados nesse 

momento, sob a ótica dos diversos olhares: turistas, moradores, ex-moradores, 

empreendedores e gestores. Tais visões foram pré-definidas a partir de referências 

mais específicas para essa parte da análise do campo, Elias (1965) e Hall (1992), 

apesar de o todo analítico ser permeado pela base teórica anteriormente citada. 

Além disso, o capítulo indica diretrizes que constituem “novos olhares” para 

Ibitipoca. Por fim, a conclusão retoma os principais aspectos do estudo, bem como o 

processo em geral. 
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2 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO E PRESERVAÇÃO  

 

Para a imersão no objeto abordado, é indispensável o estudo de alguns 

conceitos que se inserem na temática proposta da preservação frente ao 

desenvolvimento turístico. O embasamento teórico acontece, dessa forma, sob 

esses dois eixos, trazendo a sustentabilidade para esse campo, no sentido de 

integrar a questão da preservação ao desenvolvimento. 

A discussão inicia-se com a definição do que seria uma forma sustentável de 

desenvolvimento, partindo de seu conceito inicial, surgido na década de 1980, até 

sua aplicação específica na atividade turística, sobre a qual também é feita uma 

contextualização. Nesse sentido, é focada a abordagem conceitual da 

sustentabilidade no turismo, através do chamado “Turismo de Base Comunitária” 

(TBC), foco este justificado pelo entendimento de que, nessa prática, a esfera social 

pode ter mais espaço e força. São apresentados, ainda, alguns planos, políticas e 

programas nacionais relacionados ao TBC, bem como exemplos de conquistas no 

exercício dessa atividade. O objetivo principal desse primeiro subcapítulo é 

responder a uma das questões apresentadas pela pesquisa, verificando se o turismo 

em Ibitipoca é realizado de forma sustentável. 

Posteriormente, fala-se na manutenção da cultura local, estimulada pela 

atividade turística, que deve ser planejada com vistas a essa finalidade. Assim, 

associa-se o turismo à preservação, abordando o segundo eixo analítico proposto, 

no qual se insere a questão da memória na atualidade, a relação da percepção com 

a memória e a importância de se apreciarem as diversas percepções geradas a 

partir das experiências reais de cada indivíduo em relação ao lugar. Tal 

embasamento é fundamental na avaliação acerca da descaracterização ou não de 

Ibitipoca. 

Nesse aspecto, consideram-se as transformações da maneira como se 

percebe o mundo na contemporaneidade e a visão fenomenológica como uma forma 

de captar a essência do lugar, a partir das várias individualidades que formam o 

coletivo, ou seja, a identidade local. Essa consideração vem no sentido de trabalhar 

o desenvolvimento associado à preservação, através de um planejamento que 

considere as diversas perspectivas, entendendo que é nesse compartilhamento da 

diversidade que a coletividade se constitui.  
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Além disso, acredita-se que a gestão do lugar está intimamente ligada às 

relações sociais ali presentes e representadas nesse conjunto denominado lugar, 

cujos valores devem ser mantidos na perspectiva da sustentabilidade, retomada no 

subcapítulo “Planejamento, políticas preservacionistas e sustentabilidade”, que tem 

como intuito propiciar a elaboração posterior de algumas diretrizes para Ibitipoca, 

conforme os resultados esperados. 

Em suma, percebe-se uma linha de raciocínio, a partir dos dois eixos 

analíticos principais – o desenvolvimento turístico e a preservação – que sai da 

questão da sustentabilidade, desde o desenvolvimento sustentável até sua prática 

na atividade turística, seguindo para o segundo eixo, onde são abordados os 

aspectos ligados à memória, à percepção, às políticas preservacionistas inseridas 

no planejamento, voltando ao ponto inicial, a sustentabilidade, aqui já associada à 

preservação. O Quadro 2 sintetiza a relação dos resultados esperados com cada um 

dos subcapítulos teóricos. 

 

Quadro 2 – Embasamento teórico e resultados esperados 

SUBCAPÍTULOS (TEORIA) RESULTADOS ESPERADOS 

2.1. Sustentabilidade: desenvolvimento e 

turismo 

O turismo em Ibitipoca é sustentável? 

2.2. Preservação: memória, percepção e 

coletividade 

Há descaracterização do lugar – Ibitipoca – em 

função do turismo? 

2.3. Planejamento, políticas 

preservacionistas e sustentabilidade 

Diretrizes de gestão para Ibitipoca. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
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2.1 Sustentabilidade: desenvolvimento e turismo 

 

O conceito de “desenvolvimento sustentável” surge no fim da década de 

1980, com a comissão de Brundtland1, respondendo, de certa forma, ao amplo 

debate sobre a “crise ecológica” que vinha ocorrendo desde os anos 1970. Contudo, 

embora já na sua definição se apoie nos chamados três pilares da sustentabilidade – 

o ambiental, o econômico e o sociocultural – é ainda um discurso muito restrito às 

duas primeiras dimensões. 

Nesse sentido, são questionados os limites das medidas usualmente tomadas 

neste campo, muitas vezes devido, exatamente, às concepções puramente 

econômicas utilizadas. Não é possível, por exemplo, quantificar em termos 

monetários mudanças de modos de vida, perdas de símbolos ou locais históricos, 

destruição do patrimônio, que são parâmetros muito mais de ordem qualitativa do 

que quantitativa. Assim, é preciso uma revisão do sistema econômico e político, 

atualmente insustentável frente à nova realidade vivida (AMARO, 2004). 

 

... na medida em que o dinheiro contrapesa uniformemente toda a 
pluralidade das coisas, exprime todas as distinções qualitativas entre elas 
mediante as diferenças do quanto; na medida em que o dinheiro, com sua 
ausência de cor e a sua indiferença se eleva a denominador comum de 
todos os valores, torna-se o mais terrível nivelador, corrói irremediavelmente 
o cerne das coisas, a sua peculiaridade, o seu valor específico, a sua 
incomparabilidade. (SIMMEL, 1903, p. 9) 

 

Levando a ideia de sustentabilidade para a atividade turística, vale, 

inicialmente, ressaltar alguns momentos, ideias ou tipos de turismo, a fim de 

entender tanto o momento presente, no qual se insere a sustentabilidade nessa 

atividade, como o olhar do turista, a ser diretamente abordado no trabalho de 

campo. 

Segundo Urry (1990), o turismo, tendo nascido como atividade de lazer da 

sociedade moderna, a partir das transformações do trabalho remunerado, gera 

experiências supostamente diferentes daquelas cotidianas, situando-se fora do que 

é comum para determinadas pessoas. Ele varia de acordo com a sociedade, grupo 

                                                             
1
 Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, estabelecida pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), em 1987, e presidida por Gro Harlem Brundtland, então primeira-ministra da 
Noruega. Tinha como objetivo estudar a relação entre o desenvolvimento econômico e a conservação 
do meio ambiente, tendo lançado o relatório “Nosso Futuro Comum”, que definiu o conceito de 
desenvolvimento sustentável. (INSTITUTO ETHOS, 2007) 
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social e período histórico, visto que o olhar do turista depende daquilo com que ele 

contrasta, ou seja, as práticas sociais cotidianas. Assim, não se pode falar em uma 

universalização dessa experiência, embora existam algumas características mínimas 

da atividade turística, a adoção de certas práticas de massa e a procura de 

demonstrações daquilo que é comumente considerado típico do lugar visitado. 

Em oposição a essa ideia de uma busca dos turistas pela autenticidade ou 

mesmo pela “vida real” dos outros, Urry (1990) apresenta também autores que 

consideram que essa realidade não é vivenciada diretamente, sendo muitas 

atrações inventadas, afastando-se do local e sua comunidade, ou mesmo tornando-

se uma “autenticidade encenada”. No entanto, o próprio autor conclui que, mais do 

que elementos autênticos, o turista, na verdade, procura a ideia de ir além do 

habitual. 

Dentro dessa lógica, o turismo nasce tendo os balneários como principal 

destino das massas, passa por uma mudança na década de 1960, com sua 

internacionalização2, quando se perde o caráter local como fundamental a essa 

atividade e há o predomínio da artificialidade das atrações, e chega à pós-

modernidade, momento no qual o olhar do turista se liga mais a outras práticas 

socioculturais, sendo dissolvidas algumas fronteiras entre as diversas formas de 

manifestação cultural. 

Assim, no momento atual, o turismo é entendido como um sistema composto 

por diversos elementos relacionados entre si e com o meio em que estão inseridos – 

dessas relações depende o bom funcionamento da atividade turística. Segundo Dias 

(2005),  

...devemos entender o turismo como um sistema de relações amplo 
que apresenta interações com os ambientes econômico, jurídico, social, 
político, ecológico, tecnológico entre outros, de modo que aqueles que se 
dedicam ao seu estudo devem assumir uma perspectiva generalista na sua 
abordagem, utilizando diversos campos do conhecimento, e procurando 
obter conclusões que demonstrem as implicações decorrentes dessa 
interação multidisciplinar. (DIAS, 2005, p. 25) 

 
 

A partir dessa compreensão do turismo como sistema, foi definido por Beni 

(1998) o Sistema de Turismo (SISTUR), composto por três conjuntos: Relações 

Ambientais, Organização Estrutural e Ações Operacionais (FIG. 2). 

                                                             
2
 A “internacionalização” mencionada é abordada por Urry (1990) como parte da economia do turismo 

inserida no processo de globalização: “... significa que não podemos explicar os padrões turísticos, 
em qualquer sociedade, sem analisar o que ocorre em outros países [...] significa que cada local 
turístico pode ser comparado com aqueles que se localizam no exterior”. (URRY, 1990, p. 72) 



22 
 

Figura 2 – Modelo referencial do SISTUR 

 

Fonte: BENI, 1998. 

 

Destaca-se que os subsistemas do conjunto das Relações Ambientais do 

SISTUR correspondem às esferas do tripé da sustentabilidade: econômica, 

ambiental e sociocultural. No entanto, muitas vezes, o turismo acaba respondendo 

apenas a interesses financeiros, em detrimento dos âmbitos sociocultural e 

ambiental, ou seja, o turismo pode promover o crescimento, a partir do incremento 

da renda, mas não pode, isoladamente, conduzir o desenvolvimento, que só 

acontece quando se caminha na direção do equilíbrio entre os aspectos citados. 

Diante desse contexto, observa-se o surgimento de uma forma alternativa de 

turismo, em que há certa preocupação em como as diversas atividades econômicas 

têm afetado de forma significativa a qualidade de vida das comunidades locais e a 

preservação dos bens naturais, contrapondo-se ao turismo massificado, comumente 

conhecido e praticado, gerador, muitas vezes, de uma série se conflitos internos, 

como a aceleração de uma aculturação3 dos jovens e enfraquecimento da coesão 

social. Na pesquisa, foi verificada qual dessas práticas estão presentes em Ibitipoca. 

Considera-se que,  

 

                                                             
3
 O termo “aculturação” refere-se aqui ao processo de intercâmbio cultural no qual há grande 

assimilação da cultura externa pela cultura local, a partir do contato que o turismo propicia, levando a 
uma nova cultura. 
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Fundamentalmente, é na diversidade que a nova demanda turística 
esgota suas motivações profundas. Em um mundo atormentado pela perda 
de referências, a necessidade de pertencimento, bem como de um 
intercâmbio intercultural, exprimem o desejo de uma procura de sentidos da 
parte dos atores. Esta constatação está bem presente atrás das mudanças 
que se operam na superfície da área do turismo. Os turistas querem ser 
atores, responsáveis e solidários em seus intercâmbios com outros mundos. 
[...] A proximidade, a profundidade do intercâmbio cultural e intercultural, as 
novas percepções da natureza e das paisagens exprimem uma 
necessidade profunda de se situar em um mundo anônimo e dominado pela 
técnica e uma economia mutáveis e alienantes. Esta necessidade de 
referências simbólicas de existência está na raiz do turismo alternativo.  
(ZAOUAL, 2009, p. 58). 

 
 

Assim, o chamado Turismo de Base Comunitária (TBC)4 aparece 

respondendo à aproximação da atividade em relação ao desenvolvimento local5 e à 

comunidade ali presente, com o sítio simbólico de pertencimento6 como elemento de 

vínculo e suporte a essa abordagem relacional, na qual há a valorização do homo 

situs (homem situado, pertencente ao sítio, aos seus valores).  

Nesse aspecto, “... a noção de lugar é fundamental na análise de 

comunidades, pois revela a existência local dos fenômenos tanto no espaço físico 

como no espaço social, ‘conferindo essência, significado e transcendência, pois é 

localmente que nos situamos e é localmente que as coisas acontecem’”. 

(MALDONADO, 1993, p. 34) 

O TBC constitui, então, um turismo situado com interesse na diversidade, 

sendo a proximidade comunidade-visitante sua condição essencial, a qual 

pressupõe experiências autênticas de convívio e trocas interculturais, visto que as 

comunidades se dispõem a compartilhar sua cultura e os turistas buscam vivenciar 

uma realidade diferente do seu cotidiano de origem. “... ‘quem chega’ está 

permeável e aberto a uma experiência integral no ‘lugar’ e na relação com ‘quem 

recebe’. ‘Quem recebe’ protagoniza o ato de acolher na busca da troca que 

potencializa o seu sentimento de pertencimento e a aprendizagem da diferença, na 

afirmação das identidades envolvidas.” (IRVING, 2009, p. 119) 

                                                             
4
  O TBC será a principal referência de análise utilizada para verificar se o turismo em Ibitipoca se dá 

pelo viés da sustentabilidade. 
5
 “O conceito de desenvolvimento local parece ser um herdeiro direto do conceito de desenvolvimento 

sustentável e, embora os mesmos não sejam sinônimos, a literatura que consagra ambos aponta 
para indiscutíveis convergências entre eles, posto que ambos têm em seu cerne o pressuposto de 
que o desenvolvimento tem de ser, antes de mais nada, humano e social” (CRUZ, 2009, p. 92). 
6
 “Um sítio é, antes de tudo, uma entidade imaterial, invisível. Ele impregna secretamente os 

comportamentos individuais, coletivos e todas as manifestações materiais de uma região dada 
(paisagem, habitat, arquitetura, saber-fazer e técnicas, utensílios, modo de coordenação e de 
organização econômica etc.). Deste ponto de vista, é um patrimônio coletivo vivo que tira sua 
consistência do espaço vivido pelos atores” (ZAOUAL, 2009, p. 63). 
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A fim de permitir essa relação dialogal e interativa entre visitantes e visitados, 

tornam-se necessários espaços de encontro que favoreçam a oportunidade de 

experiência compartilhada, tais como espaços livres e comunitários, em oposição 

aos espaços segregados que o turismo convencional por vezes produz. 

Com relação aos serviços oferecidos e infraestrutura, o TBC requer menor 

densidade, visto que procura ser uma atividade de escala limitada, observando o 

controle dos impactos sociais e ambientais, ao mesmo tempo em que respeita as 

heranças culturais e tradições locais. Prevalecem, assim, os empreendimentos de 

pequeno porte, geralmente administrados por uma família ou associação, reforçando 

o fator hospitalidade como elemento-chave dessa prática (BURSZTYN; SANSOLO, 

2009). 

Outra característica fundamental é a base endógena da iniciativa, ou seja, a 

motivação para a atividade turística deve partir da comunidade, não apenas ser 

induzida por orientações técnicas externas, contribuindo para o protagonismo dessa 

sociedade, que passa a exercer seu poder de decisão sobre o desenvolvimento local 

– os moradores tornam-se agentes no processo de construção, planejamento e 

gestão dos projetos turísticos, o que vem reforçar, ainda, o sentimento de 

pertencimento ao lugar (IRVING, 2009).  

Como resultado, modifica-se a forma pela qual se dá a apropriação dos 

benefícios gerados pela atividade turística, visto que a comunidade passa a atuar 

como participante ativa de seu próprio desenvolvimento e não apenas espectadora, 

direcionando os benefícios diretamente à população local. 

É importante destacar que esse processo de empoderamento da comunidade 

deve preocupar-se com o envolvimento participativo, não individualista. Pressupõe-

se, então, horizontalidade, descentralização e gestão compartilhada, através de 

reuniões, onde são definidos objetivos e metas a serem atingidas. Além disso, em 

muitos casos, a ação comunitária não dispensa a iniciativa privada ou a participação 

pública, formando-se parcerias com os setores público e privado nos projetos de 

desenvolvimento comunitário (CORIOLANO, 2009). No Quadro 3, constam as 

características principais do TBC. 
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Quadro 3 – Principais características do TBC 

TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA (TBC) 

base endógena da atividade turística = empoderamento da comunidade local 

(moradores como agentes na construção, planejamento e gestão do turismo) 

descentralização e gestão compartilhada, com parcerias público-privadas 

abordagem relacional: proximidade comunidade-visitante, que possibilite experiências  

autênticas de convívio e trocas interculturais 

afirmação cultural 

benefícios diretos à população local 

favorecimento da coesão e do sentido coletivo 

escala limitada  

impactos controlados 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em BARTHOLO; BURSZTYN; SANSOLO, 2009. 

 

 O Turismo de Base Comunitária é aqui tratado como um marco das primeiras 

ações do poder público federal em apoio a outro modelo de turismo que não o 

convencional turismo de massa, embora não possa ser definido como uma política 

pública no Brasil. Pode-se considerar que a sustentabilidade aparece, de certa 

forma, em algumas dessas políticas relacionadas; nenhuma, no entanto, aplicada à 

Ibitipoca. 

Na perspectiva macro, o Plano Nacional do Turismo (BRASIL, 2007/2010), 

ferramenta de planejamento e ação do governo federal para estruturação e 

ordenamento da atividade turística, já aborda o respeito aos princípios do tripé da 

sustentabilidade econômica, ambiental, sociocultural, bem como a sustentabilidade 

político-institucional, através de um compromisso com o desenvolvimento local e a 

inclusão social no vetor turístico, a ser concretizado em diversos programas, tais 

como o Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), Programa de 

Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, Programa de Planejamento e 

Gestão da Regionalização, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional do 

Turismo (PRODETUR), entre outros. 

O Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), desenvolvido 

em 1994 pela EMBRATUR, é um exemplo de tentativa de possibilitar a participação 

no planejamento do turismo a partir das localidades, trabalhando a descentralização 

política na gestão. Sua dinâmica consiste em capacitação da comunidade através de 
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oficinas de sensibilização, conscientização, mobilização, orientação e qualificação 

para o planejamento.  

O Programa de Regionalização do Turismo, por sua vez, também possibilitou 

a participação comunitária no processo de planejamento do desenvolvimento 

turístico. Segundo o Ministério do Turismo, é um macroprograma orientador de todos 

os programas e ações do PNT, contemplando “... desde atividades de articulação, 

sensibilização e mobilização até a elaboração e a implementação dos planos 

estratégicos das regiões turísticas.” (BRASIL, 2013)  

Dentre suas principais ações estão o Programa de Planejamento e Gestão da 

Regionalização, cuja atuação é direcionada à capacitação de atores para atuarem 

efetivamente em âmbito regional, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Regional do Turismo (PRODETUR), que busca organizar as intervenções públicas 

para o desenvolvimento do turismo a partir do planejamento das áreas turísticas 

prioritárias, e a Coordenação Geral de Projetos de Estruturação do Turismo em 

Áreas Priorizadas (CGPE), que apoia a formulação e implementação de projetos 

onde o turismo é indutor do desenvolvimento local e da geração de emprego e 

renda, principalmente em áreas de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

Existe ainda a Rede Brasileira de Turismo Solidário e Comunitário 

(TURISOL), composta por diversas organizações7, cujas principais ações são em 

prol do fortalecimento do Turismo Comunitário, girando em torno da capacitação de 

agentes, produção de conhecimento através de materiais diversos, diálogo com os 

Ministérios e Secretarias, e de estratégias de comercialização conjuntas. Muitos 

foram os beneficiados pelo apoio do Governo Federal, através do Edital de chamada 

pública de projetos MTur/Nº 001/2008, que selecionou iniciativas de Turismo de 

Base Comunitária. 

Diante das características e políticas apresentadas, considera-se, 

inicialmente, que o lugar em estudo não corresponde ao que pressupõe um Turismo 

de Base Comunitária, visto que a essência dessa atividade, a participação efetiva da 

comunidade ali presente na gestão do turismo, não é observada em Ibitipoca, onde 

a dinâmica é outra, sendo analisada posteriormente nesta pesquisa. 

                                                             
7
 Organizações que fazem parte da rede TURISOL: Rede Tucum (CE), Associação de Silves pela 

Preservação Ambiental e Cultural (Silves, AM), Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia 
(Santa Rosa de Lima, SC), Instituto Terramar (Fortaleza, CE), Fundação Casa Grande (Nova Olinda, 
CE), Associação Projeto Bagagem (São Paulo, SP), CEAPS Projeto Saúde e Alegria (Santarém, PA), 
Associação Grãos de Luz (Lençóis, BA), Instituto Formação (MA). 
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Nesse contexto, em contrapartida, um exemplo de destaque no cenário 

nacional é a região nordeste, onde a Prainha do Canto Verde, comunidade do litoral 

cearense, próxima à capital Fortaleza, foi a pioneira na promoção do turismo de 

base comunitária, com a construção do “Projeto Turístico Socialmente Responsável” 

(FIG. 3).  

 

Figura 3 – “Projeto Turístico Socialmente Responsável”, 

na Prainha do Canto Verde/CE 

 

Fonte: Prainha do Canto Verde, 2013. 

 

Esse projeto teve como ponto de partida a preocupação em ouvir os 

moradores sobre a chegada inevitável do turismo ao lugar, em 1994, quando a 

percepção era a geração de trabalho e renda como um dos principais benefícios a 

serem trazidos pela atividade turística, em contrapartida à exploração por agentes 

externos e aos riscos ligados à prática da prostituição, roubo e venda de terras, ou 

seja, os moradores desejavam permanecer ali e eles mesmos desenvolverem o 

turismo. Unidos contra a expulsão da população do local, a atuação das famílias e 

da associação de moradores contribuiu para o fortalecimento do sentimento de 

pertencimento ao lugar. 

Assim, em 2001, o Conselho de Turismo da Prainha do Canto Verde foi 

transformado em cooperativa comunitária, a COOPECANTUR, com apoio da 

Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares do Ceará – UFC (Universidade 
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Federal do Ceará). Foi também criado o Fundo Social, através do qual 20% do saldo 

das operações ligadas ao turismo são repassados para a comunidade ao fim de 

cada gestão, cabendo à Associação de Moradores decidir quais serão os 

investimentos prioritários para a aplicação destes recursos. Os 80% restantes são 

destinados ao Fundo de Reserva, utilizado para investimentos em projetos de 

melhorias para as atividades turísticas, tais como infraestrutura, equipamentos e 

capacitação de mão de obra. “Desta forma, o turismo passou a ser visto de forma 

mais clara pela comunidade, como uma nova prática que traz retornos positivos para 

o desenvolvimento da localidade.” (MENDONÇA, 2009, p. 294).  

Já no contexto sul-americano, a Bolívia é um bom exemplo, tendo lançado 

seu Plano Nacional de Turismo em 2006, integralmente dedicado ao fomento do 

turismo comunitário, centrado na promoção dessa atividade entre as comunidades 

indígenas, com o objetivo de criação de empregos, de forma a erradicar a pobreza 

que existe entre tais comunidades. 

Apesar dos planos, programas e projetos mencionados,  

 

... as ações públicas de fomento ao turismo ainda tratam o tema de 
forma homogênea, ignorando a diversidade cultural e paisagística de cada 
região e difundindo um turismo massificado que compromete as condições 
sociais, prejudica as condições ambientais e descaracteriza as heranças 
culturais de comunidades tradicionais. As políticas públicas de turismo 
implementadas no Brasil, a partir da década de 1990, não vêm 
apresentando os benefícios sociais esperados, ainda que a retórica do 
discurso oficial muitas vezes contemple a participação dos atores sociais 
locais e a promoção do desenvolvimento socioeconômico da região. 
(BARTHOLO; BURSZTYN; DELAMARO, 2009, p. 77).  

 

Na verdade, há muito por fazer no âmbito das políticas públicas. Irving (2009) 

relata que a incorporação e participação efetiva dos moradores constitui um desafio 

para muitos e uma realidade para poucos “... o turismo nas comunidades tem sido 

uma atividade arriscada, às vezes desagregadora das atividades tradicionais e nem 

sempre seus resultados são satisfatórios,...” (CORIOLANO, 2009, p. 281).  

Ao mesmo tempo, não se pode falar em modelos, visto que a diversidade faz 

de cada uma das iniciativas autoproclamadas “comunitárias” únicas, mas sim tentar 

compreender essa variedade de lugares, contextos e pessoas, a fim de extrair 

ensinamentos que possam subsidiar a formulação de políticas nesse sentido. 
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2.2 Preservação: memória, percepção e coletividade 

 

Considera-se que os diferentes olhares do turismo propostos se relacionam 

com a preservação, visto que, ainda hoje, o modo de vida e o patrimônio natural, 

histórico e cultural das comunidades tradicionais são pouco conhecidos para efeito 

de planejamento turístico, devendo, no entanto, ser considerados nessa atividade 

enquanto estímulos a ela e enquanto receptores de suas influências. Entretanto, tais 

manifestações da identidade cultural local não devem se tornar apenas o reflexo 

daquilo que o turista busca encontrar naquela comunidade. 

Pode-se inferir que os chamados lugares de memória8 situam-se nesse 

contexto, relacionados ao processo de patrimonialização, sobre o qual Nora (1984) 

faz uma crítica intensa no que se refere à sua tendência em reduzir o lugar de 

memória ao sítio topográfico e entregar o culto da memória aos abusos da 

comemoração, ou seja, seria como representar uma história criada através de 

cenários e espetáculos, ao invés da transmissão tradicional da cultura pela oralidade 

e demais práticas imateriais (RICOEUR, 2003). 

Assim, os lugares de memória deveriam ser uma representação da história de 

forma contínua, transmitida através das gerações de forma natural, mas esta 

memória transformou-se em comemoração, passando a encenar a história e a criar 

uma coletividade irreal, um produto cultural, muitas vezes relacionado, ou mesmo 

destinado, à atividade turística. 

Acerca deste aspecto, Santos (2010) menciona a influência da cultura de 

massa sobre a cultura preexistente nos lugares, cujo resultado são as “formas 

mistas sincréticas”, oferecidas como espetáculo, “uma cultura popular domesticada 

associando um fundo genuíno a formas exóticas que incluem novas técnicas” 

(SANTOS, 2010, p. 143). 

Observa-se, assim, um crescimento de locais onde se celebra a chamada 

“tradição” – a musealização, a comercialização em massa da nostalgia, a literatura 

memorialística, práticas memorialistas nas artes visuais. Igualmente, uma das 

lamentações permanentes da modernidade refere-se à perda de um passado 

melhor, da memória de viver em um lugar seguramente circunscrito, com um senso 

                                                             
8
 Lugar de memória é um conceito histórico posto em evidência pela obra Les Lieux de Mémóire, 

editada a partir de 1984, sob a coordenação de Pierre Nora. 
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de fronteiras estáveis e uma cultura construída localmente com o seu fluxo regular 

de tempo e um núcleo de relações permanentes (RICOEUR, 2003). 

De qualquer forma, 

 

... não é clara, de modo algum, qual é a compreensão que a maior 
parte das pessoas têm. Na ausência de uma indústria da tradição, como é 
que o passado é normalmente apropriado? [...] O que precisa ser enfatizado 
é que a história da tradição é distorcida devido ao predomínio da ênfase na 
visualização, no fato de se apresentar ao visitante um conjunto de artefatos, 
incluindo edificações e, em seguida, tentar visualizar o padrão de vida que 
se teria estruturado em torno deles.“ (URRY, 2001, p. 153) 

 

  

Com essa estrutura, ignora-se a variedade de experiências sociais. Assim, 

Urry (1990) coloca ainda que “esta última (a tradição – passada, morta e segura), 

em resumo, mascara as desigualdades sociais e espaciais, introduz um consumismo 

e uma comercialização superficiais e pode, em parte, destruir elementos ou artefatos 

que, supostamente, estão sendo conservados”. (URRY, 2001, p. 150) 

Acredita-se na contramão a essa desconsideração em relação aos vários 

grupos sociais ou mesmo às várias individualidades que formam o coletivo. Supõe-

se que, através da teoria arquitetônico-urbanística da percepção fenomenológica, 

seja possível retomar essa variedade, na qual a memória surge por ter um 

significado no presente, que a evoca, não aparecendo simplesmente como uma 

ficha catalogada de um arquivo. É essa a memória buscada na pesquisa, através 

das percepções de vários grupos agentes em Ibitipoca, para verificar o que dela está 

sendo mantido, transformado coerentemente ou descaracterizado. 

Nesse aspecto, a fenomenologia9 orienta seu olhar para a relação sujeito(que 

percebe)-objeto(percebido), buscando identificar os aspectos da percepção nessa 

relação individual, na chamada “experiência real” vivida pelo indivíduo em seu 

cotidiano. Porém, considera-se que a forma como o mundo e seus fenômenos são 

percebidos também está vinculada à cultura e à sociedade. Com isso, a percepção 

humana não poderia ser neutra, imparcial ou pura, ou seja, ela sofre influências de 

repertórios do senso comum.  

                                                             
9 Para Merleau-Ponty, já em 1945, a fenomenologia era considerada também o estudo das essências, 

as quais são traduzidas na existência do homem. “Buscar a essência do mundo não é buscar aquilo 
que ele é em ideia, [...] é buscar aquilo que de fato ele é para nós antes de qualquer tematização.” 
(MERLEAU-PONTY, 1996. p.13) 
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Nesse sentido, Harvey (1994) afirma que “... o valor e o sentido não são 

inerentes a nenhuma ordem espacial, [...] devendo ser invocados. A ideia de que 

haja alguma ‘linguagem universal’ do espaço, uma semiótica do espaço que 

independa de atividades práticas e de atores historicamente situados, tem de ser 

rejeitada.” (HARVEY, 1994, p. 199). Santos (2010) completa que “... de um lado, se 

multiplicam as percepções fragmentadas e, de outro, pode estabelecer-se um 

discurso único do ‘mundo’, com implicações na produção econômica e nas visões da 

história contemporânea, na cultura de massa e no mercado.” (SANTOS, 2010, p. 44-

45) 

Atualmente, observa-se que a percepção espacial parece ser transformada 

pela forma com que o tempo se processa em ritmo acelerado. Questiona-se a 

redução ou mesmo abdução desse tempo, levando a algumas teses que abordam 

certo adormecimento da percepção diante do cotidiano de repetições que se vive 

nesse mundo atual da pluralidade, rapidez e expansão. O excesso de informações 

que se recebe na atualidade faz com que a percepção dessas realidades tenda a 

desaparecer na dinâmica dos fluxos e da descartabilidade.  

Uma justificativa para o adormecimento da percepção e para a ideia de que, 

quanto mais informação se tem, o significado em si mesmo passa a ser invisível, é 

que o condicionamento dos indivíduos ao movimento rápido e contínuo de estímulos 

exteriores e interiores tende a gerar nesses indivíduos um mecanismo de defesa 

contra a superestimulação, mecanismo este que resulta na “atitude blasé”, descrita 

por Simmel (2009) no início do século XX. Dessa forma, o bloqueio em relação aos 

muitos estímulos externos, impedindo-os que penetrem em sua totalidade, diminui 

as experiências vividas por cada pessoa como uma forma de anestesia nela 

mesma.10 

Ainda nessa abordagem, a experiência direta, a “experiência do Eu”, sobre a 

qual teoriza Bachelard (1988),11 perde agora para a mera representação, ou seja, os 

indivíduos perderam o sentido de qualquer experiência ontológica genuína, estando 

                                                             
10

 Essa ideia começa a ser observada no contexto cultural de passagem da modernidade à pós-
modernidade. Segundo Harvey (1994), são características desse período a grande produção de 
signos e imagens, a disseminação do individualismo, a distinção social através de posses e da 
aparência, o “empório de estilos” e multiplicidade de papéis desempenhados pelos cidadãos, as 
redes diversas de interação social, a facilidade de “se perder o rumo”, o “imperialismo do gosto”, 
hierarquia de valores e significações. 
11

 Em “A poética do espaço”, Bachelard (1988) busca o redescobrimento da imagem primeira, 
ancestral e arquetípica, formadora de pensamentos no inconsciente humano, onde todos os sentidos 
despertam e trazem a reação do espanto no sentido do maravilhar-se. 
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alienados em relação a si mesmos, às suas próprias experiências, emoções, 

criatividade e desejos, o que leva à eliminação da possibilidade de sua participação 

ativa na construção do mundo em que vivem.  

Assim, as pessoas não se permitem sentir o espaço diante da rapidez do 

cotidiano, ou o sentem de maneira diferenciada na contemporaneidade. Arantes 

(1995) também discorre sobre o aspecto de desatenção e “empobrecimento 

moderno da experiência, que a certa altura chega a antecipar a indiferença sem 

perspectiva da cultura do simulacro...” (ARANTES, 1995, p. 57). 

Nesse sentido, Augé (1995) traz a ideia de multiplicação dos chamados não-

lugares, aqueles que, diferentemente do conceito de lugar,12 não podem ser 

definidos como relacionais, históricos ou ligados à identidade. São espaços que não 

se integram a lugares anteriores a ele, sendo estes apenas listados, classificados e 

promovidos aos já citados lugares de memória. Tais espaços contêm uma massa de 

relações somente conectadas pelos fins certos – transporte, trânsito, comércio, entre 

outros – criando uma identidade compartilhada temporária dos passantes, que têm 

experiências simultâneas, portanto, somente no instante presente. 

Montaner (1997), por sua vez, aparece com uma abordagem em relação à 

percepção mais voltada a uma transformação da mesma do que à sua ausência. 

Segundo este autor, os lugares não devem ser interpretados como recipientes 

existenciais permanentes, mas sim entendidos como focos de acontecimentos, 

fluxos, cenários de eventos efêmeros, dentro do dinamismo da contemporaneidade. 

Dentro dessa ótica, o que está em pauta é, na verdade, mais do que a 

mudança na percepção espacial, o lugar e sua relação com o tempo, cujas 

concepções são construídas diferencialmente e “... criadas necessariamente através 

de práticas e processos materiais que servem à reprodução da vida social” 

(HARVEY, 1994, p. 272).  

Sobre esse aspecto, Santos (1997) afirma que “cada lugar é, a sua maneira, o 

mundo. [...] Mas, também, cada lugar, irrecusavelmente imerso numa comunhão 

com o mundo, torna-se exponencialmente diferente dos demais” (SANTOS, 1997, p. 

                                                             
12

 Lugar na antropologia é definido como uma construção concreta e simbólica do espaço, com as 
vicissitudes e contradições da vida social. Segundo De Certeau (1994), ele apresenta características 
fundamentais: é um espaço relacional de identidade (por possuir singular ocupação de elementos que 
coexistem e se interrelacionam nessa específica e instantânea configuração de posição), e 
necessariamente histórico (a partir do momento em que, combinando identidade e relações, é 
definido por uma estabilidade mínima onde se vive essa história). (AUGÉ, 1995, p. 53-55) 
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252), visto que, segundo ele, o tempo acelerado, ao acentuar a diferenciação dos 

eventos, dados como individuais e inter-relacionados, aumenta também a diferença 

entre os lugares, onde as variáveis da totalidade13 encontram-se de forma particular. 

“Os lugares são, pois, o mundo que eles reproduzem de modos específicos, 

individuais, diversos. Eles são singulares, mas são também globais, manifestações 

da totalidade-mundo, da qual são formas particulares.” (SANTOS, 2010, p. 112) 

Dessa forma, pode-se dizer que a “queda das barreiras espaciais” devido à 

“compressão espaço-tempo”, não implica o decréscimo da significação do espaço, 

podendo, em mão contrária, levar à “busca de uma identidade coletiva ou pessoal, a 

procura de comportamentos seguros em um mundo cambiante” (HARVEY, 1994, p. 

272).  

Antes do interesse pelas novas formas sociais, modos de sensibilidade e 

instituições que caracterizam o presente contemporâneo, conforme propõe Augé 

(1995), é imprescindível atentar para as mudanças que afetam a maioria das 

pessoas ao pensarem sobre suas relações e identidade, visto que, segundo Hall 

(2001), há um duplo deslocamento ou descentração dos sujeitos: de si mesmos e de 

seu lugar no mundo sociocultural, ou seja, o sujeito, definido por ele como pós-

moderno, passa por mudanças de ordem estrutural e institucional, resultado dos 

impactos da globalização, e apresenta, por vezes, várias identidades não fixas ou 

mesmo contraditórias. 

Nesse sentido, cabe aqui ressaltar que não se deve ignorar a complexidade 

do tecido social e a variedade de posições individuais, que não podem ser 

deduzidas do “texto cultural” – dialética coletivo-individual, onde o estudo 

fenomenológico pode auxiliar. Dessa complexidade é que surge a organização do 

espaço e o descobrimento de lugares. As coletividades precisam simbolizar a 

identidade compartilhada por todo o grupo, bem como a identidade particular de 

cada indivíduo e a identidade singular, que torna o grupo diferente de outros. 

“Nisso, o papel do lugar é determinante. Ele não é apenas o quadro de vida, 

mas um espaço vivido, isto é, de experiência sempre renovada, o que permite, ao 

mesmo tempo, a reavaliação das heranças e a indagação sobre o presente e o 

futuro.” (SANTOS, 2010, p. 144) 

                                                             
13

 “Enquanto integral, a totalidade é vista como algo uno e, frequentemente, em abstrato. Enquanto 
diferencial, ela é apreciada em suas manifestações particulares de forma, de função, de valor, de 
relação, isto é, em concreto.” (SANTOS, 1997, p. 98) 
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2.3 Planejamento, políticas preservacionistas e sustentabilidade 

 

Ampliando a questão do desenvolvimento pelo turismo e inserindo-a em uma 

abordagem relacionada ao planejamento, buscando uma forma de aplicar a 

sustentabilidade nessa discussão, observa-se que, nesse contexto de mudanças em 

que os lugares acabam perdendo uma parcela maior ou menor de sua identidade, a 

favor de formas globais estranhas ao sentido local da vida (SANTOS, 2010), “... a 

adoção indiscriminada de paradigmas moderno-desenvolvimentistas pouco tem 

contribuído para a manutenção dos valores que são encontrados em alguns locais 

de características socioambientais peculiares” (BUENO, 2003, p. 183). 

Porém, considerando que “não pode haver uma política do espaço 

independente das relações sociais” (HARVEY, 1994, p. 233), o planejamento 

participativo traz um processo de discussão compartilhada sobre as ações 

necessárias e adequadas à dada realidade, e ao seu desenvolvimento. Nesse 

processo, há o envolvimento de vários atores da sociedade na tomada de decisões, 

responsáveis e ativos em relação às iniciativas, em uma parceria entre governo e 

comunidade. 

As políticas preservacionistas devem ser inseridas nesse planejamento 

diferenciado, visto que, tradicionalmente desarticuladas das políticas públicas mais 

amplas, mostram-se incompatíveis com a dinâmica da cidade contemporânea real, 

reforçando a falsa dicotomia entre preservação e desenvolvimento, conforme se 

acredita nesse estudo, estruturado pelos dois eixos.  

No Brasil, a trajetória das políticas de preservação caracteriza-se, ainda, pela 

exclusão da população local e apagamento sistemático da “memorabilidade” real 

dos lugares. No quadro pretendido, “... a ideia da ‘conservação integrada’ parece 

desempenhar um importante papel, as políticas de patrimônio passam a ser vistas 

como um dos mais importantes elementos do planejamento urbano e regional...” 

(CASTRIOTA, 2003, p. 21). 

A preservação, nesta perspectiva, é entendida a partir da ampliação do 

conceito de patrimônio, desde meados dos anos 1970, resultando no conceito 

contemporâneo de patrimônio ambiental urbano, que considera o diálogo entre 

patrimônio, planejamento territorial e preservação ambiental – tal ampliação é 

utilizada na pesquisa, que busca contemplar esse conjunto. “Pensar na cidade como 

um ‘patrimônio ambiental’ é pensar, antes de mais nada, no sentido histórico e 
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cultural que tem a paisagem urbana em seu conjunto, valorizando o processo vital 

que informa a cidade e não apenas monumentos ‘excepcionais’ isolados”. 

(CASTRIOTA, 2009, p. 89) 

Portanto, a questão dos valores surge como central, trazendo certos 

questionamentos que devem ser feitos, como “o que conservar?”, “por que 

conservar?”, “para quem conservar?” (CASTRIOTA, 2009, p. 109). O fim último da 

conservação passa a ser a manutenção desses valores, não propriamente os bens 

em si. 

Diante dessa mudança de foco, em busca de uma preservação “sustentável”, 

é preciso perceber as relações que os bens naturais e culturais apresentam entre si, 

a fim de manter o equilíbrio da paisagem como um todo, frente ao desenvolvimento 

e, em Ibitipoca, frente ao turismo. 

Assim, retomando a ideia de desenvolvimento sustentável, ela aparece aqui 

associada às políticas preservacionistas no sentido de um desenvolvimento que, 

enxergando a paisagem cultural como unidade de planejamento, preserva o que 

seria “suficiente” de se deixar para as próximas gerações, considerando a ampla 

participação dos diversos atores da comunidade como fundamental no lidar com os 

múltiplos valores (FAIRCLOUGHT, 2001). 

Para a manutenção do lugar é necessário perceber qual a essência de seu 

patrimônio ambiental, preservando tais características que apresentem significância, 

ou seja, valor cultural, conforme proposto, já em 1980, pela Carta de Burra14, e 

retomado, mais especificamente com o termo “espírito do lugar”15, pela Declaração 

de Québec.16 Trata-se de uma preservação que considera a inevitabilidade da 

mudança, atendendo ao desenvolvimento, porém, de forma sustentável. A partir 

dessas considerações, transforma-se o olhar para o patrimônio e sua conservação, 

bem como novas propostas podem ser feitas para o estudo de caso. 

                                                             
14

 Documento resultante do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios – ICOMOS, de 1980, que 
estabelece princípios e procedimentos para a conservação, preservação, restauração e reconstrução 
de bens culturais (de valor estético, histórico, científico ou social para as gerações passadas, 
presentes ou futuras). (ICOMOS BRASIL, 2012) 
15

 Essência de vida social e espiritual do lugar, o conjunto dos “elementos tangíveis (edifícios, sítios, 
etc) e intangíveis (memórias, rituais, conhecimento tradicional, valores, etc), isto é, os elementos 
físicos e espirituais que dão sentido, emoção e mistério ao lugar”; “caráter vivo, e ao mesmo tempo 
permanente”; “construído pelas pessoas e essencialmente transmitido por elas.” (DECLARAÇÃO DE 
QUÉBEC, 2008, p. 2). 
16

 Documento de 2008, parte de uma série de medidas e ações tomadas pelo ICOMOS para proteger 
e promover o “espírito dos lugares”. 
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O embasamento conceitual aqui direcionado ao foco da pesquisa tem como 

intuito propiciar um melhor entendimento do lugar, caracterizado e analisado nos 

próximos capítulos, a partir dos quais, posteriormente, a teoria será alimentada com 

novas ponderações. 
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3 O LUGAR 

 

 O objeto de estudo dessa pesquisa, a região de Ibitipoca, será caracterizada 

nesse capítulo, sob diversos aspectos: físicos, históricos, econômicos e sociais, 

embora focados na atividade turística. Ibitipoca localiza-se na Zona da Mata Mineira, 

a sudeste do estado. Entende-se que, para a compreensão das questões ali 

observadas e relacionadas aos conceitos apresentados anteriormente, é necessário 

abordar não um ou outro elemento específico, mas sim o conjunto no lugar. 

Nesse sentido, optou-se pela identificação de três espacialidades (FIG. 4), a 

fim de facilitar o entendimento a respeito do contexto histórico de cada um: o 

município Lima Duarte, o distrito Conceição do Ibitipoca e o Parque Estadual do 

Ibitipoca. Por fim, esses contextos serão interligados e comporão a dinâmica atual 

do objeto de estudo. 

 

Figura 4 – Espacialidades: Lima Duarte, Vila Conceição e  

Parque Estadual do Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Adaptado de BARBOSA; FRAGA (Org.), 2013. 
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Embora a ocupação do território tenha iniciado em Conceição do Ibitipoca, 

atualmente, enquanto distrito de Lima Duarte, a vila incorpora-se a esse município, 

fazendo parte de sua administração e de suas demais atuações gestoras. 

O Parque, por sua vez, cujas terras, antes consideradas pertencentes à 

Igreja, possuindo valor simbólico para a comunidade de Conceição, hoje pertence e 

é administrado pelo Estado, ligando-se à vila através de seu único acesso. Além 

disso, o distrito relaciona-se a ele como suporte para a atividade turística ocasionada 

por sua institucionalização como Parque Estadual. 

 

3.1 Lima Duarte, a sede 

 

Lima Duarte é município do estado de Minas Gerais, pertencente à 

Mesorregião da Zona da Mata e à Microrregião de Juiz de Fora. Localiza-se ao sul 

da capital do estado, Belo Horizonte, distando desta 295 km. 

A povoação dos arredores da sede de Lima Duarte, desde o seu início, 

pertenceu ao território da Comarca do Rio das Mortes, sediada na Vila de São João 

del Rei. A partir de 1791, denominando-se Distrito do Rio do Peixe, foi integrada no 

termo de Barbacena, tendo sido consolidada também posteriormente a Conceição 

do Ibitipoca, em 1839, quando elevada a Distrito de Paz.17 

Em 1859 foi-lhe concedido o título de freguesia e, em 1881, criado o 

município de Rio do Peixe, que incorporou Conceição do Ibitipoca como distrito, 

através da Lei Provincial 2.804, de 3 de outubro de 1881, por meio da qual também 

tornaram-se distritos Santana do Garambéu e São Domingos da Bocaina. Somente 

em 1884 foi instalado, solenemente, o município com o nome de Lima Duarte, em 

homenagem ao eminente Conselheiro José Rodrigues de Lima Duarte, político de 

Barbacena, que, na época, era Ministro da Marinha e Senador do Império.  

Em recenseamento no ano de 1890, a sede contava com 7.974 habitantes, e 

sua principal atividade econômica era a agropecuária. Pela lei estadual nº 843, de 

1923, o município adquiriu os distritos de Pedro Teixeira e Santo Antônio da Olaria. 

A partir da inauguração do ramal da ferrovia em Lima Duarte, que ligava a 

cidade a Juiz de Fora e à Zona da Mata Mineira, em 1926, foi transferido para lá o 

                                                             
17

 Integração nas normas do Império, fazendo-se representar no corpo de jurados de Barbacena. 
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centro de comunicações, antes fixado econômica e culturalmente em Barbacena. 

Com isso, o município seguiu seu caminho de desenvolvimento.  

No entanto, com a reconstitucionalização do país, em 1946, Lima Duarte 

passou por diversas administrações, tendo diminuído um pouco seu ritmo de 

crescimento. Em 1953, foi criado o distrito de São José dos Lopes, e, em 1962, 

através da lei estadual nº 2.764, desmembraram-se os distritos de Santo Antônio do 

Olaria, Pedro Teixeira e Santana do Garambéu, restando atualmente três, além da 

Sede – Conceição do Ibitipoca, São Domingos da Bocaina e São José dos Lopes.  

Também existem, hoje, algumas vilas e povoados rurais: Capitães, Capoeira 

Grande, Capoeirão, Manejo, Mogol, Monte Verde, Orvalho, Palmital, Rancharia, 

Rosa Gomes, Souza e Várzea do Brumado, totalizando uma população residente 

em Lima Duarte de 16.149 habitantes, com aproximadamente 85% (13.754 

habitantes) concentrados na sede.18 

 

3.2 Vila Conceição do Ibitipoca, o distrito 

 

O povoamento que hoje constitui o Distrito Conceição do Ibitipoca, 

pertencente à cidade de Lima Duarte, tem sua origem no fim do século XVII, em 

processo semelhante àquele ocorrido em outras vilas e cidades do estado de Minas 

Gerais, particularmente na região sudeste, onde a busca pelas riquezas minerais, 

através de “entradas” e “bandeiras”, gerou caminhos, pontos de parada e pequenos 

aglomerados, os quais aceleraram a ocupação do território. Conceição do Ibitipoca 

insere-se nesse contexto: sua ocupação está relacionada à "bandeira" cujo capelão 

era o padre João Faria Filho, vigário de Taubaté e um dos pioneiros dos 

descobrimentos de Ouro Preto. 

Em carta de Bento Correa de Souza Coutinho, datada de 29 de julho de 1694, 

destinada ao Governador Geral do Brasil, Dom João de Lencastre, é noticiada a 

descoberta de ouro na região (FIG. 5), trazendo um roteiro de minas que incluía o 

“monte de Ebitipoca”19, com “dez léguas pouco mais ou menos de circuito” 

                                                             
18

 Dados do censo 2010 IBGE. 
19

 Alguns estudiosos da língua tupi descrevem a tradução do nome Ibitipoca como “casa de pedra”, 
pela existência de muitas cavernas que serviam de moradia aos índios. Outros estudos indicam a 
versão “serra que estala” (ibiti= serra + poca = estala), em referência aos trovões, comuns no lugar. 
(IBITIPOCA.TUR, 2013) 
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(DELGADO, 2009, p.13). O encontro do ouro acarretou a migração de colonizadores 

vindos de São Paulo, Rio de Janeiro e, sobretudo, de Portugal. 

 

Figura 5 – O batear do ouro na vila Conceição do Ibitipoca/MG 

 

Fonte: BEDIM, 2007. 

 

Anteriormente à chegada das bandeiras, há indicações de habitantes 

indígenas no território, porém são poucas as informações que restaram sobre os 

mesmos. Algumas referências assinalam, entre outros, os Aracis, localizados na 

Serra de Ibitipoca e no Planalto de Barbacena, desaparecidos desde o século XVIII. 

Em 1715, dezenas de pessoas já habitavam a região de Ibitipoca, pagando 

onerosos impostos à Fazenda Real pela posse das glebas, datas minerais e 

escravos. A vila tornou-se um dos maiores centros de colonização da Capitania. 

Com o crescimento do povoamento, logo surge a Capela destinada a Nossa 

Senhora da Conceição (FIG. 6 e 7), marco do cristianismo na colônia. 
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Figura 6 – Matriz N.S. da Conceição, atualmente restaurada 

 

Fonte: Acervo do autor, 2013. 

 

Figura 7 – Matriz N.S. da Conceição, internamente 

 

Fonte: RESERVA DO IBITIPOCA, 2013. 

 

Nesse momento, ainda permanecia desconhecido e inexplorado o sertão da 

Mantiqueira Sul, que incluía as terras banhadas pelos rios do Peixe, Pirapetinga, 

Paraibuna e Preto, nos atuais municípios de Lima Duarte, Rio Preto, Bias Fortes, 

Santos Dumont, Juiz de Fora e Bom Jardim. Tal isolamento foi uma medida do 

coronel Manuel Lopes de Oliveira contra os contrabandos que estariam sendo 

praticados na fronteira da Capitania do Rio de Janeiro. No entanto, já em 1740, 
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surgem as primeiras povoações à margem do Rio do Peixe e, em 1789, fazia-se 

notar sua vida pública. 

Quanto ao apogeu do ouro na região, pode-se dizer que não teve longa 

duração, parte por esgotamento das reservas, parte por dificuldades encontradas na 

mineração pelo custo da extração, e, ainda, pelo descobrimento de ouro em Vila 

Rica, atual Ouro Preto, levando ao deslocamento da maioria do contingente 

minerador. O distrito de Conceição do Ibitipoca usufruiu de algum prestígio, que 

culminou na sua elevação à freguesia em 1808, ocasião em que fora desmembrado 

de Barbacena.  

Já em 1832, após dispersão populacional, transferia-se a sede para a 

freguesia de Santa Rita, possuindo Conceição do Ibitipoca duas porções de terra: 

uma pequena, no arraial, doada à paróquia de Nossa Senhora da Conceição, a 

quem deviam pagar taxas aqueles que construíssem casas, e outra, na Serra do 

Ibitipoca. A população que, segundo relatos de J. C. R. Milliet de Saint-Adolphe 

(1845), chegava a apresentar mais de 2.000 habitantes no momento do apogeu, já 

em 1836 caía para 1.306 pessoas (DELGADO, 2009). 

A decadência socioeconômica e a dispersão populacional, verificadas em 

Ibitipoca nos primeiros anos do século XIX, são perceptíveis no depoimento de 

Saint-Hilaire, de 1822: “Atravessamos primeiro a Vila de Ibitipoca, que conhecia mal, 

e julgava ainda mais insignificante do que realmente é. Fica [...] situada numa colina 

e se compõe de pequena igreja e meia dúzia de casas que a rodeiam, cuja maioria 

está abandonada,...” (SAINT-HILAIRE, 1822, p.64). 

A população permanente passou a dedicar-se à agricultura e à pecuária, 

dando origem aos engenhos. Descobriu-se que, apesar da mineração, 

anteriormente, ser a principal atividade econômica, sempre existiu uma pequena 

produção de cana de açúcar, destinada à produção de cachaça, que era dada aos 

escravos para aliviar a situação do frio e aumentar o trabalho.  

A agropecuária em pequena escala de caráter mercantil, por sua vez, 

apareceu enquanto nova atividade econômica após o grande êxodo da região, tendo 

perdurado até a década de 1960. Porém, as evidências de contrabando praticado 

pelos caminhos da Serra, ainda no período de exploração do ouro em Minas Gerais, 

fizeram com que a Coroa proibisse a abertura de novas passagens e obstruísse 

algumas já existentes, culminando em um relativo isolamento físico-cultural dessa 

população ali remanescente. 
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Ao contrário de Lima Duarte, Conceição do Ibitipoca não foi assistida pela 

malha ferroviária, em função das limitações da própria topografia local e de sua 

pouca representatividade econômica nas primeiras décadas do século XX. Assim, a 

população do distrito permaneceu semi-isolada, situação que só foi transformada na 

década de 1970 (FIG. 8), a partir da criação do Parque Estadual. Atualmente, a 

população do distrito gira em torno dos 1.000 habitantes (FIG. 9).20 

 

Figura 8 – Conceição do Ibitipoca, em 1968 

 

Fonte: Adaptado de IBITIPOCA.TUR, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20

  Segundo dados do censo 2010 IBGE, a população residente no distrito Conceição do Ibitipoca era 
de 1.004 habitantes. 
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Figura 9 – Imagem atual do distrito de Conceição do Ibitipoca/MG,  

com destaque para reminiscências 

 

Fonte: Acervo do autor, 2013. 

 

 

3.3 O Parque 

  

O Parque Estadual do Ibitipoca, unidade de conservação (UC) com área de 

1.488 hectares, situa-se nos municípios de Lima Duarte, onde tem sua maior 

extensão, Santa Rita do Ibitipoca e uma pequena faixa em Bias Fortes (FIG. 10). O 

seu acesso e única portaria dão-se a partir da Vila Conceição do Ibitipoca (distrito de 

Lima Duarte), de onde dista 3 km. 
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Figura 10 – Limites do Parque Estadual do Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Adaptado de BARBOSA; FRAGA (Org.), 2013. 

 

Com altitude média de 1.500 m, a unidade está no local onde se dividem as 

bacias do Rio Grande e do Rio Paraíba do Sul. Alguns afluentes dessas bacias 

hidrográficas nascem na Serra de Ibitipoca, os ribeirões da Conceição e Bandeira, o 

córrego do Pilar e os rios do Salto e Vermelho. Suas águas caracterizam-se pela 

transparência e pelas cores, que variam do laranja ao marrom-claro (FIG. 11), 

tonalidades resultantes da decomposição de matéria orgânica vegetal que é 

carregada para os cursos d’água, tornando-os ligeiramente ácidos e pouco 

favoráveis aos peixes. 
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Figura 11 – Tonalidade das águas do Parque Estadual do Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Acervo do autor, 2013. 

 

O Parque apresenta cobertura vegetal diversificada, com predominância dos 

campos rupestres entre afloramentos quartzíticos, associados a outros tipos de 

vegetação. Nas altitudes mais baixas, por sua vez, prevalecem as matas de 

candeias, árvores com troncos cobertos de musgos e liquens (FIG. 12).  
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Figura 12 – Vegetação no Parque Estadual do Ibitipoca/MG     

 

Fonte: Acervo do autor, foto de Eduardo Garcia, 2013. 

 

A fauna é rica, com a presença de espécies ameaçadas de extinção, como a 

onça parda, o lobo guará e o primata guigó. Aparecem também macacos barbados, 

sauás (saguis), papagaios do peito roxo, coatis, andorinhões de coleira falha, entre 

outros.21  

Anteriormente à sua criação, a região que atualmente constitui o Parque 

Estadual do Ibitipoca era utilizada como extensão das pastagens dos pequenos 

sitiantes da região, por concessão que, em troca, exigia devoção religiosa, uma vez 

que, ainda em 1932/33, a Igreja teria exigido do Estado a posse das “terras 

devolutas”22 da Serra de Ibitipoca. A chamada Serra Grande, na concepção popular, 

pertencia a Nossa Senhora da Conceição. O Estado, no entanto, tendo vencido o 

processo, apropriou-se definitivamente das terras onde, posteriormente, seria 

implantado o Parque Estadual do Ibitipoca. 

                                                             
21

 IBITIPOCATUR. Disponível em: <http://www.ibitipoca.tur.br/vila/ibitipoca/>. Acesso em 7 abr. 2013. 
22

 O termo “terras devolutas” remonta à lei nº 601, de 18 de setembro de 1850 – a chamada “Lei de 
Terras”, que definiu todas as terras devolutas do Brasil como propriedade do Estado. Ainda na Lei, 
tais terras são tidas como aquelas em que “não se aplica algum uso público” ou que não se 
encontram sob domínio particular; ou ainda, as terras que não foram dadas por sesmarias ou não se 
acharem ocupadas por posse. 
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Essa não foi a primeira vez que o Estado quis intervir nas terras devolutas de 

Ibitipoca. Ainda no início do século XX, em 1906, atendendo à solicitação de 

políticos republicanos, uma Comissão Científica Nacional, composta por equipe de 

médicos, visitou a região, no intuito de averiguar a viabilidade de se construir, no alto 

da Serra, um sanatório para tuberculosos (DELGADO, 2009). Porém, poucos anos 

depois, foi construído, em Barbacena, o segundo módulo do Hospital Colônia, 

concentrando naquela cidade esse tipo de serviço de saúde e inviabilizando a 

realização do projeto em Ibitipoca. 

Segundo Hélio de Paula Duque, ex-prefeito de Lima Duarte (1955-59), o 

sonho da elite de Lima Duarte de se construir um hospital-sanatório no alto da Serra 

perdurou até a década de 1960, configurando como uma das iniciativas que se 

desdobraram na criação do parque, visto que as investidas pela implantação do 

sanatório fizeram com que as belezas naturais de Ibitipoca povoassem o imaginário 

dos limaduartinos e levassem a um apelo ao uso turístico. “Lançamos aqui a ideia de 

se criar na Serra da Ibitipoca, pelo Estado ou pela União, um Parque Nacional nos 

moldes do de Agulhas Negras, para o aproveitamento dos recursos e divulgação das 

belezas que a natureza ali oferece exuberantemente. Oxalá tenhamos realizado 

esse sonho dourado.” 23 (DELGADO, 2009, p.114-15) 

Hélio reitera que a primeira iniciativa de criação do parque remonta à década 

de 1950, quando uma comissão de políticos de Lima Duarte foi ao Palácio da 

Liberdade expor os problemas relacionados às terras devolutas de Ibitipoca, tendo 

em vista o seu uso por “pequenos fazendeiros da região”.24 Juscelino Kubitschek, 

então presidente, não atendeu à solicitação relativa ao parque, tendo nomeado 

Jeférson Chaves como encarregado oficial para tutelar tais terras, fiscalizando os 

usos da Serra, expulsando o gado da área e construindo os primeiros trechos da 

cerca que viria a demarcar os domínios do poder público.  

Foi a partir de 1962, com a criação do Instituto Estadual de Florestas (IEF), 

autarquia vinculada à Secretaria de Agricultura de Minas Gerais, que ressurgiram as 

perspectivas de criação de novos Parques Estaduais.25 O Parque Estadual do 

                                                             
23

 Passagem em que o historiador regional Alexandre Delgado (2009) expressa o desejo da 
população de Lima Duarte de se criar o Parque em Ibitipoca.  
24

 Informações coletadas por BEDIM, 2007, em entrevista realizada com o ex-prefeito de Lima Duarte, 
Hélio de Paula Duque. 
25

 Os Parques Estaduais são uma das cinco categorias de Unidades de Proteção Integral presentes 
em Minas Gerais, administradas pelo IEF e definidas pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que 
instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 
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Ibitipoca foi criado, então, pelo decreto-lei nº 6.126, de 04 de julho de 1973, 

seguindo uma perspectiva de governantes que compartilhavam o pensamento 

político predominante na elite brasileira da época, que antevia na institucionalização 

de parques e sua respectiva visitação, uma das vias para o desenvolvimento 

turístico nacional, mais do que uma preocupação de cunho ambiental, discurso 

proferido como justificativa. 

De acordo com os documentos que envolvem o processo de criação e 

implantação do parque, a princípio a preocupação com a conservação ambiental da 

área tende a representar um caráter secundário face à expectativa do aparato 

político do Estado em agilizar a sua apropriação via turismo. Pode-se dizer que foi 

ambígua a postura política do IEF em relação ao parque, na medida em que, de um 

lado, proibiu os tradicionais usos da área pela população camponesa local, mas, 

simultaneamente, criou as condições necessárias à presença humana, via seu “uso 

público” pelos turistas, maximizando a sua respectiva exploração econômica.  

Assim, observa-se que esta decisão de criação do parque veio de cima para 

baixo, em iniciativa exterior à população local, ocasionando uma série de conflitos no 

distrito de Conceição do Ibitipoca, inclusive tensões que culminaram no movimento 

pró-emancipação, na década de 1980.  

Através da divulgação das belezas naturais na imprensa regional, fomentada 

pelo IEF, o lugar começou a atrair a atenção de visitantes, bem como de jornais e 

revistas de diversas partes do país. Foi a partir de 1987, quando houve a 

inauguração das novas instalações de infraestrutura e equipamentos turísticos, 

tendo o parque ficado fechado à visitação pública de 1984 a 1987 para as obras, 

que ocorreu a intensificação do turismo na Serra, marcando o primeiro “boom” de 

visitação (BEDIM, 2007). 

Juntamente com os turistas, a região também passou a atrair pessoas que 

fixaram residência no arraial com diferentes objetivos: alguns vieram em busca de 

qualidade de vida, outros, porém, chegaram com a intenção de explorar 

economicamente o turismo, criando restaurantes, pousadas, lojas de artesanato 

(BEDIM, 2007). 

Atualmente, o Parque conta com diversos percursos definidos (FIG. 13, ao 

lado), desde aqueles cujos principais atrativos são as cachoeiras, até outros em que 

se destacam as formações rochosas ou a própria vista (FIG. 14, na próxima página).  
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Apesar de o Parque Estadual do Ibitipoca ser uma das menores unidades de 

conservação do Estado, é a terceira mais visitada do país. Segundo o Instituto 

Estadual de Florestas, “é o Parque mais visitado do Estado, um dos mais 

conhecidos do Brasil e a principal atração da região” (IEF, 2013). Em 2013, foi eleito 

como terceiro melhor parque da América Latina pela pesquisa Traveller’s Choices, 

realizada pelo site de viagens TripAdvisor (FIG. 15). 

 

Figura 15 – Parque Estadual do Ibitipoca eleito 3º melhor da América do Sul 

 

Fonte: Acervo do autor, 2013. 

 

Segundo o Atlas de Áreas Prioritárias para Conservação em Minas Gerais 

(2005), desenvolvido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e instituições 

parceiras, com primeira edição em 1998, Ibitipoca é de extrema relevância biológica, 

devido ao alto grau de endemismo de anfíbios, alta importância espeleológica, 

diversidade de habitat e presença de mamíferos e aves ameaçadas de extinção, 

além de possuir uma das maiores grutas em rochas quartzíticas do mundo (FIG.16), 

com mais de 3.000 metros de extensão mapeados. 
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Figura 16 – Rochas quartzíticas no Parque Estadual do Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Acervo do autor, foto de Eduardo Garcia, 2013. 

 

Dessa forma, o número máximo de visitação teve de ser limitado pelo IEF a 

300 pessoas, de segunda a sexta-feira, e a 800 por dia nos sábados, domingos e 

feriados. Na área de camping, conforme pode ser observado na Figura 17 (ao lado), 

está autorizada a permanência de dez barracas (30 pessoas) de segunda a sexta. 

Nos sábados, domingos e feriados esse limite é de 15 barracas (45 pessoas). Tal 

limitação ocorreu com o objetivo de implementar medidas para a proteção dos 

atributos naturais e da biodiversidade local, antes ameaçadas pelo grande fluxo de 

pessoas no local. 

Quanto à gestão do parque, ela se dá através de um diretor vinculado ao IEF, 

atualmente o senhor João Carlos Lima de Oliveira, cuja principal função é o 

gerenciamento geral da unidade. Não existe nenhuma influência direta por parte de 

outra instituição. No entanto, a participação da comunidade, bem como de órgãos da 

Prefeitura Municipal de Lima Duarte, acontece através do Conselho Consultivo do 

Parque, com reuniões bimestrais. 

Apesar de o conselho ser consultivo, não deliberativo, vale pontuar sua 

importância como espaço de colocação e intercâmbio de opiniões dos diversos 

agentes envolvidos na dinâmica do lugar. Em correspondência à valorização dessas 

aberturas e com o objetivo de fortalecer sua atuação, durante os meses de agosto e 

setembro de 2007, foram realizadas oficinas de capacitação, promovidas pela Valor 
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Natural,26 em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), IEF e Projeto de Proteção da Mata Atlântica 

(Promata). 

Nessas oficinas, foi apresentado o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC)27 e instrumentos de planejamento, como o Plano de Manejo,28 

privilegiando-se a gestão participativa. Dentro desse projeto, cada unidade definiu 

seu plano de ação segundo temas prioritários definidos. Os conselheiros do Parque 

Estadual do Ibitipoca apresentaram a gestão do conselho consultivo como principal 

foco, seguido da preservação do ambiente natural e sua articulação com o entorno. 

 

3.4 O turismo em Ibitipoca 

 

O momento inicial de apresentação do lugar buscou ser bem descritivo. 

Foram destacados, principalmente, os aspectos históricos, pautados na memória 

escrita, e as características físicas. Neste subcapítulo, é colocada a percepção do 

autor sobre Ibitipoca, a ser comparada/analisada, posteriormente, a partir de outras 

percepções (os olhares).  

As questões aqui são observadas na situação recente do lugar de estudo, 

considerando como se dá a atividade turística e as políticas locais atuais, de forma 

sustentável ou não, conforme abordado no capítulo 2. Sinteticamente, são 

destacados: a ampliação da dinâmica turística para além do parque estadual, a não 

preocupação dos agentes (moradores, turistas, gestores locais), em geral, quanto à 

preservação da vila na prática, a expansão dos loteamentos e a monopolização 

territorial. Tal conjuntura pode acarretar algumas consequências, como o 

desordenamento urbano e a descaracterização física e cultural do lugar, 

preocupação tratada na pesquisa. 

                                                             
26

 A Valor Natural é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em 2004, em Belo 
Horizonte/MG, por pesquisadores e técnicos da área ambiental. 
27

 “O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) é o conjunto de unidades de 
conservação (UC) federais, estaduais e municipais, composto por 12 categorias de UC, cujos 
objetivos específicos se diferenciam quanto à forma de proteção e usos permitidos.” Foi estabelecido 
pela Lei Nº 9.985/2000. (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 2013) 
28

  O Plano de Manejo é documento técnico definido pelo SNUC, mediante o qual se estabelece o 
zoneamento da UC e as normas que devem presidir o uso da área, bem como o manejo de seus 
recursos naturais. Toda UC deve ter um plano de manejo, elaborado no prazo máximo de 5 anos a 
partir da sua criação. (BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, 2013) 
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A respeito da ascensão do turismo na região, notam-se, a partir de 2005, 

algumas ações de ordenamento da atividade, com a criação da Secretaria de 

Turismo de Lima Duarte. Em 2009, foram aprovadas as primeiras leis de 

planejamento do turismo municipal, criando, assim, o Sistema Municipal de Turismo 

com o Conselho (COMTUR), Plano e Fundo Municipal de Turismo. 

O COMTUR, juntamente com a Secretaria Municipal de Turismo, é o 

responsável por atuar em todo o perímetro municipal, deliberando as questões de 

competência turística, com respaldo na Política Municipal de Turismo do Município 

de Lima Duarte e no Plano Municipal de Turismo. É através desse conselho que se 

pretende a gestão participativa, uma vez que agrega representantes da 

comunidade.29 Embora essa participação, por vezes, possa não ser efetivada na 

prática, a importância do espaço é reconhecida como passo inicial, considerando a 

forma de planejamento na qual se almeja chegar. 

O Plano Municipal de Turismo, por sua vez, prevê sete programas, com ações 

definidas também de forma participativa, que contemplam as demandas de todo o 

município de Lima Duarte. Tais programas estão ligados ao fortalecimento 

institucional, à habilitação do município ao ICMS Turístico, ao reconhecimento 

turístico em todo o território municipal, à melhoria da infraestrutura turística, da 

qualificação de mão de obra, à conscientização da comunidade e fortalecimento da 

rede do turismo, e à regularização e regulamentação dos critérios para o 

funcionamento das atividades e empreendimentos turísticos do município. 

Contribuindo para melhor distribuição dessa dinâmica turística na região, foi 

criado em 2000, e certificado em 2005, o Circuito Serras de Ibitipoca,30 no qual 

existem outras opções de cachoeiras, serras, vilas e povoados, com percursos que 

também visam atrair o turista, para além do parque estadual. Tal Circuito é composto 

pelos municípios de Lima Duarte, Santa Rita de Ibitipoca, Bias Fortes, Ibertioga, 

Santana do Garambéu, Pedro Teixeira, Santa Rita de Jacutinga, Rio Preto e Bom 

Jardim de Minas (FIG. 18).31 

                                                             
29

 Atualmente, ocupam as cadeiras no COMTUR destinadas à comunidade: dois representantes da 
vila Conceição do Ibitipoca (AMAI e Parque), um da Vila de Souza do Rio Grande (A.M.V.S.R.G), e 
um da vila São José dos Lopes (Ong Arte e Vida). 
30

 Sendo uma instância de governança regional do turismo, parte do Programa de Regionalização do 
Turismo do Ministério da Cultura, funciona como uma ponte entre seus municípios e as esferas 
superiores. 
31

 Santa Rita de Ibitipoca e Bias Fortes, apesar de terem parte do Parque Estadual inserido dentro de 
seus limites, não se ligam a ele, cujo acesso se restringe a Lima Duarte, através da Vila Conceição 
do Ibitipoca. A única relação, portanto, é a participação de ambos no Circuito. 
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Figura 18 – Circuito Serras de Ibitipoca/MG 

        

Fonte: Adaptado de Portal MG.NET, 2013. 

 

As ações do Circuito Serras de Ibitipoca buscam contemplar toda a região, no 

sentido de auxiliar a implementação de projetos relacionados ao turismo local. 

Assim, apesar de ser uma instituição independente do poder público municipal, o 

Circuito ainda apoia a Secretaria de Turismo Municipal de Lima Duarte na 

formulação e aplicação de suas políticas, ressaltando-se um dos itens buscados 

pelo TBC: as parcerias público-privadas. 

Outra atuação específica dessa associação é a Central de Negócios, no 

distrito Conceição do Ibitipoca, contemplando também a vila de Souza do Rio 

Grande. Esse projeto é uma metodologia de formação de rede de empresários que 

foi buscada pelo Circuito junto ao SEBRAE/MG, não sendo vinculada a nenhum 

órgão público, ou seja, a gestão é dos próprios empresários, sem interferências 

externas nas tomadas de decisão do grupo – o Circuito insere-se apenas como 

apoio institucional. 

Essa parceria Circuito - SEBRAE existe desde 2004, quando o SEBRAE 

ajudou a reativar a Associação dos Moradores Amigos de Ibitipoca (AMAI) e a 

fortaleceu, treinando os gestores. Atualmente, essa rede de turismo local 
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implementada conta com cerca de 18 empresários32, tendo como base princípios de 

cooperativismo e associativismo, conforme diretrizes contidas no Plano Municipal de 

Turismo de Lima Duarte (2010), além de regras e critérios metodológicos rígidos de 

administração de empresas, relacionamentos empresarial, planejamento, promoção 

etc. A coordenação do grupo, até que o mesmo esteja consolidado, está sendo 

realizada por um consultor especialista contratado pelo SEBRAE, com uma pequena 

contrapartida financeira dos próprios empresários e do Circuito Serras de Ibitipoca.  

Dentre as principais ações da Central de Negócios estão a compra e 

promoção conjuntas, a venda programada com a criação de estratégias que 

garantam a independência em relação ao poder público, o fortalecimento do setor 

turístico junto às instituições, comunidades e fornecedores, o trabalho em prol da 

visibilidade, a criação de uma marca, entre outras.  

Assim, modifica-se uma situação anterior, na qual a atividade relacionava-se 

exclusivamente com o parque estadual, para o momento atual de inserção de novos 

atrativos, como os eventos (Ibiti blues, jazz e reggae, por exemplo), e mesmo outros 

complexos ambientais (FIG. 19), como o Complexo de Cachoeiras do Arco Iris, que 

atrai sua fatia de visitantes, as cachoeiras às margens da BR 267, próximas a Lima 

Duarte, a região de Souza do Rio Grande, onde está localizada a Reserva Particular 

Pedreiras do Souza Fazenda do Cedro (FIG. 20), também com cachoeiras, passeios 

de bote e pelas serras, os Moreiras (FIG. 21), entre outros lugares no entorno do 

parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32

 Segundo o presidente do Circuito, Márcio Lima (2013), foram convidados 50 empresários para 
fazer parte da Central de Negócios. 
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Figura 19 – Ampliação dos atrativos turísticos no município de Lima Duarte/MG

 

Fonte: Adaptado de BARBOSA; FRAGA (Org.), com base em SECRETARIA DE TURISMO, 

CULTURA E MEIO AMBIENTE DE LIMA DUARTE, 2013. 
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Figura 20 – Pedra que equilibra, em Souza do Rio Grande, Lima Duarte/MG 

  

 

Fonte: SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE DE LIMA DUARTE, 2013. 

 

Figura 21 – Parte de baixo da Cachoeira Janela do Céu, próxima  

à Vila dos Moreiras 

 

Fonte: Guilherme Andrade/UOL, 2013. 

 



58 
 

Essa diversificação de atrativos turísticos favorece o retorno a uma escala 

mais limitada e menos concentrada de turismo no parque estadual, em acordo com 

os ideais do TBC, apresentados anteriormente. No entanto, com relação às ações e 

políticas observadas na prática, fica claro que a preocupação com o patrimônio é 

mais direcionada ao objeto parque, e não trata dos impactos diretos no conjunto, 

principalmente em Conceição do Ibitipoca.  

O Parque Estadual, sendo uma área de proteção ambiental, além de 

patrimônio natural, apresenta algumas restrições legais. Observa-se a preocupação 

em relação à preservação e cuidado com o mesmo, através da legislação e 

fiscalização do IEF, na qual se restringe a visitação, por exemplo, bem como se 

direcionam inúmeros estudos sobre a influência e mudanças causadas pelo turismo, 

que visam um uso com menores impactos no meio.33 

Esse zelo pelo parque e, em contrapartida, a falta do mesmo interesse do 

poder público em relação à vila causa certo desconforto e indignação na população 

local, como, por exemplo, em 1987, com a inauguração das obras dos equipamentos 

turísticos do parque (já apresentados na figura 21, novamente ao lado), quando foi 

questionada a sofisticação dessa infraestrutura turística, já que contrastava com o 

eminente descaso com a população do entorno.34 

Outra situação semelhante, já em 2013, é a campanha de “Lixo Zero no 

Parque de Ibitipoca” (FIG. 22), que visa alcançar a meta de 0% de sacolas plásticas 

dentro da unidade de preservação ambiental. “Chegando ao Parque, o turista recebe 

uma sacola retornável e, ao final do passeio, destina este lixo nos recipientes 

correspondentes, devolvendo a sacola no local indicado.” 35  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33

 Ressalta-se que esses estudos são notados principalmente nos últimos dez anos, com base na 
observação das datas dos artigos publicados no próprio site oficial do parque, IBITIPOCA.TUR. 
34

 SERRA de Ibitipoca, um paraíso perdido. Tribuna de Lima Duarte. Lima Duarte, 22 mar. 2004. 
35

 LIXO zero no Parque de Ibitipoca. Jornal Nova Mídia. Barbacena, fev. 2013. 
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Figura 22 – Campanha “Lixo Zero” no Parque de Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Acervo do autor, 2013. 

 

Destaca-se que tal campanha restringe-se ao espaço do parque, não 

havendo expansão da mesma para a vila, onde a situação do lixo é comumente um 

dos problemas apontados no local. Conforme observado na Figura 23, com base no 

levantamento do Censo (IBGE), apesar de existir o serviço de limpeza prestado pela 

Prefeitura Municipal, é recorrente o lixo ser queimado, jogado em terra ou em corpo 

d’água. 
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Figura 23 – Destinos do lixo em Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2013. 

 

Além do lixo, outros problemas de infraestrutura básica aparecem, como o 

abastecimento de água tratada e o esgotamento sanitário. Quanto ao abastecimento 

de água (FIG. 24), apesar de existir rede canalizada, nas áreas rurais de Conceição 

ainda prevalece o fornecimento por meio de poços ou diretamente nas nascentes. 
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Figura 24 – Abastecimento de água em Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2013. 

 

 A situação do esgotamento sanitário não é diferente. Diversos são os destinos 

dados ao esgoto (FIG. 25), sendo a fossa rudimentar o mais recorrente em 

Conceição do Ibitipoca. 

 

Figura 25 – Esgotamento sanitário em Ibitipoca/MG
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Fonte: Adaptado de IBGE, 2013. 

 

O mapa anexo da lei de Zona de Expansão Urbana do Distrito de Conceição 

do Ibitipoca36 (FIG. 26), cuja elaboração foi realizada pela Prefeitura de Lima Duarte, 

é outro exemplo que corrobora com a afirmação quanto ao descuido em relação à 

vila, pois delimita a Zona de Amortecimento também como área de proteção 

ambiental entre o Parque e o núcleo urbano já ocupado do arraial,37 mas considera 

uma expansão para este núcleo que prevê uma área aproximadamente seis vezes 

maior – de 65 hectares passaria a totalizar 404 hectares, o que pode vir a prejudicar 

a manutenção das características relevantes ao lugar (algumas foram verificadas na 

pesquisa de campo, a partir de diversas percepções, conforme embasamento 

teórico, e serão apresentadas no capítulo 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36

 Lei Municipal nº 1584, de 2010. 
37

  O setor referente ao núcleo urbano de Conceição do Ibitipoca, já no censo de 2010 do IBGE, 
chegou a apresentar um total de 494 residentes, ou seja, quase metade do total de habitantes do 
distrito, apresentando um índice demográfico de 1454,54 habitantes/km². 
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Figura 26 – Expansão urbana em Conceição do Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Adaptado de LIMA DUARTE, 2010. 

 

Quanto à expansão dos loteamentos, já observada, o documento intitulado 

Plano Diretor de Organização Territorial e Desenvolvimento do Turismo de 

Conceição de Ibitipoca,38 de novembro de 2000, apresenta um capítulo que discorre 

sobre a organização territorial, indicando, quanto às novas construções, certa 

preocupação em “... serem estabelecidos padrões mais adequados de construção, 

                                                             
38

 Estudo editado pela Fundação João Pinheiro. 
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para que a paisagem e as condições ambientais não sejam progressivamente 

desfiguradas.” (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2000, p.221) 

Com base neste trabalho e de forma a complementá-lo, em 2001 foi editada a 

Lei de Uso e Ocupação do Solo de Conceição de Ibitipoca, a qual prevê algumas 

normas para um planejamento urbano que mantenha as tipologias do crescimento 

espontâneo original da Vila, basicamente o acabamento em tijolo aparente e o uso 

de telhas cerâmicas nos telhados (FIG. 27), seguindo o que geralmente propõem as 

políticas preservacionistas tradicionais. 

 

Figura 27 – Tipologia arquitetônica prevista pela legislação em  

Conceição do Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Acervo do autor, 2013. 

 

Porém, a situação observada não condiz com a legislação, seja por falhas na 

mesma, seja por falta de instrução durante as obras ou mesmo sua fiscalização. 

Inúmeros loteamentos surgem sem ordenação e, por vezes, com uma tipologia 

arquitetônica estranha ao lugar, interferindo na paisagem como um todo (FIG. 28). 
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Figura 28 – Expansão urbana e descaracterização arquitetônica  

em Conceição do Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Acervo do autor, 2013. 

 

A monopolização territorial é outro fator relevante em relação ao lugar, frente 

às consequências que ela pode acarretar, como a especulação imobiliária, além da 

questão da elitização e privatização de um espaço que poderia ser público ou se 

relacionar de alguma maneira a beneficiar mais diretamente a comunidade, como 

pressupõe o TBC. “... quem domina o espaço sempre pode controlar a política do 

lugar”. (HARVEY, 1989, p. 213). Essa influência, no entanto, é, por hora, observada 

principalmente no espaço físico, não se podendo afirmar que constitui uma ameaça; 

é um elemento em latência, contrastante no lugar. 

Atualmente, por volta de 70% do entorno do Parque de Ibitipoca é 

pertencente a um só proprietário (ESTRADA REAL, 2005). A chamada “Reserva do 

Ibitipoca” foi criada em 1981, com a compra da Fazenda do Engenho (FIG. 29) e de 

outros terrenos pertencentes a pequenos proprietários rurais, quando algumas terras 

de cultivo foram abandonadas (FIG. 30). Porém, somente em 2009 foi aberta ao 

turismo, transformando-se em pousada.  
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Figura 29 – Fazenda do Engenho, atual Reserva do Ibitipoca/MG 

 

Fonte: RESERVA DO IBITIPOCA, 2013. 

 

Hoje, esta propriedade é composta por mais de 100 terrenos, que 

ultrapassam 3 mil hectares de área preservada nos municípios de Lima Duarte, Bias 

Fortes e Santa Rita do Ibitipoca. “A Reserva ‘abraça’ parcialmente o Parque 

Estadual, formando um cinturão.” (RESERVA DO IBITIPOCA, 2013), como 

observado na figura 30. 
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Figura 30 – Reserva do Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Adaptado de RESERVA DO IBITIPOCA, 2013. 

 

Em seu site, a Reserva menciona preocupar-se com a sustentabilidade, 

possuindo projetos que “... buscam incentivar a inclusão dos nativos e moradores da 

região...” (RESERVA DO IBITIPOCA, 2013). No entanto, não se tem notícia de como 

tais projetos realmente acontecem e auxiliam a comunidade. É sabido sobre sua 

parceria com a ONG Casa Arte Vida,39 a qual teve uma unidade fundada, em maio 

                                                             
39

 Tal projeto, que teve início na comunidade de Capoeira Grande, em Pedra de Guaratiba, no Rio de 
Janeiro, tem como objetivo “... atender a região rural, levando cidadania, cultura e iniciativas para o 
desenvolvimento econômico sustentável da região” (CASA ARTE VIDA, 2012), sendo o Sistema Agro 
Florestal um dos trabalhos já desenvolvidos na unidade Lopes, onde são cultivadas mais de 30 
espécies vegetais. 



68 
 

de 2012, no distrito São José dos Lopes, também pertencente a Lima Duarte, 

próximo à Conceição do Ibitipoca. 

Em contrapartida, são nítidos alguns contrastes envolvendo a Reserva do 

Ibitipoca, em comparação com sua atuação social. Os altíssimos preços das diárias 

de hospedagem, cujo menor valor tabelado em 2013 é de R$720,00 (quarto single), 

demonstra o processo de elitização ali perceptível,40 realçado pelo acesso que a 

pousada possui, através de uma pista de pouso para aeronaves, localizada dentro 

de sua propriedade. 

 Pode-se dizer que essa pista, ao contrastar com a realidade do difícil acesso 

ao local utilizado pela comunidade, a estrada de má conservação que liga Lima 

Duarte à Conceição do Ibitipoca, gera um distanciamento em relação ao lugar, uma 

vez que, estando na reserva particular, não se vê a realidade para além dos seus 

limites.  

Em suma, em relação à dinâmica do lugar hoje, pode-se inferir que a 

atividade turística em Ibitipoca trouxe uma melhora da economia local e das 

condições de vida, porém tem contribuído, prioritariamente, para as relações 

econômicas e de lucro, causando grande dependência por parte da população.  

Além disso, a maneira como a vila cresceu – impulsionada por esse setor – 

não foi acompanhada pelo desenvolvimento estrutural e social na mesma proporção,  

e não foram, ainda, consideradas as percepções individuais (formadoras das 

coletividades), nem as memórias locais das comunidades ali presentes, conforme 

pressupõe o turismo de base comunitária, com viés sustentável. 

A fim de aprofundar nesse diagnóstico do lugar, foi feito o trabalho em campo, 

buscando observar as questões destacadas, bem como coletar opiniões diversas 

que comporão a pesquisa e subsidiarão alguns apontamentos e diretrizes 

relacionados à Ibitipoca, ao mesmo tempo em que poderão complementar as 

discussões teóricas sobre o tema aqui desenvolvido. O material resultante desse 

processo in loco, bem como sua posterior análise, aparece no capítulo a seguir. 

 

 

 

                                                             
40

 Reafirmando essa elitização da Reserva, ela foi selecionada em matéria da revista VEJA 
ESPECIAL LUXO, de dezembro de 2013, como um dos 7 hotéis no país que oferecem a combinação 
paisagem mais conforto. 
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4. OS OLHARES SOBRE IBITIPOCA 

 

Entende-se no trabalho a importância da relação dos atores com o lugar e sua 

aproximação com o mesmo, conforme visto no capítulo 2. Sendo a coletividade 

formada por diversas percepções, buscou-se incorporar, em campo, todas as 

possibilidades de agentes em Ibitipoca. Têm-se, dessa forma, os seguintes olhares: 

o olhar externo (turistas), o olhar de quem habita (moradores), o olhar de quem 

habitou (ex-moradores), o olhar empreendedor e o olhar da gestão, culminando nos 

novos olhares, que aparecem trazendo diretrizes propositivas desse estudo para o 

lugar. Destaca-se que todas as opiniões coletadas foram consideradas; a divisão em 

grupos deu-se, meramente, como facilitador, uma vez que muitas das perguntas 

eram comuns a todos. 

Inicialmente, o foco é dado ao olhar do outsider (ELIAS, 2000), no caso, à 

visão do turista,41 que traz, em si, uma forte valoração, em comparação com a visão 

do morador, aquele que habita o lugar e carrega com ele sua experiência cotidiana, 

de maior ou menor vínculo afetivo. 

  

Quando residimos por muito tempo em determinado lugar, podemos 
conhecê-lo intimamente, porém a sua imagem pode não ser tão nítida, a 
menos que possamos também vê-lo de fora e pensemos em nossa 
experiência. A outro lugar pode faltar o peso da realidade porque o 
conhecemos apenas de fora – através dos olhos de turistas e da leitura de 
uma guia turístico. (TUAN, 1983, p. 20-21) 

 

Assim, destacam-se ambos os olhares, visando detectar quais serão os 

valores colocados e até que ponto a relação entre eles é conflitante, conforme Elias 

(2000), em uma perspectiva de embasamento sobre a forma como se pretende lidar 

com a concomitância desses atores no lugar. “... existem habitualmente enormes 

desigualdades entre os visitantes a população nativa, que, em sua vasta maioria, 

jamais poderia ter a renda ou o lazer para ser, ela também, turista.” (URRY, 2001, 

p.86) 

Em prol desse objetivo, foram, então, aplicados questionários qualitativos 

semiabertos aos turistas e moradores, uma vez que as respostas fundamentalmente 

                                                             
41

 Vale ponderar que os outsiders do estudo de caso de Elias (2000), cuja obra foi publicada em 1965 
(1ª edição), eram os residentes recém-chegados ao lugar, tratados, assim, como sendo “de fora”. No 
entanto, aplica-se ao trabalho aqui desenvolvido a consideração de determinado grupo de pessoas 
como não inseridas no grupo estabelecido. Dessa forma, os turistas se encaixam nessa conceituação 
do outsider. 
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deveriam apontar aquilo que é o valor de cada pessoa, a fim de uma análise 

posterior sobre os elementos invariáveis no conjunto, bem como aqueles 

particulares.  

Esses questionários também procuraram identificar a existência ou não de 

alguns possíveis efeitos problemáticos comuns ocasionados pelo desenvolvimento 

do turismo convencional, em oposição ao TBC, conforme pontua Urry (2001), a 

saber: o número elevado de turistas e sua demanda sazonal de serviços, 

concentração geográfica desses visitantes, diferenças culturais entre eles e os 

moradores.  

Em relação ao olhar de quem habita, sentiu-se necessidade de considerar um 

grupo específico de ex-moradores da região, antes residentes no entorno no Parque 

Estadual, em terrenos hoje pertencentes à reserva particular, abordada no capítulo 

3. Dessa forma, foram realizadas entrevistas abertas, semiestruturadas, tendo como 

pano de fundo a técnica de história oral, para uma coleta abrangente de informação, 

na busca pela compreensão da influência de um elemento relevante à dinâmica 

atual de Ibitipoca. 

Outro questionário foi destinado aos proprietários de negócios em Conceição 

do Ibitipoca – pousadas, lojas de artesanato, bares/restaurantes – entendendo que 

essa seria uma abordagem diferenciada, especialmente em relação ao poder de 

atração que o turismo trouxe para a abertura de novas estruturas como suporte a 

essa atividade.  

Procurando complementar a análise com uma visão mais direcionada à 

gestão de Ibitipoca, optou-se pela realização de entrevistas com dois importantes 

agentes, o Secretário de Turismo da gestão anterior, hoje presidente do Conselho 

Municipal de Turismo de Lima Duarte (COMTUR) e da Associação de Municípios do 

Circuito Serras de Ibitipoca, com atuação voltada para a cidade de Lima Duarte e 

seus distritos, incluindo Conceição do Ibitipoca, bem como para a região, e o atual 

Diretor do Parque Estadual do Ibitipoca, que trabalha especificamente na 

administração do parque. 

Os novos olhares, por sua vez, resgatam o olhar individual do autor, no 

entanto, incorporando e sendo simultaneamente gerados a partir das diversas outras 

percepções individuais analisadas, que formaram aquelas coletivas, em busca de 

um planejamento que incorpore diretrizes para Ibitipoca, relacionadas à preservação 



71 
 

e ao desenvolvimento turístico, com um viés que trabalha a sustentabilidade, 

inserida nesses campos. 

Vale pontuar que, embora a pesquisa possua caráter qualitativo, as 

quantificações foram feitas nessa análise com o objetivo de facilitar a visualização 

das comparações, recorrências das respostas e os elementos invariantes nesses 

questionários, na perspectiva de que as percepções individuais podem, também, 

constituir coletividades. 

 

4.1 O olhar externo 

 

Considera-se que, na atual sociedade de alta mobilidade, “as impressões 

fugazes das pessoas que estão de passagem não podem ser negligenciadas”  

(TUAN, 1980, p.72), uma vez que podem constituir outra forma de percepção, uma 

percepção presente, que acontece durante um menor período de tempo, em uma 

posição dicotômica de proximidade e distância, indiferença e envolvimento, onde, 

segundo Simmel (1983), acentua-se o “não-comum”. 

 Muitas vezes, os visitantes são capazes de perceber potencialidades e 

carências de um ambiente que não são mais visíveis para os residentes, o que 

justifica o interesse em inseri-los na pesquisa.  

 

... o indivíduo objetivo não está amarrado a nenhum compromisso 
que poderia prejudicar sua percepção, entendimento e avaliação do que é 
dado. [...] ele é mais livre, prática e teoricamente; examina as condições 
com menos preconceito; seus critérios para isso são mais gerais e mais 
objetivamente ideais; não está amarrado a sua ação pelo hábito, pela 
piedade ou por precedente. (SIMMEL, 1983, p. 185) 

 

 
Elias (2000) conceitua o externo como outsider, os “... não-membros da ‘boa 

sociedade’, os que estão fora dela. Trata-se de um conjunto heterogêneo e difuso de 

pessoas...” (ELIAS, 2000, p.7), em contrapartida aos denominados “estabelecidos” – 

os moradores – revelando as propriedades gerais de toda relação de poder, cujos 

conflitos, geralmente, se dão quando a situação se altera a favor dos outsiders. 

Pode-se dizer que, em Ibitipoca, esse favorecimento de certa forma acontece, 

a partir do momento em que o turismo, como atividade econômica, torna os 

outsiders, no caso, os turistas, necessários aos grupos estabelecidos. No entanto, o 

autor apresenta as tensões como “... concomitante normal de um processo durante o 
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qual dois grupos antes independentes tornaram-se interdependentes” (ELIAS, 2000, 

p.64), somando ainda que “... o medo do contato com um grupo que, aos olhos do 

indivíduo e de seu semelhante, é anômico.” (ELIAS, 2000, p.49), ou seja, em geral, o 

externo é visto como uma ameaça à ordem, ao valor dado aos padrões, normas e ao 

estilo de vida da comunidade ali presente, situação combatida pelos princípios do 

TBC, que propõem a proximidade comunidade-visitante. A correspondência a esses 

princípios ou à teoria de Elias (2000) poderá ser observada na dinâmica do lugar em 

questão. 

Considerando a importância do olhar externo, optou-se pelo seu estudo no 

momento inicial da pesquisa. Assim, o universo a ser analisado foram os turistas, 

não sendo pré-determinado o número de abordagens, atentando que seriam 

suficientes quando respostas começassem a aparecer com frequência, segundo a 

sensibilidade do pesquisador – foram totalizadas 33 entrevistas. 

Os turistas aqui referidos incorporam todos os visitantes, tanto a categoria 

clássica de turistas (aqueles que realizam viagem turística com pernoite), como 

também a de excursionistas (aqueles que não pernoitam no local).42 Cabe ressaltar 

que, nesse grupo, não foram entrevistados os turistas de segunda residência.43 

A aplicação ocorreu em julho de 2012, devido ao entendimento de que este 

seria um período de grande movimento em Ibitipoca, ocasionado pelas férias 

escolares e pelo clima frio e seco propício do lugar, durante o qual seria encontrada 

maior diversidade de pessoas, visando o enriquecimento das respostas. Constam, a 

seguir, as análises como conclusões preliminares, com base nos questionários 

aplicados, tanto na Vila Conceição do Ibitipoca, quanto no Parque Estadual. 

Em relação ao perfil do turista, inicialmente quanto à faixa etária 

predominante, apesar de se ter procurado diferenciar os entrevistados durante a 

pesquisa, a maior ocorrência foi de jovens. Contudo, observa-se um número 

representativo de visitantes acima dos 40 anos de idade, chegando, inclusive, aos 

60 anos, o que pode indicar uma mudança e ampliação do público ao qual a 

atividade turística e sua infraestrutura têm se direcionado.  

Quanto à origem, há o predomínio significativo de turistas vindos do próprio 

estado de Minas Gerais, prioritariamente da cidade de Juiz de Fora, centro regional 

                                                             
42

 Definições segundo a OMT (Organização Mundial do Turismo). 
43

 O IBGE (1991) define as residências secundárias como aqueles domicílios particulares que servem 
ocasionalmente de moradia, “... isto é, os usados para descanso de fins de semana, férias ou outro 
fim.” (IBGE, 1991, p.11) 
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bem próximo a Ibitipoca, como pode ser observado na Figura 31, que apresenta as 

principais distâncias e acessos à Vila.  

 

Figura 31 – Distâncias e acessos à Conceição do Ibitipoca/MG 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em IBITIPOCA.TUR, 2013. 

 

Vale destacar, porém, representantes do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio 

Grande do Sul (GRAF. 1 e 2). 

 

Gráficos 1 e 2 – Origem dos turistas entrevistados em Ibitipoca/MG 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012. 

 

Em relação ao tempo de estadia, a grande maioria (40%) respondeu somente 

um fim de semana ou mesmo a passagem de apenas um dia no lugar – os 
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denominados excursionistas (27%), o que pode ser explicado pela proximidade do 

local de origem dessa maioria, com exatamente 67% dos turistas vindos de Juiz de 

Fora (GRAF. 3 e 4).  

 

Gráficos 3 e 4 – Tempo de estadia e origem dos turistas entrevistados  

em Ibitipoca/MG 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012. 

 

Grande parte dos visitantes estava acompanhada de amigos (37%) ou em 

casal (30%), mas a presença de famílias foi significativa (33%), indicando uma 

tendência à abrangência de públicos, o que pode ser obervado também na 

hospedagem, cujas respostas predominantes foram as estadias em pousada, 

comparadas à casa alugada ou ao camping (GRAF.  5).  

 

Gráfico 5 – Hospedagem dos turistas entrevistados em Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012. 

Esse aspecto indica ainda uma diferenciação do público em relação ao poder 

aquisitivo, existindo preferência em se pagar mais por maior conforto. Vale ponderar 
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que, incluídos no setor “outros” (24% dos turistas), estão aqueles que não 

pernoitaram em Ibitipoca (os excursionistas), permanecendo apenas um dia no 

lugar. 

A reincidência da visita ficou empatada entre aqueles que já tinham estado 

em Ibitipoca e os turistas que estavam ali pela primeira vez, ou seja, o lugar deixa 

boas impressões que garantem o retorno e, ao mesmo tempo, possui fatores que 

atraem novos visitantes, os quais ficam sabendo sobre Ibitipoca pela divulgação 

boca-a-boca – 87% dos entrevistados mencionaram ter conhecimento do lugar 

através de pessoas próximas que já haviam visitado o local. 

No que se refere às atividades realizadas, o passeio no Parque Estadual do 

Ibitipoca foi pontuado por quase todos os entrevistados como principal atividade 

diurna realizada, tendo sido visitado por 67% deles durante sua atual viagem. A ida 

a bares e restaurantes prevaleceu durante o período noturno (FIG. 32). Além 

dessas, foram citadas outras atividades ligadas à natureza, em geral, à vila, e até 

mesmo ao repouso em pousadas (GRAF. 6 e 7). 

 

Figura 32 – Bares no Portal da Serra, em Conceição do Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Acervo do autor, 2013. 
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Gráficos 6 e 7 – Atividades diurnas e noturnas realizadas pelos turistas 

entrevistados em Ibitipoca/MG 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012. 

 

Também foi considerado o turismo de evento, sendo apresentados os 

atrativos anuais que acontecem na vila, ligados principalmente à música, tais como o 

“Ibiti Jazz” (FIG. 33), que é realizado em julho, o “Ibiti Blues”, em agosto, o “Ibiti 

Reggae”, que não tem ocorrido mais, além do “Ibitipoca Off Road”, uma competição 

de jipeiros, também em agosto. 
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Figura 33 – Ibiti Jazz, evento realizado em julho de 2012 

 

Fonte: Acervo do autor, 2012. 

 

Quanto aos atrativos do lugar, ressalta-se esse item como fundamental para 

se entender o que é essência de Ibitipoca na percepção externa, impregnada de 

valores. A natureza, com sua beleza local e paisagem singular, aparece em primeiro 

lugar, sendo destacado, como parte dela, o próprio parque estadual – citado 

anteriormente como grande atrativo e com evidência nas atividades diurnas 

realizadas – as cachoeiras, a cor diferenciada da água, a variedade de fauna, flora e 

formações rochosas.  

Tais fatores de atração são reincidentes nas respostas sobre aqueles 

considerados singulares, ou seja, o que atrai é exatamente a singularidade, o 

diferente do que se vê e vivencia em seu local de origem, a experiência do novo, em 

correspondência às ideias de Urry (2001).  

Tanto nos atrativos, como nas características singulares, são colocados ainda 

o clima frio de montanha, o aconchego e tranquilidade, a energia do lugar, seu 

misticismo, a cultura local – comida mineira, pão de canela (FIG. 34), arquitetura 

local de “tijolinho”, “bar do Firma” – a proximidade entre as pessoas, propiciada pelo 
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ambiente, a hospitalidade e receptividade daqueles estabelecidos em Ibitipoca em 

relação aos turistas, a percepção de passagem mais lenta do tempo – falas que 

corroboram com a afirmação de que o turista gosta de experienciar uma realidade 

diferente da sua.  

 

Figura 34 – Dona Conceição preparando o pão de canela 

 

Fonte: IBITIPOCA.TUR, 2013. 

 

Essa singularidade atrai e deve ser mantida. “Acho que o convívio num lugar 

assim é muito bom, e é exatamente isso que deve ser preservado.” (T32, 2012).44 

Além disso, ao questionar sobre um possível retorno, foram essas características 

específicas do lugar os fatores pontuados como justificativa para as respostas 

positivas, que totalizaram 97% dos entrevistados. 

Os turistas foram abordados, ainda, sobre aquilo que sentiram falta em 

Ibitipoca. Apesar da busca pela experiência de outra realidade, pontuaram itens 

presentes no seu cotidiano, cuja ausência ali se fez sentir. A falta do sinal de celular 

foi o aspecto mais citado; em seguida, a má qualidade da estrada que dá acesso à 

vila, assim como outras características presentes, em sua maioria, nas cidades, mas 

não em Ibitipoca – bancos, sinalização, um bom posto de saúde e farmácias, 

internet, taxis, transporte público, infraestrutura, em geral. 

Por fim, sentiu-se a necessidade de visualizar o pensamento do próprio turista 

no que se refere à relação da vila com o turismo, isto é, como eles analisam a 

                                                             
44

  T32 refere-se à entrevista com turista de número 32. Como posteriormente serão aplicados outros 
questionários, os relativos aos turistas vêm definidos pela letra “T”, seguidos de numeração e ano da 
aplicação do questionário. O mesmo processo será usado na análise dos moradores, definidos pela 
letra “M”, e dos proprietários de negócios em Ibitipoca, mencionados pela letra “P”. 
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dinâmica turística presente no lugar. Nessa abordagem, apareceram opiniões 

diversificadas, considerando-se importante incluir todas, a fim de uma análise bem 

fundamentada. Apesar de variadas, tais visões giram em torno, basicamente, de 

duas questões: o crescimento visível do turismo em Ibitipoca (com o qual deve se ter 

cuidado para que não extrapole a escala do local) e o empenho dos moradores em 

receber bem o turista (outro ponto fundamental para o TBC), em contraponto à falta 

de estrutura e preparo da comunidade local para o turismo (prejudiciais à aplicação 

do turismo com viés sustentável). 

Ainda que inicialmente isoladas, as colocações dos turistas já indicam o que 

pode ser trabalhado na relação cultura local e desenvolvimento turístico, buscando-

se basear nos ideais do TBC. A essa análise da visão externa, serão somados os 

demais olhares. 

 

4.2 O olhar de quem habita 

  

A importância do olhar de quem habita é dada no sentido de identificar a 

percepção da experiência cotidiana no lugar, bem como observar o sentimento de 

pertencimento e afetividade a ele, com seus vínculos ou não à tradição.  

A pesquisa com o estabelecido, segundo Elias (2000), permite identificar 

aspectos comunitários específicos de uma comunidade, tais como a rede de 

relações entre as pessoas e as interdependências que se estabelecem entre elas, 

ou, ainda, analisar “maneiras de utilizar a ordem imposta do lugar.” (CERTEAU, 

1994, p. 93) 

Além disso, o morador deve sempre ser considerado em qualquer tipo de 

pesquisa cujo objeto de estudo seja o lugar onde habita, visto que se insere 

intimamente nele, sendo sua participação indiscutível no desenvolvimento futuro de 

tal local. Nesse sentido, este subcapítulo trará a opinião dos atuais moradores de 

Ibitipoca. Em seguida, serão também considerados alguns ex-moradores do entorno 

do parque, colaborando com outros apontamentos mais específicos. 

O trabalho de campo realizado com o primeiro universo de moradores 

aconteceu em fevereiro de 2013, por meio de questionários qualitativos, em dias de 

menor movimento turístico, para que melhor atenção fosse destinada às questões 

do estudo. Também nesse segundo momento, não foi pré-determinado o número de 
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abordagens, considerando que, da mesma forma, seriam suficientes conforme as 

respostas começassem a se repetir. Assim, foram 31 moradores entrevistados.  

Quanto ao perfil desses moradores, faz-se, inicialmente, uma caracterização 

segundo dados do censo 2010 do IBGE.45 A população é bem equilibrada por sexo, 

sendo 49,4% constituída por mulheres e 50,6% por homens; quanto ao aspecto 

econômico, o valor do rendimento nominal médio mensal das pessoas de 10 anos 

ou mais de idade (com e sem rendimento) é de R$599,83. 

Na pesquisa de campo, então, buscou-se mesclá-los quanto ao sexo, porém 

61% dos entrevistados foram homens, fato atribuído ao mais fácil encontro desses 

nas ruas e em locais de trabalho, enquanto as mulheres estavam em suas 

residências e, em alguns casos, sentiram-se mais inibidas em responder, 

transferindo tal participação aos maridos. Esse dado pode indicar um perfil de 

comunidade mais conservadora.  

Buscou-se, também, um equilíbrio também nas faixas etárias, com bastante 

representação dos jovens e adultos, considerados “em idade ativa”, dos 15 aos 50 

anos, totalizando 74% dos moradores abordados (GRAF. 8). Os moradores mais 

antigos foram procurados, a fim de registrar, além de visões diferenciadas pelas 

gerações, um pouco mais da história, cultura e tradição local. Quanto às crianças, 

não foram vistas na rua durante o trabalho de campo, apenas na escola da vila. 

 

Gráfico 8 – Faixa etária dos moradores entrevistados de Conceição do 

Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

                                                             
45

 Foram considerados os dados para o setor de ocupação mais densa do distrito de Conceição do 
Ibitipoca, cuja numeração correspondente é 313860910000001, tendo sido a área onde foram 
aplicados os questionários dessa pesquisa. 
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Vale ressaltar que a faixa etária aqui predominante refere-se aos moradores 

encontrados na vila durante o trabalho de campo, não significando que é a maioria 

da população residente em Conceição. No entanto, conforme pode ser observado no 

Gráfico 9, o universo da pesquisa, de certa forma, retrata a distribuição etária local 

bem próxima do real. 

 

Gráfico 9 – Pirâmide etária da população do setor urbano de Conceição do 

Ibitipoca/MG, Censo IBGE 2010 

 

Fonte: IBGE, 2013. 

 

No que diz respeito à origem (GRAF. 10 e 11), quase metade dos moradores 

entrevistados nasceu em Conceição do Ibitipoca (47%). Grande parte é do estado 

de Minas Gerais (82%), principalmente das cidades próximas à Vila, como Lima 

Duarte e Juiz de Fora. 
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 Gráficos 10 e 11 – Origem dos moradores de Conceição do Ibitipoca/MG 

  
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Os moradores cuja origem não é Ibitipoca (53% dos entrevistados) relataram 

ter tido conhecimento sobre o lugar, principalmente, por meio de referências de 

outras pessoas próximas, o que vai ao encontro do dado a respeito de a maior 

divulgação de Ibitipoca ser a boca-a-boca.  

A maioria deles vive lá por mais de 10 anos, sendo considerados potenciais 

observadores das mudanças na atividade turística. Há, ainda, um número 

significativo de pessoas cuja vivência no local é superior a 30 anos (14%), ou seja, 

aqueles que presenciaram Ibitipoca antes e depois da criação do Parque Estadual, o 

que permite um olhar comparativo sobre as mudanças ocorridas na dinâmica do 

lugar, com a transição da economia agropecuária para a atual, embasada no 

turismo.  (GRAF. 12). 

 

Gráfico 12 – Tempo de moradia em Conceição do Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

A respeito da motivação sobre vir morar em Ibitipoca, a maioria (36%) associa 

a vinda às oportunidades de trabalho que o turismo trouxe, com a necessidade dos 

equipamentos de suporte a ele, tais como pousadas, bares, restaurantes e lojas de 
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artesanato, porém a mudança também é justificada por vínculo a uma pessoa da 

região (29%). A tranquilidade, qualidade de vida e proximidade da natureza também 

foram aqui mencionadas. 

Ainda sobre o perfil dos moradores abordados pela pesquisa, observou-se 

que grande parte tem como principal trabalho o comércio (GRAF. 13 e 14), o qual 

representa 42% das atividades, estando incluído nessa categoria tanto aquele 

destinado quase que exclusivamente aos turistas – pousadas, bares, restaurantes, 

lojas de artesanato (FIG. 35), como o de âmbito local do dia-a-dia – padaria, 

farmácia, loja de materiais de construção, entre outros (FIG. 36), ambos localizados 

na porção mais central do núcleo urbano da vila. Com esse aspecto, somado à 

motivação de ir morar em Ibitipoca, pode-se dizer que a atividade turística 

desempenha um importante papel na vida dos moradores da Vila, constituindo umas 

de suas principais fontes de renda. 

 

Gráficos 13 e 14 – Atividades dos moradores entrevistados de  

Conceição do Ibitipoca/MG 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
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Figura 35 – Lojas de artesanato em Conceição do Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Acervo do autor, 2013. 

 

Figura 36 – Loja de conveniência em Conceição do Ibitipoca/MG  

 

Fonte: Acervo do autor, 2011. 
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Quanto à união da comunidade, sabendo-se inicialmente da existência da 

AMAI – Associação dos Moradores Amigos de Ibitipoca (FIG. 37),46 foi questionado 

o conhecimento e participação dos moradores nessa associação, visto que a coesão 

e o sentido coletivo são aspectos fundamentais para a base endógena da atividade 

turística e sua gestão compartilhada, dentro do viés do TBC. 

 

Figura 37 – Sede da AMAI, Conceição do Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Acervo do autor, 2011. 

 

Todos os entrevistados disseram conhecê-la, porém a maioria não participa 

como membro (GRAF.15), tendo como justificativas, principalmente, a desunião e a 

falta de organização, o que dificulta a aplicação do TBC, cuja principal característica 

                                                             
46

 Para associar-se à AMAI, antes havia a cota mensal de R$3. Eram aproximadamente 350 
moradores associados. Hoje, a arrecadação vem da contribuição dos ocupantes de cargos na 
Associação e de eventos, como bingos e festas. A renovação da chapa de gestão ocorre de 2 em 2 
anos. 



86 
 

é o empoderamento da comunidade local, unida em prol da gestão do turismo. 

“Tentei participar, mas achei muito desunida. Existe só pra constar.” (M02, 2013) 47 

 

Gráfico 15 – Participação dos moradores na AMAI 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Sobre a relação de Conceição do Ibitipoca com Lima Duarte, cidade da qual 

faz parte enquanto distrito, a fim de compreender o grau de dependência da vila em 

relação à sede, foi perguntado aos moradores qual sua frequência mensal de ida a 

Lima Duarte, bem como o motivo dessa ida.  

Nesse aspecto, foi demonstrada grande dependência do distrito em relação a 

Lima Duarte, com a maioria tendo respondido ir à cidade sede mais de 3 vezes ao 

mês (32%), por motivos como serviços bancários, compras e consultas médicas, 

principalmente, observando que tais demandas básicas não são atendidas em 

Ibitipoca. “Tudo é resolvido lá [em Lima Duarte]." (M19, 2013) Apareceram ainda as 

idas aos postos de gasolina, eventos/festas e visitas familiares. 

Conforme observado no Gráfico 16, somente 13% dos entrevistados 

afirmaram não ir a Lima Duarte, usando a cidade somente como passagem para 

outros lugares (para Juiz de Fora, por exemplo).  

 

 

 

 

 

 

                                                             
47

 M02 refere-se à entrevista com morador de número 02. Como posteriormente serão aplicados 
outros questionários, os relativos aos moradores vêm definidos pela letra “M”, seguidos de 
numeração e ano da aplicação do questionário. 
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Gráfico 16 – Frequência semanal de ida dos moradores entrevistados  

a Lima Duarte/MG 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Vale ressaltar que, embora exista a necessidade da ida, é visível nas 

respostas a falta de ligação dos moradores da vila em relação a Lima Duarte, no 

sentido de pertencimento e afetividade, e, até mesmo, certo repúdio ou desgosto, 

observado em falas, como: “Tenho que ir...”; “Sou obrigada, às vezes.” (M05, 2013); 

"Se possível, prefiro não ir. Faço questão de ir lá uma vez por ano." (M14, 2013); 

“Não gosto, vou raramente.” (M30, 2013)  

Na relação de Conceição do Ibitipoca com o Parque Estadual, foi feito o 

mesmo questionamento acerca da frequência de idas ao mês, e sobre o que os 

moradores gostavam de fazer lá. Muitos vão raramente ao parque (60%), uma vez 

que consideram sempre existir alguma demanda que os fazem permanecer à espera 

do turista, destinando pouco tempo a momentos de folga e lazer. Muitos também 

mencionaram passar anos sem ir à unidade. O fato de trabalharem exatamente com 

o turismo os mantém na vila para apoio a essa atividade – nas pousadas, bares, 

restaurantes, lojas de artesanato, entre outros.  

Aqueles que responderam frequentar o local vão, principalmente, às 

cachoeiras e com o intuito de fazer caminhadas. Aparentemente, ainda que a 

maioria dos moradores tenha respondido não ir ao parque, não o mencionaram com 

desdém, pelo contrário, chegaram a lamentar não poder fazê-lo em seu cotidiano, 

visão que valoriza a ideia da natureza enquanto fator atrator, bem como o parque 

enquanto elemento de grande valor, para além do econômico. 

No entanto, vale destacar duas percepções, o morador que se refere com 

certa nostalgia ao Parque Estadual, antes de ele se institucionalizar como tal pelo 

Estado, tendo parado de ir ao local por não sentir mais vínculo afetivo forte em 
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relação a ele, anteriormente ocasionado pela religiosidade: "Frequentava no período 

de jovem, quando era a Serra Grande, da Igreja." (M04, 2013) – e outro, que 

comenta a falta de retorno da atividade turística realizada no parque à comunidade 

da vila: "O parque não faz uma atividade cultural/educativa na vila. Também não fica 

dinheiro aqui, tudo vai pro Estado. Parte da arrecadação deveria ficar aqui." (M10, 

2013) 

Nessas colocações, são tratados dois importantes aspectos para a pesquisa: 

a perda de uma tradição e, consequente, a falta de relação identitária com o lugar, 

bem como a ausência de benefícios diretos do turismo à população local, conforme 

preconiza o TBC. 

No que se refere à dinâmica turística e o lugar na visão dos moradores, 

inicialmente procurou-se conhecer mais acerca do surgimento e da transformação 

do turismo ao longo dos anos. Foi relatado que, antes do Parque, havia muita 

pobreza em Ibitipoca, onde quatro ou cinco fazendeiros, para quem todos 

trabalhavam. Havia também muita fome.  

Na opinião geral, “com o turismo, tudo melhorou." (M09, 2013), uma vez que, 

diante da situação precária em que estavam, sem conseguir com que a agricultura 

vingasse fortemente como atividade econômica, permanecendo enquanto 

subsistência, foi a nova dinâmica que trouxe oportunidades de emprego, gerando 

renda local e, por conseguinte, melhora das condições de vida da comunidade. 

Dessa forma, a atividade turística ganha valor frente aos moradores. 

Para os entrevistados, o Parque Estadual trouxe o turismo e atraiu as 

pessoas para Ibitipoca, antes um vilarejo com poucas pessoas. O próprio IEF fez a 

divulgação para tal, mas a região já era conhecida e estudada por botânicos (M20, 

2013). 

No entanto, apesar de ter sido criado em 1973, o Parque começou a ser bem 

movimentado há cerca de 20 anos, sendo esse aumento de turistas atribuído à 

melhora da infraestrutura da vila (FIG. 38 e 39) e do próprio parque (M02 e M07, 

2013). Além disso, foi comentado que antes o arraial só recebia muitos visitantes 

nos feriados. Hoje, o fluxo é mais frequente, talvez pela limitação de entrada na 

unidade. 
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Figuras 38 e 39 – Comparativo entre a chegada em Conceição do Ibitipoca  

em 2000 (38) e 2013 (39) 

 

Fonte: IBA MENDES (38); acervo do autor (39), 2013. 

 

Outra situação observada é a existência dos turistas de segunda residência, o 

que levou à expansão física da vila (M03 e M27, 2013). "Antes, todos se conheciam. 

Hoje, muitos venderam a terra ou morreram. Foram muitas casas construídas em 15 

anos." (M05, 2013)  

Os entrevistados fizeram, ainda, alguns comentários a respeito da mudança 

do perfil do turista ao longo do “desenvolvimento turístico”, no sentido de hoje o 

público ser mais “seleto”, mais adulto. “Antes, vinha mais gente bagunceira, hoje 

vem gente com maior poder aquisitivo, gente mais tranquila e consciente." (M11, 

2013)48 “Hoje, o turismo e o próprio turista estão mais refinados.” (M28, 2013)  

Em parte, o aparecimento de um público disposto a despender maior valor em 

suas viagens segue a própria lógica de aumento da classe média brasileira. Ao 

mesmo tempo, a melhora relativa da infraestrutura do destino, comentada 

anteriormente, acaba por atrair esse novo público, “dependente” de certa estrutura 

para sua recepção. Sob outro ponto de vista, considera-se, também, a mudança do 

turismo no Brasil, atualmente mais divulgado e acessível. 

De qualquer modo, as colocações dos moradores demonstram certa 

preocupação e preferência em relação ao perfil do turista que frequenta Ibitipoca. 

Cabe pontuar que a ampliação da faixa etária desse público foi também retratada na 

análise dos questionários aplicados aos turistas. 

Voltando-se para o movimento atual nos fins de semana, 87% o consideram 

como bom, enquanto nos dias de semana (exceto férias e feriados) a maioria (55%) 

                                                             
48

 M25 e M18 também fizeram comentários nesse sentido. 
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o avalia como fraco (GRAF. 17 e 18). Segundo os 28% dos moradores 

entrevistados, apesar de ainda pequeno, o turismo nos dias de semana tem 

começado a existir, devido à limitação de entradas diárias no Parque, que acaba 

distribuindo melhor as visitações. 

 

Gráficos 17 e 18 – Movimento de turistas em Ibitipoca, avaliado pelos 

moradores entrevistados 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Quando questionados sobre elementos que a atividade turística traz de bom 

para Ibitipoca, o fator mais citado foi a melhora financeira, a partir da geração de 

empregos que o turismo acarreta como apoio ao seu desenvolvimento. "O turismo 

melhorou muito aqui, pois antes não corria dinheiro e as pessoas passavam muito 

aperto." (M11, 2013) "Tem muito trabalho aqui, só não trabalha quem não quer." 

(M25, 2013)  

Foram bastante citadas também a qualidade de vida, diretamente ligada aos 

novos trabalhos gerados, bem como ao tipo de vida mais tranquila que se tem no 

lugar, e a valorização de Ibitipoca, pela própria dinâmica turística de visibilidade e 

valoração da terra, atraindo cada vez mais pessoas. Pode-se dizer, a partir das 

respostas, que os moradores consideram o turismo como essencial lá. "Tudo é em 

função do turismo, ele sustenta a cidade." (M12, 2013) 

Como fatores negativos provocados pela atividade turística, os mais 

reincidentes nas falas dos moradores foram o lixo, o barulho e o consumo de 

drogas. A discussão sobre o lixo é bastante comentada, chegando a 

questionamentos que o relacionam à falta de estrutura da Vila, independentemente 

da vinda de turistas. “Turismo ecológico como? O lixo não é recolhido 
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adequadamente, o esgoto é jogado no rio... O problema é interno, não vem somente 

com o turista." (M10, 2013)  

A degradação física do lugar pelos turistas, a perda da cultura e da tradição 

local, a questão da falta de segurança e a “expulsão” dos moradores de baixa renda 

através da compra de seus terrenos por investidores externos também foram 

pontuadas, afastando o turismo realizado em Ibitipoca da forma almejada pelo TBC.  

Sobre as tradições de Conceição, foi mencionada a procissão da Semana 

Santa com os atos da Via Sacra, a Festa da Padroeira Nossa Senhora da 

Conceição, o Baile de Santo Antônio da Dona Miúda e Zé Walter (FIG. 40), a Festa 

da Quermesse e as Festas Juninas.  

 

Figura 40 – Baile do Zé Walter, registrado pela “oficina de valorização do 

patrimônio cultural e natural local”, em 2010 

 

Fonte: Acervo do autor, 2013. 

 

Vale mencionar que os festivais de Blues (FIG. 41) e de Jazz, de organização 

externa à comunidade, apareceram em algumas respostas, considerando-os como 

tradicionais pelo tempo que acontecem na vila, ou mesmo devido ao processo de 

assimilação da cultura externa já como parte da dinâmica do lugar. 
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Figura 41 – Ibiti Blues, realizado em 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBITIPOCA BLUES, 2013. 

 

Algumas dessas festas tradicionais não acontecem mais ou se modificaram. 

"Antigamente, as festas eram bem melhores. A parte cultural de Ibitipoca está bem 

decadente por causa do turismo. Antes aconteciam as festas juninas dos três 

santos, hoje a única é o baile de Santo Antônio no Zé Walter (FIG. 42)." (M03, 2013) 

 

Figura 42 – Baile de Santo Antônio do Zé Walter 

 

Fonte: Acervo do autor, 2013. 
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A Via Sacra da Semana Santa (FIG. 43), por exemplo, era parte da cultura da 

comunidade, porém o trabalho destinado ao turismo e o movimento nesse feriado 

ocupou os moradores, impossibilitando sua participação na realização dos atos. 

(M23 e M24, 2013)  

 

Figura 43 – Encenação da Paixão de Cristo, em Conceição do Ibitipoca/MG 

 

Fonte: IBITIPOCATUR, 2003. 

 

A Festa de N. S. da Conceição (FIG. 44), embora aconteça todo ano (dia 8 de 

dezembro) e tenha maior participação da comunidade, por ser realizada em dia de 

semana, com menor movimento turístico, conta, atualmente, com menos atividades. 

“Hoje tem pouca coisa, só missa e leilão”. (M10, 2013) 
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Figura 44 – Procissão com N.S. da Conceição, em Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Leonardo Costa, 2008. 

 

A relativa perda das festas tradicionais é também atribuída à “expulsão” dos 

moradores da área rural, onde acontecia a maior parte das celebrações, visto que as 

pessoas “... venderam seus terrenos pra Reserva do Ibitipoca e pra Saint Gobain,49 

empresa de eucalipto que atua a aproximadamente 20 km da Vila”. (M04, 2013) 

Outra justificativa apresentada é a falta de transmissão entre gerações, o que 

interrompe a sua prática na comunidade. "Os jovens querem ir pra cidade grande 

estudar, levando à perda da cultura local." (M05, 2013) 

Quanto às atividades realizadas pelos moradores em Ibitipoca, o trabalho o 

apareceu em 71% das respostas (GRAF. 19). A comunidade parece dedicar-se 

quase que exclusivamente à atividade turística. Em seus momentos de folga, 84% 

dos entrevistados disseram apenas descansar em casa, realizar atividades 

domésticas e assistir à televisão. Essas respostas denotam a falta de opção de lazer 

destinada à comunidade em geral. "Não tem muito o que fazer." (M03, 2013) 

 

 

 

                                                             
49

 Grupo multinacional de origem francesa que chegou ao Brasil em 1937, com atuação na área da 
mineração, metalurgia e materiais para construção civil. Possui algumas áreas com plantação de 
eucalipto como compensação para suas atividades mineradoras, sendo uma dessas plantações 
localizadas na região de Ibitipoca/MG. 
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Gráfico 19 – Atividades realizadas pelos moradores entrevistados  

em Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

  

A ida ao Parque ou a bares e restaurantes, atividades mais frequentes entre 

os turistas, está representada em apenas 32% das falas dos moradores, ou seja, 

são atividades realmente destinadas aos visitantes, espaços que não propiciam a 

integração e troca entre os estabelecidos e outsiders, preconizada pelo TBC. Os 

espaços de encontro entre os próprios moradores são, basicamente, a igreja, nas 

festividades religiosas, e a quadra de futebol. 

As qualidades do lugar foram também apresentadas pelos entrevistados, 

estando, entre elas, principalmente a tranquilidade e a beleza da natureza ali 

presente (GRAF. 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

-5 0 5 10 15 

Trabalho 

Ficar em casa 

Televisão/internet/rádio 

Bares/restaurantes 

Atividades domésticas 

Parque 

Passeio pela Vila 

Artesanato 

Escola/estudo 

Futebol 

Reuniões [AMAI/S.S.Vic.Paula] 

Passeio a cavalo 



96 
 

Gráfico 20 – Qualidades de Ibitipoca/MG, segundo os moradores entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Como características consideradas negativas, aparecem o estado precário da 

estrada que dá acesso à Vila, a partir de Lima Duarte (FIG. 45), e o abandono da 

Prefeitura em relação ao distrito. “O particular apostou em Ibitipoca, mas a Prefeitura 

e os órgãos públicos não apostaram. Vêm verbas, aparece a metade do serviço.” 

(WALTER, 2012) 50  

 

Figura 45 – Acesso precário de Lima Duarte à Conceição do Ibitipoca/MG

 

Fonte: Acervo do autor, 2013. 

                                                             
50

  Entrevista com o morador Zé Walter, realizada em maio/2012 pela comissão organizadora do 
Encontro Regional de Estudantes de Arquitetura. Disponível em:  
< http://grooveshark.com/#!/artist/EREA+Ibitipoca/2452657> Acesso em 7 jul.2013. 
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A fofoca e a desunião constaram nas respostas, aspecto também ligado às 

pessoas, consideradas, concomitantemente, um ponto negativo e uma qualidade do 

lugar. “Eu acho que podia ser bem melhor Ibitipoca entre o pessoal do lugar, ter 

mais convívio, ficam muito separados, uns confinados, assim... Eu não sei se é 

porque eu gosto de história, aí sinto falta. O povo de Ibitipoca não gosta de história, 

gosta é de dinheiro.” (WALTER, 2012)  

Alguns moradores (25%) responderam, ainda, não haver nada ruim em 

Ibitipoca. Em seguida, quando perguntados acerca do que sentem falta na vila, 

somente 13% repetiram essa resposta. Nesse aspecto, a questão mais citada foi a 

deficiência na estrutura de saúde (29% dos entrevistados a mencionaram), visto que 

lá não existe atendimento médico 24h (o posto de saúde só funciona uma vez por 

semana, às terças-feiras), atendimento odontológico e ambulâncias.  

Foram também recorrentes a ausência de bancos ou caixas eletrônicos, a 

falta de postos de gasolina e a necessidade de um acesso melhor à vila, respostas 

também reincidentes nas opiniões dos turistas. O saneamento básico foi colocado 

por alguns como de caráter emergencial, vista a expansão física do lugar.  

Vale pontuar a preocupação quanto à perda da cultura local e o anseio por 

mais opções de lazer para os moradores. Observou-se que a parcela mais jovem 

entrevistada respondeu sentir falta de espaços presentes em cidades maiores, tais 

como cinema, teatro, livraria, academia, o que pode ser explicado, em parte, pela 

falta de outras opções de lazer na Vila, e parte pela saída desse público para morar 

em outros centros, onde tem contato com esses equipamentos, passando a 

incorporá-los como necessidade. 

A falta de união das pessoas foi novamente comentada como um 

impedimento ao avanço da comunidade – "A desunião dos moradores não deixa a 

Vila evoluir." (M29, 2013) – e da própria atividade turística, sendo uma preocupação 

também relevante ao TBC. "O Sebrae tentou implementar uma central de negócios 

aqui, mas não deu certo por falta de união das pessoas, muita competitividade." 

(M10, 2013)  

No entanto, em uma das entrevistas (M23, 2013), ações de sucesso de 

gestões antigas da AMAI foram relatadas, mostrando conquistas que a comunidade 

pode ter ao se juntar, tais como a proibição do enduro (Ibitipoca Off Road), por dois 

anos, devido à degradação física do lugar  e ao incômodo causado pelo excesso de 

barulho, sendo a volta do evento externo permitida em troca de contrapartida dos 
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organizadores, que deveriam empregar os jovens durante a realização do Off Road 

e doar equipamentos ao espaço da AMAI; a retirada, através de abaixo-assinado, de 

uma torre de telefonia móvel colocada próxima à Igreja Matriz, que estava impedindo 

a visibilidade do bem patrimonial; a parceria com uma fundação de Juiz de Fora, que 

dava assistência médica diária e levava a medicina preventiva às áreas rurais; e a 

inserção da polícia militar em Conceição. 

Tratando-se dessa estrutura gestora comunitária, a moradora Márcia 

Macambira, atuante em gestões anteriores da Associação de Moradores de 

Conceição do Ibitipoca por dezesseis anos seguidos, comenta que, como a 

participação é voluntária, “é preciso ser muito idealista e ter pró-atividade para dar 

certo e conseguir desenvolver algum tipo de trabalho” (MACAMBIRA, 2013), 

confirmando também a necessidade em dedicar tempo, antes voltado aos negócios 

de apoio ao turismo. “É um trabalho árduo e ingrato, demanda muito tempo e 

disposição e você ainda acaba se tornando antipática para alguns, pelas medidas 

impopulares que precisa tomar para organizar a casa”. (MACAMBIRA, 2013) 

Segundo ela, festas juninas, gincanas, feijoadas, entre outros eventos, eram 

promovidos para arrecadação de fundos para a sustentação e união da AMAI. 

Embora acredite que as ações fossem bem aceitas na sua gestão, considera que, 

para desenvolver um bom trabalho, é necessário efetivar parcerias e buscar apoio 

político, porém afirma ainda existir uma resistência interna no sentido de não 

abertura a novas ideias, o que dificulta muito qualquer projeto, dentro do viés do 

TBC. 

 

4.3 Outros olhares 

   

 Outros atores foram considerados fundamentais na pesquisa para a melhor 

leitura do lugar, compondo o conjunto que o constitui. Os outros olhares trazem, 

então, a perspectiva de antigos moradores do entorno do Parque Estadual do 

Ibitipoca, de empreendedores de negócios na Vila Conceição e de gestores locais, 

cada um com suas especificidades. 

 O OLHAR DE QUEM HABITOU 

 A partir da dinâmica do lugar apresentada, decidiu-se por aprofundar um 

pouco na mudança de moradores do entorno do Parque Estadual, voltando o olhar 

para um grupo específico, que vendeu suas terras para a atual Reserva do Ibitipoca. 
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Entendendo que esse grupo traria uma outra relação com o lugar, bem como uma 

memória do tempo em que o habitava, foram considerados como agentes pela 

pesquisa. 

Esse processo de saída, embora na área rural, é análogo à gentrificação,51 

comum em locais com tendência à valorização da terra urbana, muitas vezes pela 

atividade turística, acontecendo, em certa medida, no caso em estudo, onde a 

população mais carente, com dificuldade de se manter na região, cuja economia se 

volta para uma nova dinâmica, vê-se forçada a vender suas casas. Por vezes, essa 

população é idosa, pesando na opção pela saída a proximidade dos filhos, 

residentes em centros maiores, e a maior acessibilidade às suas necessidades 

básicas.  

Em Ibitipoca, embora sejam especulados diferentes motivos para a aquisição 

dessas propriedades pela Reserva, pondera-se que ainda existem pessoas que não 

pretendem negociar suas terras. De qualquer forma, ressalta-se a questão da 

privatização e monopolização, preocupação comentada em capítulo anterior, bem 

como a falta de clareza sobre o que se espera desse objeto, hoje tão contrastante 

com a realidade local. 

Assim, foram realizadas três entrevistas, cujas ponderações serão aqui 

apresentadas.52 Vale destacar que tais entrevistas foram acompanhadas por um dos 

ex moradores,53 o que facilitou o acesso aos demais e possibilitou uma conversa 

bem natural, com base no que pressupõe a técnica da história oral, sendo 

conduzidos a responderem aos questionamentos pensados previamente (ver roteiro 

anexo). 

As questões foram agrupadas segundo três momentos principais, em ordem 

cronológica. O primeiro momento buscou perceber como era a rotina dos 

entrevistados, próximos ao Parque Estadual e à Vila Conceição do Ibitipoca, e quais 

as relações de vínculo deles com esses objetos, bem como a ligação com Lima 

Duarte; o segundo tratou de como procederam as vendas dos terrenos à Reserva do 

Ibitipoca, e os motivos desse negócio; por fim, no terceiro momento, a conversa 

caminhou no sentido de conhecer as novas atividades dos moradores, em 

                                                             
51

 Fenômeno social explicado pelo geógrafo Neil Smith, no ensaio “The New Urban Frontier: 
Gentrification and the Revanchist City”, de 1996. 
52

 As entrevistas foram realizadas em julho de 2013. 
53 Quanto à escolha dos entrevistados, esta aconteceu através de indicação de um deles, já 

conhecido pela pesquisadora, conforme mencionado, ou seja, não foram consideradas características 
específicas nesta seleção. 
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comparação às antigas, bem como averiguar a opinião dos mesmos sobre as 

mudanças decorridas.  

O primeiro entrevistado foi o eletricista Constantino Roberto Durante,54 de 41 

anos de idade, natural de São Paulo/SP, residente na sede de Lima Duarte. Foi ele 

quem acompanhou também as demais conversas, apresentando os outros 

entrevistados: o senhor José Ribeiro de Paula, trabalhador rural de 65 anos, 

residente desde 2012 no Batatal, bairro de Lima Duarte; e o senhor Joaquim de 

Almeida Pacheco, também trabalhador rural, com 63 anos, atual morador da região 

central da sede. 

Em relação às antigas moradias, localizavam-se na região das Andorinhas 

(Constantino e senhor José) e no Mogol (senhor Joaquim), todas no entorno mais 

próximo ao Parque Estadual, conforme pode ser observado na Figura 46. 

 

                                                             
54

 Cabe ponderar que a entrevista com o Constantino pouco seguiu as perguntas elaboradas 
previamente, acontecendo de forma mais livre. No entanto, vários dos assuntos comentados pelo 
entrevistado estavam relacionados com os tópicos do roteiro, sendo incorporados na análise. 
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Figura 46 – Localização Andorinhas e Mogol/MG

 

Fonte: Acervo do autor, 2013. 

 

Apesar de não residirem mais lá, o valor afetivo com o lugar aparece nas 

respostas dos entrevistados, justificando a mudança não por desgosto, mas sim por 

necessidade: “... eu gostava muito de lá [Andorinhas]. [...] depois a gente foi forçado 

a sair pela necessidade porque a idade chegou, a gente morava no alto, e ai eu 

fiquei sozinho, meus filhos ‘veio’ tudo pra Lima Duarte trabalhar.” (José)  

Da mesma forma, o senhor Joaquim comenta sobre o Mogol, onde gostaria 

de ter continuado, porém o local não possibilitava sua permanência, vistas as 

dificuldades vindas com a idade. Ambos acrescentaram que também gostam da 

localidade onde moram hoje, estando em fase de adaptação. “... agora eu estou até 

gostando, apesar de que eu paro muito pouco aqui, eu vou trabalhar, vou pro mato. 

Eu trabalho de segunda a sexta-feira. No sábado eu vou pro sítio, hoje já estive lá” 

(José). 
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No que diz respeito ao Parque, os entrevistados responderam que não 

costumavam frequentá-lo. Porém, relatam que os pais usavam aquelas terras como 

pasto para gado, anteriormente à criação da unidade ambiental pelo Estado. “Olha, 

eu conheci o Parque, nem Parque não era, inclusive meu pai punha gado lá. Aquilo 

lá era uma terra praticamente abandonada do Governo, então todo mundo colocava 

gado ali. Meu pai chegou a colocar, eu era garoto, entre 9, 10 anos.” (Joaquim). 

Nesse sentido, o senhor José fez sentir em sua fala certa nostalgia em 

relação ao tempo de criança, quando ia à região: “... o Parque já não me atrai muito 

não porque eu já conhecia aquilo antes de ser Parque, meu pai levava gado lá, eu 

conheço tudo aqui. [...] Ai eu passei a não ter mais atração, eu lá já fui muitas vezes 

e enjoei dali.” (José) 

Assim, existe outra relação com o lugar, extinta com sua institucionalização 

como parque estadual. Observa-se a ausência de vínculo afetivo, ocasionada por tal 

processo verticalizado, vindo da vontade do Estado acima da população local. Há, 

ainda, certa falta atual de interesse dos entrevistados em entrar no Parque, devido à 

própria proximidade com seus terrenos: “Eu morava vizinho do Parque e nunca tinha 

ido. [...] tinha um terreno que chegava uns 500m pra dividir com o Parque. Eu ia lá 

no terreno, não tinha aquela ambição de ir lá no Parque.” (Joaquim)  

Sobre a Vila Conceição do Ibitipoca, nada foi mencionado, demonstrando total 

desligamento em relação a ela, ou mesmo a falta de articulação do turismo na região 

como um todo, embora existam iniciativas para tal, conforme já apresentado em 

capítulo anterior. 

Lima Duarte, por sua vez, apareceu atrelado à falta de infraestrutura nos 

distritos e povoados. Ambas as respostas denotam que a conexão com a sede 

possuía caráter utilitário, reforçando a necessidade como motivo da mudança para 

lá. Interessante observar que os atuais moradores entrevistados da Vila de 

Conceição possuem uma relação semelhante com a sede.  

Em relação à mudança para Lima Duarte, o objetivo foi conhecer como se 

deu esse processo. Quanto à proposta de comercialização, foram os próprios 

senhores José e Joaquim quem demonstraram interesse em vender suas terras, 

diante de outras que começaram a ser compradas pela Reserva nas proximidades. 

Como motivos, apesar de gostarem do lugar, relataram as dificuldades ocasionadas 
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pela idade, principalmente o acesso ruim e a dificuldade de cuidar da terra ou 

arrumar alguém que o fizesse.55 

O outro entrevistado (Constatino), não quis realizar o negócio, pois considera 

os valores oferecidos aos terrenos muito baixos, embora tenha se mudado com a 

esposa para a sede devido às dificuldades de acesso ao terreno nas Andorinhas. “A 

gente chegou a ser autossuficiente, 70% do nosso consumo eram plantados por 

nós. Moramos lá muito tempo. O que nos fez sair dali foi exatamente a questão do 

acesso. O acesso ali já era difícil, agora ficou muito pior.” (Constantino) 

Sobre o aspecto valorativo, com base no Índice de Preços de Terras em 

Minas Gerais (IPT-MG),56 os valores por hectare referentes ao estado seriam 435,09 

reais para terras destinadas a lavouras; 528,93 reais para as de pastagem; e 

1.129,41 reais relativos à categoria de matas. Outra referência é o Anuário 

Estatístico da Agricultura Brasileira (AGRIANUAL), no qual o valor para terras 

destinadas a reflorestamento chegou a 7.574,00 reais o hectare, no ano de 2012. 

Em Ibitipoca, de acordo com o senhor José, o hectare está na faixa de 3 mil reais, 

ressaltando que esse valor é referente ao de “terra boa”, na visão dele, terra 

produtiva – em oposição àquelas atualmente mais valorizadas pela tabela do IPT-

MG e AGRIANUAL.  

Nesse sentido, destaca-se a concepção do entrevistado sobre a valoração da 

terra, muito ligada à produção agropecuária, ou seja, se não é boa para cultivo ou 

gado, então vale pouco. “A primeira venda que eu fiz pra ele foi de 28 hectares de 

terra perto do Parque, pra mim não valia nada. [...]. Como não cultivava a terra, 

porque na divisa do Parque não se pode desfrutar da terra, a Reserva do Ibitipoca 

fez a proposta e eu aceitei.” (José) 

Assim, observa-se que, dentro da realidade desses moradores, não são 

consideradas outras formas de valoração, no caso, vindas a partir do turismo, 

atreladas aos atrativos locais, ao visual, à paisagem, entre outros aspectos, visão 

que o interessado na compra dos terrenos, em contrapondo, já apresenta. A 

                                                             
55

 Acerca da questão da mão-de-obra, o senhor Joaquim complementou sobre a dificuldade em 
competir com a Reserva do Ibitipoca no pagamento aos funcionários, no sentido de a Reserva ter 
condições de pagar um valor mais alto e, dessa forma, tornar ainda mais escassas as pessoas 
dispostas a ganhar menos pelo mesmo tipo de serviço. Além disso, acredita-se que grande parte dos 
trabalhadores possam ter se voltado à própria dinâmica econômica atual, o turismo. 
56

 O IPT-MG (índice de Preços de Terras em Minas Gerais) calcula a variação do preço de terras ao 
longo de um determinado período, considerando seu tipo de uso: lavouras, pastagem ou mata 
(preservação ou reflorestamento). Os dados apresentados referem-se ao ano de 2012. 
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valorização da natureza, de fato, é uma questão recente, advinda com a própria 

discussão sobre sustentabilidade. 

Fato que ilustra tal valorização pelo crescimento turístico é a inflação 

percebida pelo próprio senhor Joaquim, ao contar que negociou o primeiro terreno, 

em 2004, e um segundo recentemente (2013), sendo o primeiro, com 100 hectares e 

cachoeira, vendido por 50 mil reais (500,00 reais o hectare), ao passo que o outro, 

com 93 hectares, vendeu por 500mil reais (aproximadamente 5376,00 reais o 

hectare, ou seja, dez vezes mais). 

No entanto, excetuando-se o Constantino, os outros dois entrevistados dizem-

se satisfeitos com o preço pago na época. O senhor Joaquim, por exemplo, acredita 

que o valor foi justo e que pra ele compensou, pois hoje está morando na cidade 

(sede) e comprou outra propriedade mais próxima, com “terra boa”, embora tenha 

consciência que o antigo terreno estaria valendo muito mais atualmente. “Hoje, se 

eu estivesse lá, era uns 200 mil” (Joaquim). 

A partir dos três moradores abordados, pode-se ter referência sobre um dos 

aspectos apresentados na dinâmica do lugar, complementando-a com a pesquisa 

em campo. Por fim, destaca-se a total ausência de vínculo em relação ao objeto 

Parque, a partir da sua criação enquanto tal, ao mesmo tempo as lembranças de 

outras formas de apropriação desse espaço, utilizado como pastagem, e os atuais 

resquícios do modo de vida rural, presentes nas atividades diárias dos entrevistados. 

Acredita-se que, considerar esse olhar, além de constituir uma tentativa de 

abordar o todo, inclui aqueles que talvez sejam os mais excluídos do processo atual 

pelo qual passa Ibitipoca, com o turismo cada vez mais forte enquanto atividade 

econômica predominante. Embora os moradores não tenham consciência dessa 

forma de “expulsão” de suas terras, é visível a sua falta de inserção na nova 

dinâmica local, bem como a falta de compreensão da mesma – além de hoje não 

apresentarem ligação com o Parque Estadual, foram omissos em relação à Vila 

Conceição do Ibitipoca, principal suporte turístico do parque, com dependência 

integral dessa atividade.  

 O OLHAR DO EMPREENDEDOR 

Com o intuito de conhecer o perfil do empreendedor e como seu negócio 

acontece na vila, dando suporte à atividade turística e, ao mesmo tempo, tendo se 

iniciado no lugar devido à atração desse tipo de setor econômico, alguns 
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proprietários57 de hotéis/pousadas, bares/restaurantes e lojas de artesanato foram 

questionados sobre diferentes aspectos, desde a caracterização do seu 

empreendimento, bem como sua inserção no arraial e região, até sua visão sobre o 

turismo presente hoje em Ibitipoca. Assim, foram buscados diferentes perfis de 

estabelecimento, representados no Gráfico 21. 

 

Gráfico 21 – Tipos de estabelecimentos dos entrevistados em Conceição do 

Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

 Inicialmente, quanto ao perfil desses proprietários, foi observada a presença 

bem distribuída entre homens (47%) e mulheres (53%), com a ressalva de que a 

maior parte das entrevistadas do sexo feminino tinha como negócio lojas de 

artesanato.  

Em relação à faixa etária (GRAF. 22), houve predomínio de jovens dos 16 aos 

30 anos, representando 40% das respostas, porcentagem semelhante àqueles com 

idade entre 31 e 50 anos. 
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 O Universo da pesquisa com esse grupo específico totalizou 15 empreendedores. 
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Gráfico 22 – Faixa etária dos empreendedores entrevistados em Conceição do 

Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

A maioria dos entrevistados é de Minas Gerais, principalmente de origem da 

própria vila Conceição do Ibitipoca, e apenas 20% vieram do estado do Rio de 

Janeiro, mostrando que a atração para a abertura de negócios é mais forte nas 

proximidades. Em Minas, apareceram, ainda, aqueles vindos de Lima Duarte, Juiz 

de Fora e do município de Tocantins (GRAF. 23).  

 

Gráfico 23 – Cidade de origem dos empreendedores entrevistados em  

Conceição do Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Embora com diferentes origens, 80% do total moram atualmente em 

Conceição. O fato de esses entrevistados estarem em Ibitipoca há no máximo 20 

anos indica que a atração realmente começou com a fixação do parque como 
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atrativo turístico, trazendo esses novos moradores e a mudança no perfil da 

economia local, em expansão nos últimos 5 anos (GRAF. 24). 

 

Gráfico 24 – Tempo de moradia dos empreendedores entrevistados em 

Conceição do Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Observa-se também que o tempo do empreendimento (GRAF. 25), em geral, 

coincide com o tempo de moradia, predominando, dessa forma, aqueles com até 5 

anos de funcionamento. 

 

Gráfico 25 – Tempo do empreendimento em Conceição do Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Nesse aspecto, indagou-se sobre a motivação da ida para Ibitipoca, buscando 

entender qual o fator atrator do lugar para os empreendedores. Foram mais 

recorrentes as respostas relacionadas à oportunidade de trabalho gerada pelo 

turismo, em correspondência à relação tempo de moradia igual ao tempo do 

negócio, ou seja, a abertura do empreendimento é realmente o forte motivo da 

43% 

28% 

29% 
[1] 1-5 anos 

[2] 6-10 anos 

[3] 11-20 anos 

60% 20% 

13% 

7% 

 1-5 anos 

11-20 anos 

menos de 1 ano 

6-10 anos 



108 
 

mudança para a vila. O parque estadual também apareceu com frequência nas 

falas, sendo destacada a proximidade com a natureza como atrativo, e, por fim, 

citadas a tranquilidade e qualidade de vida propiciada no lugar. 

Aqueles cuja origem não é Ibitipoca relataram ainda saber sobre o lugar 

principalmente por meio de referências de outras pessoas, assim como indicaram as 

respostas dos atuais moradores quando questionados sobre a mesma questão. 

Outra explicação foi a proximidade da cidade de origem. 

Em relação ao negócio, procurou-se perceber em que grau era dependente 

de outras localidades, principalmente da sede Lima Duarte e de Juiz de Fora, centro 

de influência regional mais próximo. Grande dependência foi observada na aquisição 

das mercadorias para utilização ou comercialização nos estabelecimentos de 

Ibitipoca (GRAF. 26), com 65% das compras sendo feitas em Juiz de Fora/MG. 

 

Gráfico 26 – Procedência das mercadorias adquiridas pelos empreendedores 

entrevistados em Conceição do Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Por outro lado, analisando a mão de obra desses estabelecimentos, pouco 

mais da metade mora na vila, havendo também representatividade de funcionários 

residentes em Lima Duarte (GRAF. 27). De certa forma, esse dado mostra que a 

comunidade local é absorvida pela nova atividade econômica, que não depende de 

alto grau de especialização para a execução do trabalho. 
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Gráfico 27 – Origem dos funcionários de estabelecimentos em Conceição do 

Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Buscou-se a opinião dos empreendedores sobre a atividade turística. Quanto 

ao movimento (GRAF. 28, 29 e 30), foi considerado pela maioria como bom nos fins 

de semana (73%) e, principalmente, nos períodos de férias ou feriado (93%). 

Durante a semana, por sua vez, grande parte o considerou como fraco (73%) e 

alguns, por esse motivo, nem abrem nesses dias. Uma pequena parcela chegou a 

considerar esse movimento como razoável (27%). 

 

Gráfico 28, 29 e 30 – Movimento de turistas em Ibitipoca/MG, segundo os 

empreendedores entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Nesse aspecto, na visão dos entrevistados, os períodos de maior movimento 

anual são as férias de julho; em seguida, as férias de janeiro e a Semana Santa, 

além do Carnaval, Ano Novo e durante os festivais de música, conforme 

representado no Gráfico 31. No entanto, pondera-se que esse dado varia também 
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em função de outros elementos, como o clima do período em cada ano, por 

exemplo. 

 

Gráfico 31 – Períodos de maior movimento em Ibitipoca/MG, segundo os 

empreendedores entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

 Os empreendedores também foram questionados sobre as transformações da 

atividade turística ao longo do tempo – 67% dos entrevistados afirmaram que o 

movimento cresceu nos últimos anos; em contrapartida, 20% disseram que houve 

redução no número de visitantes e 13% responderam não ter havido 

transformações.  

Como justificativa para a diminuição do movimento, foi apresentado o limite 

diário de visitação no parque e o estado de conservação ruim da estrada que dá 

acesso a Conceição do Ibitipoca, a partir de Lima Duarte. Além disso, outra 

mudança, considerada positiva pelos entrevistados, foi em relação ao perfil do 

turista, atualmente mais adulto e com maior poder aquisitivo.58 

Quando abordados acerca da exclusividade do parque estadual em relação à 

presença do turismo em Ibitipoca, a grande maioria (80%) considerou que, apesar 

do potencial ambiental da região como um todo, este elemento é o grande precursor 

e motivador da atividade no lugar, chegando-se a afirmar que “se fechar o Parque, 

acabou” (P12, 2012), ou ainda “nem o entorno é tão atrativo, apesar da natureza" 

(P02, 2012). No entanto, há opiniões no sentido de existirem turistas que frequentam 
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Ibitipoca e não necessariamente vão ao parque todas as vezes. "Quem nunca veio, 

vem por causa do Parque. Quem já conhece, vem pra descansar" (P14, 2012). 

 Percebe-se que o parque é sim o atrativo inicial, mas parece haver algo mais 

que garante o retorno dos visitantes. "Quem vem de mais longe, vem mesmo pelo 

parque. Quem vem de perto, vem também pela vila e, muitas vezes, nem vai ao 

parque." (P06, 2012) 

Outra abordagem da pesquisa é a relação dos empreendedores com o lugar. 

Quanto às atividades de lazer desenvolvidas por eles em Ibitipoca, um número 

significativo respondeu frequentar o parque ou outras áreas verdes da região, o que 

demonstra apreço pelo local. 

O próprio trabalho aparece como atividade ali desempenhada pelos 

empreendedores, visto que a dinâmica de um lugar turístico exige esse exercício em 

momentos que, em outras circunstâncias, seriam considerados como horas de 

descanso ou lazer – fins de semana, feriados e período de férias escolares. Outras 

situações mencionadas podem ser observadas no Gráfico 32. 

 

Gráfico 32 – Atividades realizadas pelos empreendedores entrevistados  

em Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

No que diz respeito ao lugar, foram igualmente abordados sobre os pontos 

positivos e aqueles considerados negativos por eles. O turismo apareceu na maior 

parte das opiniões como qualidade de Ibitipoca, seguido pelo parque. Outras 

características menos mencionadas, porém importantes de serem registradas, foram 
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a tranquilidade e energia do lugar, a simplicidade das pessoas, o crescimento 

ponderado e a música, sempre presente nos bares, restaurantes e eventos ali 

realizados.  

Tais respostas repetiram-se quando interrogados sobre aquilo que mais 

gostavam no lugar – principalmente o parque, em seguida a tranquilidade e o próprio 

trabalho, relacionado à atividade turística.  

Por fim, como ponto negativo, a infraestrutura local aparece na frente, 

destacando-se a questão do lixo, que inclui tanto a falta de limpeza das ruas como 

coletas de lixo mais frequentes, as constantes quedas de luz e esgotamento de água 

em períodos de maior movimento na vila, e o estado ruim da estrada de acesso a 

Conceição do Ibitipoca.  

Foi bastante citada, ainda, a inexistência de bancos ou caixas eletrônicos, a 

precariedade do esgotamento sanitário e a falta de uma estrutura adequada de 

saúde. Outros aspectos comentados foram a necessidade de outras opções de lazer 

além do parque, a mão de obra pouco qualificada para os serviços prestados, o 

frequente abandono de cães na vila, o alto custo de vida gerado a partir da 

expansão da atividade turística e, por consequência, a expulsão da população de 

renda mais baixa. 

 O OLHAR DA GESTÃO 

 O estudo da gestão do lugar é também considerado fundamental para o 

entendimento da situação ali presente, visto que demonstra a forma como as 

diversas pessoas se organizam e se relacionam com vários fatores em determinado 

ambiente. 

Entende-se que, nesse processo de gestão, há o envolvimento de vários 

atores, responsáveis e ativos em relação às iniciativas, compondo o que seria uma 

parceria entre governo e sociedade, na qual cabe ao Estado o papel de 

 

... ser o mediador das diferenças de poder, e de proporcionar certo 
equilíbrio socioespacial no aproveitamento da cidade, com vistas a alcançar 
uma gestão ambiental urbana, vista aqui como o conjunto de ‘atividades 
ligadas ao gerenciamento de uma cidade na perspectiva da melhoria e da 
conservação de suas qualidades ambientais’. (BUENO, 2003, p. 182) 

 

Dessa forma, buscou-se ampliar a questão no âmbito do parque estadual 

para aquela relacionada à região como um todo, saindo também da esfera 
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administrativa estadual para a municipal, provavelmente com visões e atuações 

diferenciadas. 

Nesse sentido, foram abordados dois agentes envolvidos com o turismo local, 

diretamente relacionados a essa atividade em Ibitipoca: o atual diretor do Parque 

Estadual, responsável pela administração da unidade; e o secretário de turismo da 

gestão anterior, atuante nas relações a nível municipal e regional. 

 Iniciando pela entrevista com o senhor João Carlos Lima de Oliveira, atual 

diretor do Parque Estadual do Ibitipoca, buscou-se compreender, basicamente, 

como este bem é gerido e qual sua inserção efetiva na dinâmica atual do lugar, 

tendo sido o grande impulsionador do novo período econômico presente na região, 

ligado ao turismo. 

Segundo João Carlos, biólogo nascido na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no 

cargo de diretor do parque há oito anos, sua principal atuação na unidade é o 

gerenciamento geral da mesma, cuja gestão engloba, em certa medida, a 

participação da comunidade de Conceição, com representação no Conselho 

Consultivo.  

Sobre este aspecto, não foi discriminado que tipo de contribuição é dada por 

esses representantes e qual seria o peso na prática de suas ponderações, sendo 

apenas citada a abertura desse espaço nas reuniões do Conselho.  

Pautando a relação dos moradores da vila e de Lima Duarte com o objeto 

parque, o diretor afirma que há visitação por parte deles, mas observa-se que a 

ligação com a unidade acontece principalmente pelo trabalho, visto que 27 

funcionários são de Conceição e 1 é da sede. Nesse sentido, João Carlos considera 

positivo o turismo ocasionado pelo parque, devido à geração de renda para a 

comunidade. 

O diretor acredita que a atividade turística teve uma evolução ao longo dos 

anos, estando hoje em expansão, porém de forma mais organizada e consciente, 

apesar de considerar o lixo ainda como um ponto negativo a ser tratado. Ele ressalta 

que a unidade já atingiu o patamar almejado – em 2012, foram 59 mil visitantes – e, 

por isso, sua divulgação acontece de forma mais natural, através do boca a boca.  

Por fim, destaca que a ocorrência do turismo em Ibitipoca tem relação 

exclusiva com o parque, afirmando que 100% dos visitantes frequentam o lugar pela 

existência do mesmo. No entanto, coloca a necessidade da vila inserir-se melhor 
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nessa atividade, melhorando as estruturas de atendimento nos hotéis, pousadas e 

comércio, em geral. 

Outra entrevista realizada foi com o secretário de turismo da gestão anterior, 

o turismólogo zootecnista Marcio Lucinda Lima, atual presidente do Conselho 

Municipal de Turismo de Lima Duarte (COMTUR) e da Associação de Municípios do 

Circuito Serras de Ibitipoca, mencionadas anteriormente. 

Inicialmente, a abordagem girou em torno da ligação de Lima Duarte com 

Conceição do Ibitipoca e com o parque estadual. Segundo ele, muitos moradores da 

sede e demais distritos vão a Ibitipoca a trabalho ou lazer, mas existem inúmeras 

pessoas que nem conhecem a vila ou o parque.  Ainda assim, prevalece uma visão 

da unidade de conservação como o grande orgulho do município. 

Simultaneamente, alguns membros das demais comunidades do entorno 

acabam sentindo-se desamparados pelo poder público, que, devido à demanda, 

começou a destinar mais recursos e projetos de melhoria para a vila de Conceição, 

apesar das necessidades ainda presentes, mesmo nesse distrito. 

Com o início do turismo institucionalizado pelo parque, outro desconforto por 

parte dos habitantes do município é a divulgação do nome Conceição de Ibitipoca 

comumente sem a menção a Lima Duarte, fazendo parecer que a vila é um 

independente da sede, ou seja, seu vínculo não é aparente.  

A atuação da Secretaria de Turismo e do Circuito Serras de Ibitipoca insere-

se nesse contexto, tentando diversificar e distribuir o turismo, com a formatação de 

roteiros nas demais localidades do município, a fim de gerar um entendimento de 

região turística, não somente vila turística. 

Em suma, segundo Marcio, “é obvio que o turismo existe na região devido à 

existência do parque, pois a unidade é o grande ‘chamarisco’ de mídia e possuidor 

do maior conjunto de atrativos naturais em um mesmo lugar” – o município recebe 

cerca de 70 mil turistas ano, sendo que somente o parque recebe, 

aproximadamente, 55 mil visitantes. “Mas é fato que hoje o turismo não mais é 

atraído exclusivamente pelo parque”.  

Sobre a atividade turística, acredita estar em ascensão, percebendo um 

aumento significativo de visitantes e equipamentos de hospedagem e alimentação 

na vila de Conceição. Descreve esse crescimento turístico como inicialmente 

espontâneo e desordenado, até 2006, ano seguinte à criação da Secretaria de 

Turismo, quando se iniciou o processo de planejamento da atividade localmente. 
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Nesse sentido, afirma que as ferramentas da Secretaria e, posteriormente, do 

COMTUR, colocaram o turismo em um novo patamar de evolução organizacional, 

uma vez que trouxeram a discussão e definição de diretrizes, programas e ações 

que norteiam a gestão dessa atividade. De acordo com Marcio, uma ação importante 

em relação ao controle do crescimento foi a definição das zonas de expansão 

urbana da vila Conceição do Ibitipoca e de Souza do Rio Grande, buscando evitar o 

surgimento de bairros em locais inadequados. 

Assim, acredita haver uma perspectiva de melhoria gradual, que depende não 

só do poder público, mas também da comunidade. Na opinião do secretário, este é 

um desafio, visto que a população acredita que o Estado deve atender suas 

necessidades, mas poucos procuram entender sobre os planos, leis, regulamentos e 

participar das decisões das instituições, órgãos e conselhos.  

Márcio acrescenta a necessidade de a sociedade ser organizada, afirmando 

que a maioria dos empresários que lidam com o turismo é individualista e não preza 

pelo ordenamento e pela sustentabilidade da atividade, importa-se somente com o 

lucro obtido – o que se opõe ao turismo de base comunitária, cuja principal 

característica é, exatamente, a união da população local na gestão do turismo, 

atuando em parceria com o poder público e com o privado. 

Por outro lado, há o conjunto de leis elaboradas, somado a outros 

empreendedores e instituições interessadas no bom desenvolvimento do turismo, 

como o Circuito Serras de Ibitipoca, o Instituto Candeia de Cidadania, e o COMTUR, 

que podem gerar o crescimento da atividade de forma mais sustentável, social, 

econômica e ambientalmente.  

 

As leis darão amparo para que erros graves não sejam cometidos. A 
aplicação do Plano norteia o crescimento e a evolução da atividade, o 
Conselho faz as decisões mais participativas, técnicas e menos 
centralizadoras pelo poder publico, o Circuito promove ações com 
empresários e apoia tecnicamente a Secretaria de Turismo. Os roteiros 
alternativos fora do parque distribuem o turismo na região, aumentando a 
permanência do turista, o que gera mais lucratividade e melhor distribuição 
também dos lucros para as comunidades. A lei de expansão urbana 
orientará o crescimento das vilas turísticas, entre outras ações que, em 
conjunto, fazem o turismo se desenvolver como deve, ou, pelo menos, 
próximo ao desejado.

59
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 Falas do gestor Márcio Lima, durante a entrevista. 
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Na visão do secretário, os resultados de ações dessa ordem surgem a médio 

e longo prazo, o que justifica, muitas vezes, a falta de interesse por parte de alguns 

empresários, atuantes em Conceição, em se associarem. Na realidade, sob a ótica 

do entrevistado, muitos desses empreendedores são leigos no campo turístico e não 

dominam, sequer, técnicas básicas de hotelaria, possuem visões imediatistas e 

propostas isoladas, fora das linhas e diretrizes do planejamento estratégico 

municipal e das políticas do turismo. 

Apesar de sua perspectiva de melhoria, Márcio considera alguns pontos 

negativos gerados pelo turismo, tais como problemas relacionados ao crescimento 

urbano desordenado e à falta de fiscalização, a promoção da especulação 

imobiliária, certa aculturação da comunidade, que acaba assimilando a cultura 

externa e perdendo suas tradições,60 e a atração de “empresários individualistas, 

que fomentam opiniões contra as ações coletivas e de associativismo”. 

Enxergando Conceição do Ibitipoca já totalmente inserida na atividade 

turística, acredita ser necessário aprimorar os serviços prestados e algumas 

estruturas privadas, bem como investir em um projeto paisagístico para a vila, e 

desenvolver o consenso de maior adesão entre os empreendedores, em prol do 

desenvolvimento organizado. 

Vale ressaltar, nesse aspecto, que, na verdade, para a prática de um turismo 

em moldes sustentáveis, segundo os ideais do TBC já abordados, seria necessária 

não só essa união dos empresários, mas, principalmente, a unidade da comunidade 

local e seu empoderamento frente às decisões gestoras do lugar em relação ao 

turismo. 

Como aspectos positivos da atividade turística, menciona a atração de 

recursos públicos federais e estaduais, a melhora considerável das condições de 

vida dos moradores – também citada por eles próprios, a ajuda na preservação 

ambiental, vendo o turista como um fiscal voluntário, e o aumento da autoestima da 

população local com relação a sua região de origem. 

 

 

                                                             
60

 Marcio acredita que o desaparecimento das tradições não está totalmente atrelado ao 
desenvolvimento do turismo, mas sim à globalização, através dos meios de comunicação como 
televisão, radio, internet, pois as manifestações culturais vem desaparecendo também em 
comunidades onde não existe fluxo turístico. 
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Como síntese do olhar da gestão, percebe-se a visão do diretor do parque 

como mais sucinta e isenta, sem muitos detalhes; e uma maior abertura do 

secretário de turismo, que expõe seus anseios e projeções futuras para o lugar, 

aproximando-se mais da possibilidade de um turismo com viés sustentável. Destaca-

se que esses entrevistados, embora citem alguns pontos negativos, em geral, 

consideram a atividade turística como essencial à região. 

Finalizando todas as visões propostas para análise, será apresentado, no 

próximo item, o confronto destas, com as principais questões relevantes ao estudo, 

para além das ponderações já comentadas a respeito de cada olhar. 

 

4.5 Novos olhares 

 

A pesquisa com os diversos agentes em Ibitipoca teve como intuito perceber 

como o lugar se configura diante do contexto atual no qual atuam esses grupos, 

minimamente definidos com características específicas comuns que os unem 

enquanto coletividades – os turistas ou outsiders, cuja presença em Ibitipoca é 

instantânea e efêmera, ao mesmo tempo em que são uma constância como grupo; 

os moradores/estabelecidos, protagonistas do cotidiano no lugar, possuindo, a 

princípio, outras formas de relacionar-se com ele e, portanto, uma percepção 

diferenciada; os ex-moradores do entorno do Parque, sem qualquer inserção na 

nova dinâmica local; os empreendedores, totalmente ligados à economia turística, 

dependentes do lugar nesse sentido; e, por fim, o olhar da gestão, tanto no nível 

específico do parque, como no nível macro da vila e da região, influenciado 

diretamente pelo primeiro.  

Partiu-se do princípio de que cada grupo traria uma visão bem distinta dos 

demais, talvez até conflitante entre eles, resultando em uma análise com base na 

leitura desses conflitos. No entanto, as opiniões e valores impregnados nas 

respostas dos questionários e entrevistas revelaram uma situação pouco esperada, 

inclusive com convergências. Serão aqui colocadas as principais observações da 

pesquisa de campo, somadas à teoria estudada e às observações pessoais do 

pesquisador, na perspectiva de trazer novos olhares, de forma propositiva, para o 

lugar em estudo. 

Inicialmente, enxergando a possível contraposição, principalmente em relação 

aos moradores e turistas, buscou-se a comparação das respostas dos questionários 
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realizados com esses dois grupos, seguindo, na análise, o embasamento de Elias 

(2000), ao tratar da relação estabelecidos X outsiders. Assim, seguindo o método 

indutivo proposto, verifica-se se as situações retratadas pelo autor são ou não 

observadas na prática em Ibitipoca.  

Segundo Elias (2000), há uma afirmação de superioridade como proteção à 

identidade grupal frente aos recém-chegados, bem como o uso de termos 

estigmatizantes por parte dos estabelecidos para se referir aos outsiders. Essa 

situação não foi verificada na pesquisa – os moradores não apresentam forte 

coesão, e não enxergam o turista negativamente.  

Os moradores de Conceição do Ibitipoca, em geral, mesmo os mais idosos, 

avaliam como boa a atividade turística e a presença de visitantes no lugar, 

considerando esses fatores como oportunidade de crescimento e de experiências de 

troca entre diferentes culturas.  

No entanto, há relatos de oposição a ações específicas de alguns perfis de 

turista, principalmente aquelas ligadas ao excesso de barulho e ao uso de drogas, 

ou seja, em acordo com Elias (2000), os outsiders, por vezes, são tidos como não 

observantes das normas ou restrições dos grupos estabelecidos, faltando com o 

respeito para com estes. Enxergando de outra forma, Urry (1990) questiona  

 

Até que ponto os turistas podem ser identificados e culpados por 
certas implicações econômicas e sociais supostamente indesejáveis. [...] 
algumas objeções locais ao turismo são, na verdade, objeções à 
modernidade ou à própria sociedade moderna, à mobilidade e à mudança, a 
novos tipos de relacionamentos pessoais, ao papel cada vez menor da 
família e da tradição e a diferentes configurações culturais. (URRY, 1990, p. 
87).  

 

De qualquer modo, observa-se que os conflitos estão mais espacializados na 

vila do que declarados nas opiniões coletadas. Há clara distinção entre os lugares 

destinados aos turistas (FIG. 47, ao lado), a grande maioria da estrutura local, e 

aqueles frequentados pelos moradores, sendo recorrentes nas falas destes a falta 

de opções de lazer. Dessa forma, há certa segregação espacial: não existe um lugar 

que agregue ambos os grupos e propicie o convívio e troca entre eles, como 

pressupõe o TBC – tal contato acontece somente na escala prestador de serviços-

cliente. 

Outras implicações da relação do externo com o interno, analisadas em 

Ibitipoca, são abordadas por Hall (2001), estando ligadas à identidade cultural no 
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mundo contemporâneo. O autor coloca como primeiro efeito da concomitância entre 

diferentes culturas em um mesmo lugar a “contestação sobre os contornos 

estabelecidos de identidade e exposição de seu fechamento às pressões da 

diferença, da ‘alteridade’ e da diversidade cultural” (HALL, 2001, p. 83-84), com o 

“fortalecimento das identidades locais como reação defensiva dos grupos étnicos 

dominantes que se sentem ameaçados pela presença de outras culturas.” (HALL, 

2001, p. 85) 

Em Ibitipoca, essa situação não se confirma, uma vez que a identidade 

coletiva dos moradores não se faz tão forte frente à de fora, pelo contrário, há certa 

assimilação da nova dinâmica e da cultura externa vinda com ela.  As falas indicam 

que os moradores não consideram a cultura externa, compartilhada pela atividade 

turística, como uma ameaça ao local. A perda da tradição acontece pela priorização 

do tempo, destinado quase exclusivamente à atividade turística, da qual a 

comunidade depende, em detrimento do tempo antes dedicado às manifestações 

tradicionais.  

Associada à falta de tempo mencionada, também se considera como 

justificativa para a não manutenção da cultura, a falta de estrutura dos moradores na 

gestão do turismo, visto que o crescimento da vila não foi acompanhado pelo 

desenvolvimento estrutural e social na mesma proporção. 

A produção de novas identidades, configurando um “eixo comum de 

equivalência”, igualmente abordada por Hall (2001), de certa maneira é observada 

em Conceição. A partir do momento em que a atividade turística insere-se em 

Ibitipoca e começa a modificar sua dinâmica, inicia também o processo de 

coexistência com a cultura de fora, a qual, em parte, é assimilada pelo lugar. 

Surgem, ao mesmo tempo, novas valorações, relacionadas, principalmente, ao 

parque, a partir de sua institucionalização.  

Em correspondência, Santos (1997) afirma que “cada objeto ou ação que se 

instala se insere num tecido preexistente e seu valor real é encontrado no 

funcionamento concreto do conjunto. Sua presença modifica os valores 

preexistentes.” (SANTOS, 1997, p.48)  

Um exemplo é a manutenção da tipologia arquitetônica do tijolinho aparente 

(FIG. 48), citada pelos turistas como um importante elemento característico de 

Conceição. A partir dessa visão, pode-se afirmar que uma arquitetura que teve sua 

inserção com as construções de pousadas e novos loteamentos, ou seja, com o 
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advento do turismo, hoje passa a ser percebida como uma característica de 

Ibitipoca. 

 

Figura 48 – Tipologia arquitetônica do tijolinho aparente, Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Acervo do autor, 2013. 

 

Assim, as singularidades da vila também seguiram a dinâmica que o turismo 

trouxe, não mantendo estática a imagem do lugar, observada, no caso, pela 

assimilação da nova tipologia de tijolinho, que segue seu rumo no novo momento, 

para além do passado colonial de surgimento da ocupação, com suas características 

específicas (FIG. 49). 
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Figura 49 – Resquícios da tipologia colonial, Ibitipoca/MG 

 

Fonte: Acervo do autor, 2013. 

 

Considera-se que as pessoas vivem em uma atualidade dinâmica, em que “os 

movimentos da sociedade, atribuindo novas funções às formas geográficas, 

transformam a organização do espaço, criam novas situações de equilíbrio e, ao 

mesmo tempo, novos pontos de partida para um novo movimento” (SANTOS, 1997, 

p.85). Por conseguinte, acredita-se que o “... mundo humano se renova e se 

diversifica, isto é, reencontra a sua identidade e a sua unidade, enquanto seus 

aspectos se tornam outros” (SANTOS, 1997, p.105). 

Por fim, outra linha de diagnóstico é também considerada importante para 

compor a visão do estudo do lugar como um todo, retomando as três esferas locais 

descritas no capítulo 2, relacionadas entre si, agora analisadas sob a ótica 

qualitativa.  

Destaca-se, de antemão, que essas esferas foram prévia e propositalmente 

isoladas, partindo-se do pressuposto que constituem espacialidades bem distintas, a 

fim de confirmar até que ponto essa distinção é real, e qual a percepção das 
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pessoas no que tange às relações entre esses lugares que, na verdade, constituem 

um conjunto único, onde cada uma das esferas está inserida na outra, na sequência: 

Lima Duarte, Conceição do Ibitipoca e Parque Estadual (FIG. 50). 

 

Figura 50 – Espacialidades de Ibitipoca/MG: município, vila e parque 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Partindo da escala macro, em relação a Lima Duarte, foram notados alguns 

aspectos que demonstram certo afastamento de Ibitipoca, tanto da vila de 

Conceição, apesar de ser um distrito deste município, como do parque estadual. 

Principalmente nas colocações dos turistas, Ibitipoca é percebida como um lugar 

independente, desvinculado da sede – Lima Duarte nem chega a ser citada, ou, por 

vezes, aparece como se fosse outro território. Assim, observa-se a percepção 

dessas diferentes espacialidades como distintas (FIG. 51). 

 

Figura 51 – Percepção das espacialidades: Ibitipoca e Lima Duarte/MG 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Esse distanciamento também aparece no olhar dos moradores da vila, porém 

com a especificidade de se tratar de uma relação de não pertencimento – Conceição 

relaciona-se a Lima Duarte na prática, mas essa ligação é ocasionada por 
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necessidades do dia-a-dia, que geram grande dependência do distrito em relação à 

sede, e não laços de identidade. 

Pondera-se que diverge dessa conclusão o secretário de turismo; embora 

tenha noção do sentimento de desvinculação de Ibitipoca por parte da comunidade, 

reforça sempre a menção ao lugar como um todo único. De qualquer forma, 

destaca-se que há o aproveitamento da institucionalização do parque estadual como 

abertura para o turismo em toda a região. 

Ainda sobre a sede, é criticada a falta de investimentos da Prefeitura na 

infraestrutura de Conceição, o que aparece fortemente nos pontos negativos sobre o 

lugar. Por outro lado, o secretário municipal de turismo afirma que lá é o distrito para 

o qual se tem maior atenção e respaldo financeiro. Buscando a imparcialidade, fato 

é que as ações ainda não são observadas no cotidiano da comunidade, 

concentrando-se, provavelmente, na esfera institucional e no planejamento de médio 

a longo prazo. 

A respeito da vila, ela é hoje o apoio da atividade turística crescente 

ocasionada pelo parque, sendo praticamente unânime a opinião de que este objeto 

trouxe qualidade de vida para a população local. É clara também, para a maioria, a 

grande dependência do turismo, ou seja, da presença do parque estadual. 

Quanto ao parque, constitui realmente o maior atrator local, tanto de turistas, 

quanto de moradores e empreendedores, interessados em inserir-se na nova 

dinâmica econômica, oficializada pela unidade de conservação, ou seja, há valores 

de ordem física e financeira ali presentes.  

Além disso, pode-se falar, igualmente, em uma importância simbólica deste 

elemento, sobre o qual se tem orgulho e apreço. Por mais que os próprios 

moradores de Conceição e alguns empreendedores respondessem não frequentar o 

espaço por motivos diversos, em geral pela falta de tempo, referiram-se a ele 

sempre com afeição, reconhecendo-o como grande impulsionador local.  

Através da análise, procurou-se fornecer uma compreensão das 

características de Ibitipoca e das relações situadas no lugar, tanto entre os grupos 

que ali convivem, como entre as diferentes espacialidades que constituem o 

conjunto, com o intuito de apreender, ainda, em que medida o turismo que vem se 

desenvolvendo enquanto dinâmica lá inserida atua nas transformações presentes. 
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Assim, retomando o quadro da metodologia (QUA. 4), que apresentou os 

resultados esperados, serão feitas as seguintes considerações finais, com a 

indicação de diretrizes para o lugar estudado. 

 

Quadro 4 – Metodologia da pesquisa

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Sobre o questionamento se há uma real descaracterização de Ibitipoca em 

função do turismo, acredita-se que sim, há descaracterização física, social e cultural, 

visto que as singularidades da vila também seguiram a dinâmica que essa atividade 

trouxe. Dessa forma, conforme mencionado anteriormente, a imagem do lugar não 

se manteve estática. Porém, não faz sentido resgatar uma imagem anterior, 

apagando a atual, já assimilada. Gerir o turismo e respaldar a comunidade, evitando 

a perda de singularidades atuais relevantes do lugar, como as pontuadas nos 

questionários, são preocupações mais relevantes, ou seja, as características 

culturais devem seguir um processo coerente de transformação, 

Nesse aspecto, respondendo ao segundo questionamento, afirma-se que o 

turismo em Ibitipoca aparece em sua forma convencional, pouco associada ao local, 

ou seja, não é conduzido de modo sustentável, segundo os ideais do TBC, 
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referência utilizada no trabalho. Como principais aspectos observados em Ibitipoca, 

destacam-se: 

- a base exógena da atividade turística, em oposição à endógena, 

preconizada pelo TBC, ou seja, os moradores de Ibitipoca não são agentes no 

processo de construção, planejamento e gestão do turismo; 

- não há uma proximidade comunidade-visitante, impossibilitando 

experiências autênticas de convívio e trocas interculturais; 

- faltam espaços de encontro que favoreçam essa oportunidade de 

experiência compartilhada – os espaços são segregados, em uma construção típica 

do turismo convencional; 

- parte das heranças culturais e tradições locais perderam-se frente ao tempo 

dedicado à nova dinâmica econômica. 

Frente a essas características, os demais resultados esperados caminham 

em direção a diretrizes propositivas. Propõe-se, primordialmente, o incentivo à 

gestão local da atividade turística, inserindo, na medida do possível, os princípios do 

Turismo de Base Comunitária (TBC). Portanto, com base nesses princípios, no que 

foi abordado no referencial teórico e nos olhares estudados, foram pensadas 

algumas aplicações específicas para Ibitipoca, acreditando-se que tal caráter 

propositivo da pesquisa contribui para a melhor condução da situação local. Essas 

diretrizes constituirão o que se chamou de novos olhares para o lugar. 

Ressalta-se que tais proposições aparecem mais como exercícios de 

aproximação do lugar à prática do TBC e muito no sentido de dar coesão á 

comunidade, fator imprescindível ao seu empoderamento. Além disso, considera-se 

que, pressupondo uma relação horizontalizada, as ideias possam ser apresentadas 

para discussão e construção com a comunidade local.  

Trabalhando a atual situação do turismo como atividade predominante em 

Ibitipoca, pressupõe-se que a diversificação econômica possa minimizar a 

dependência em relação à primeira, bem como o tempo exclusivamente dedicado a 

ela.  Essa diversificação poderia acontecer através do setor primário – ainda 

presente na região, embora reduzido (FIG. 52) – com o incentivo à agricultura 

familiar ou comunitária.  
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Figura 52 – Produção de leite escoada na zona rural de Ibitipoca/MG 

 

Fonte: UOL VIAGEM, 2013. 

 

Como pontos positivos, além da diminuição da dependência exclusiva 

mencionada, estão a autossuficiência (ou quase) no sustento dos moradores, a 

possibilidade de parcerias no fornecimento de produtos aos serviços turísticos 

alimentícios, incrementando o comércio local, e, principalmente, o incentivo ao 

espírito de comunidade no trabalho em conjunto, englobando, inclusive, diferentes 

faixas etárias. Pondera-se que a construção desses espaços coletivos não é 

garantia de constituição da coletividade, mas sim uma tentativa possível. 

Na Figura 53, ao lado, estão espacializadas as áreas livres adjacentes e na 

própria vila, onde poderiam ser implantadas as hortas comunitárias, sem restrições 

da legislação local, sendo observadas características potenciais de cada uma para 

tal uso. Especificamente sobre cada área pontuada como exemplo de local potencial 

para a implantação de hortas comunitárias de diferentes escalas, são feitas as 

seguintes considerações: 

- a área 1, localizada no caminho da Vila para o Parque Estadual, está 

próxima ao já existente “Empório Mineiro Mãos de Maria”, onde são produzidos pães 

de canela (produto típico de Ibitipoca). Assim, esse empório é visto como um 
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elemento ao qual a horta pode se associar, ocupando a área livre de seu entorno. 

Além dessa, com maior potencial, existem várias outras áreas livres adjacentes à 

estrada que leva ao parque, conforme observado na Figura 54; 

- a área 2 é constituída pelas proximidades da quadra de esportes da Vila. 

Acredita-se que, perto desse equipamento já utilizado pela comunidade, a inserção 

da horta pode ser facilitada; 

- a área 3 está inserida na Escola Municipal de Conceição, onde já existe um 

“quintal agroecológico” destinado às crianças, importante por englobar, dessa forma, 

essa geração mais nova; 

- a área 4 sugerida, por sua vez, apresenta menores dimensões, porém 

localiza-se em uma porção mais central da vila, facilitando o acesso imediato. 

 

Figura 54 – Áreas livres a caminho do Parque Estadual do Ibitipoca 

 

Fonte: Acervo do autor, 2013. 

 

Em relação à diversificação econômica proposta, acredita-se que também 

poderia ocorrer no próprio setor terciário, através de parcerias com instituições de 

ensino, na criação de cursos de capacitação relacionados ao turismo e à agricultura 

familiar.  

Tratando-se da questão identitária, observou-se a perda de tradições locais, 

mencionadas pelos moradores, em parte pela falta de tempo e união da 

comunidade, como abordado na análise. Acredita-se que essa perda também ocorra 

devido a não articulação das manifestações culturais com a atividade turística. A 
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partir desses dados, é proposta como diretriz a realização de eventos culturais 

gratuitos, realizados em espaços públicos. Tais eventos teriam o propósito primordial 

de manter viva a cultura dos moradores de Ibitipoca, bem como afirmá-la à de fora, 

ou seja, mantendo-se a si mesmos enquanto grupo e, simultaneamente, 

apresentando-se aos diversos que lá chegam, em abertura às trocas interculturais, 

visadas pelo modo de turismo aqui pretendido. 

Nesse sentido, liga-se a essa diretriz a criação de espaços públicos potenciais 

para o convívio de moradores e turistas. Acredita-se que áreas livres públicas seriam 

ideais para o alcance real da proximidade comunidade-visitante, possibilitando 

experiências autênticas de convívio e trocas, uma vez que esses espaços saem 

daqueles destinados ao consumo, nos quais a única relação entre os dois grupos, 

atualmente segregados espacialmente, é a prestação de serviços. Mais uma vez, 

acredita-se que tais espaços são uma possibilidade, não uma imposição ou garantia 

do convívio almejado. 

Hoje, tais áreas são praticamente inexistentes na vila, e as poucas lá 

presentes não possuem tratamento específico para a permanência de pessoas. 

Dessa forma, foram mapeados os atuais espaços livres públicos consolidados e os 

potenciais já utilizados de alguma forma pelos moradores (FIG. 55, ao lado), 

definindo possíveis usos (eventos, recreação, contemplação, permanência, etc), 

condizentes com a proposta discorrida. Seguem justificativas para cada espaço 

proposto: 

- o espaço “A” pensado agrega-se à quadra, já utilizada como lazer pelos 

moradores. Assim, propõe-se a manutenção desse uso e a potencialização desse 

espaço como praça também destinada aos turistas, uma vez que pode haver 

competições de jogos a serem assistidos por todos ou qualquer outro tipo de 

atividade recreativa de atração, destacando-se que esse local é passagem para 

aqueles que vão ao “Bar do Firma”, bastante frequentado pelos visitantes; 

- o espaço “B”, denominado “Praça da Pedra”, tem sua localização como 

principal característica – está na saída da ocupação mais concentrada da Vila para o 

parque estadual, bastante visível e em frente aos bares/restaurantes mais 

frequentados em Ibitipoca, o que valoriza sua utilização pelos turistas, ao mesmo 

tempo em que se propõe a ter um uso público dos moradores, embora, atualmente, 

possua caráter privado; 
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- o espaço “C” é a já consolidada Praça da Matriz, onde se insere a Igreja 

Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Nessa praça, também estão localizadas a 

sede da Associação de Moradores (AMAI) e a Escola Municipal. Nela ocorrem, 

ainda, algumas festas tradicionais da Vila, o que se relaciona à proposta de 

apropriação desse espaço, prioritariamente, para esse tipo de evento da 

comunidade, de forma a atrair também os visitantes, interessados em conhecer e 

experienciar a cultura local (FIG. 56); 

 

Figura 56 – Praça da Matriz, apropriada para evento na década de 1990 

 

Fonte: EREA IBITIPOCA 2012 - FENEA LESTE, 2013. 

 

- o espaço “D” constitui um local de passagem, tanto de moradores, quanto de 

turistas. Seu potencial está na vista que se tem da Vila, com a paisagem como pano 

de fundo, corroborando com a proposta de seu uso, destinado à contemplação. Foi 

observado que alguns moradores já o utilizam como espaço de permanência, apesar 

de não possuir qualquer infraestrutura para esse fim; 

- por fim, o espaço “E” refere-se à Praça do Rosário, de fronte à Igreja do 

Rosário, com a qual só apresenta uma ligação espacial – não é utilizado para 

eventos da comunidade, nem qualquer outro uso específico, sendo, à noite, 
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apropriado pelos visitantes como estacionamento de veículos. Sugere-se o uso 

público desse espaço para eventos, como acontece na Praça da Matriz.  

A respeito de alguns problemas estruturais analisados, serão pontuadas duas 

possibilidades de ação, considerando que tais problemas são agravados pelo 

turismo, o qual, da forma como vem acontecendo na vila de Conceição, muitas 

vezes extrapola a escala e infraestrutura do lugar, em oposição à limitação dessa 

escala e ao controle dos impactos, características do TBC. 

A primeira ação, possível de ser implantada em curto prazo e com menores 

custos, é a realização de coleta seletiva. Lixeiras específicas para materiais 

reaproveitáveis devem ser instaladas em toda a vila (o parque já apresenta essa 

seleção), e os próprios moradores poderão fazer a coleta desses materiais para o 

desenvolvimento de trabalho artesanal, destinado às inúmeras lojas existentes, 

através de parcerias público-privadas, com a Escola Municipal, AMAI, etc. O lixo 

gerado/aumentado pelo turismo é, então, reaproveitado, para voltar ao público dessa 

atividade, gerando mais renda como retorno à comunidade. Essa proposta está 

sintetizada no diagrama da Figura 57. 

 

Figura 57 – Sistema de reaproveitamento do lixo em Ibitipoca/MG 

 

 

. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A segunda medida, por sua vez, demanda maior investimento e seria uma 

ação em longo prazo, constituindo a limitação natural da quantidade de turistas em 

Conceição do Ibitipoca, através da criação de outra possibilidade de acesso ao 

Parque Estadual, a partir da vila dos Moreiras, pertencente à Santa Rita do Ibitipoca. 

Para além dos trâmites políticos, não há restrição do IEF quanto à existência de 

duas portarias nas suas unidades, somente o custo gerado pela infraestrutura 

necessária para tal. 

TURISMO LIXO 

COLETA/REAPROVEITAMENTO 

COMUNIDADE 

ARTESANATO 
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Assim, verificou-se a real possibilidade de acesso também pelos Moreiras, 

conforme a Figura 58, acreditando-se que essa seria uma ação coerente, no sentido 

de distribuir a quantidade de turistas entre Conceição e Moreiras. Ao mesmo tempo, 

seria possível planejar a implantação do turismo no novo local receptor, já com base 

nos princípios do TBC.  

 

Figura 58 – Possibilidade de acesso ao Parque Estadual do Ibitipoca, a partir 

da Vila dos Moreiras/MG 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por fim, com os novos olhares para Ibitipoca, há o fechamento da 

aproximação com o lugar e tentativa de levar a ele a discussão de práticas possíveis 

de um turismo com melhor qualidade para a comunidade local, respaldado nos 

ideais do TBC e na busca pela convivência do desenvolvimento com a preservação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O turismo em Ibitipoca/MG, estudo de caso da pesquisa, passa por constante 

crescimento e tem gerado transformações no lugar, sob diversos aspectos. A 

atividade, hoje, amplia-se para toda a região, embora aconteça, prioritariamente, no 

Parque Estadual e atinja, principalmente, a vila de Conceição, cuja economia é 

totalmente dependente dessa prática. Conforme descrito da dinâmica do lugar, a 

inserção do turismo trouxe, ainda, novas valorações do território, com ações que o 

tornam, inclusive, internacional. 

No entanto, da forma como é conduzido, esse turismo não se enquadra nos 

ideais do TBC, principal referência do trabalho no que se relaciona à 

sustentabilidade, destacando-se a falta de união da comunidade, o que a impede de 

gerir, por si própria, a atividade turística, ou seja, observa-se a ausência de 

horizontalidades constituídas. 

Frente a esse quadro, ao trazer como principais considerações do 

embasamento teórico, além do TBC, a constituição da memória coletiva a partir das 

diversas percepções individuais, e a ampliação do conceito de patrimônio, trabalhou-

se com a real possibilidade da convivência de ambos os eixos do estudo, 

desenvolvimento turístico e preservação, em Ibitipoca. 

Nesse sentido, a pesquisa de campo com os vários agentes atuantes no lugar 

– os turistas, como outsiders, os moradores atuais ou estabelecidos, antigos 

habitantes, empreendedores e gestores – trouxe suas diversas percepções, ora 

similares, ora diferentes, porém com poucos conflitos diretos.  

Tais conflitos, notadamente entre os outsiders e os estabelecidos, não 

aparecem nas opiniões coletadas, mas sim na observação espacial do lugar, que 

apresenta grande segregação entre os locais destinados aos turistas e aqueles 

frequentados pelos moradores. No entanto, reforça-se que ambos os grupos 

consideram positivo o turismo em Ibitipoca, havendo assimilação da nova dinâmica e 

cultura vinda com ela, por parte dos estabelecidos, o que começa a conformar uma 

nova identidade destes.  

Essa perspectiva da pesquisa com os agentes citados permitiu o 

aprofundamento no que é o conjunto, culminando nos novos olhares para Ibitipoca, 

como contribuição ao local. Dessa forma, os novos olhares concluem a pesquisa e 

trazem proposições possíveis de serem levadas à comunidade para discussão, 
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dentro do quadro atual já consolidado, buscando aproximar o turismo local de uma 

prática mais sustentável, que considera a preservação do lugar e, prioritariamente, o 

fortalecimento da identidade e do sentido coletivo, reforçando o TBC como base da 

investigação.  

Basicamente, então, entendendo a participação comunitária como chave do 

TBC, a chave para as diretrizes seria, exatamente, a construção dessa participação, 

discutindo a atividade turística participativamente. Assim, as propostas voltaram-se à 

coesão da comunidade, sendo este o primeiro passo para, em uma perspectiva 

futura, propiciá-la tornar-se capaz de gerir o turismo e exigir as devidas obrigações 

do poder público. 

No entanto, entende-se que ainda há muito a se avançar. Mais do que uma 

convergência entre os olhares, é necessária a conversa, na prática, entre eles, 

incorporando os setores do tripé da sustentabilidade ou mesmo do SISTUR –

econômico, ambiental e sociocultural. 

Em um sentido mais amplo, pondera-se que, em geral, a pesquisa evidencia a 

fragilidade das ações de planejamento e a negligência estatal. A ampliação do 

conceito de patrimônio não foi acompanhada pela gestão do mesmo e, na prática, o 

campo da conservação não se engajou com a sustentabilidade, visto que ainda 

existem poucos instrumentos para tal e prevalece o tombamento como forma de 

proteção mais difundida.   

As políticas de preservação, e mesmo os conceitos já ampliados, devem ser 

reavaliados para a proposição de novas formas de gerir o patrimônio e o 

desenvolvimento, inseridos na discussão do planejamento urbano e tendo em mente 

a introdução da comunidade como agente nesse processo. Além disso, os próprios 

ideais do TBC, enquanto modelo, podem apresentar pontos negativos ao serem 

aplicados, como, por exemplo, o controle excessivo por alguns grupos dominantes 

sobre o lugar e seus espaços coletivos. 

Dessa forma, acredita-se na possibilidade do desenvolvimento de diretrizes 

mais generalizáveis, na mesma perspectiva da pesquisa, relacionadas a como atuar 

em localidades que vêm sofrendo descaracterização com o turismo ou mesmo com 

outros processos de transformação.  

Essas ações seriam em prol de uma manutenção do lugar que considere, 

simultaneamente, a dinâmica que o desenvolvimento traz, não entendendo essa 

manutenção com o intuito de manter estáticas as estruturas físicas ou as relações 
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sociais, mas sim no sentido de uma não transformação do sítio em um espaço sem 

significado e vínculo afetivo. 

Assim, além dessas formas de atuação, já se delineia, como fechamento, o 

entendimento da necessidade de continuação do estudo, direcionado à percepção 

da essência do lugar nas diversas percepções, a qual deve ser mantida. Tal 

definição poderá aprimorar a gestão da preservação, na ideia apresentada do que 

pode ser considerado um desenvolvimento (turístico) sustentável.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS TURISTAS 

 

Nº entrevista:____Local onde foi entrevistado: [    ] Vila    [    ] Parque -- Sexo: [    ] F    [    ] M 

Nome:______________________________________________________Idade:_________ 

Local de origem:____________________________________________________________ 

Profissão:__________________________________________________________________ 

.................................................................................................................................................... 

- Veio acompanhado por quem?________________________________________________ 

- Onde está hospedado?  

[    ] Pousada    [    ] Casa alugada     [    ] Camping    [    ] Camp. Parque    [    ] Outros 

- Quanto tempo pretende ficar aqui? ____________________________________________ 

- Já conhecia Ibitipoca? [    ] SIM  => 1     [    ] NÃO  => 2 

1) O que você acha que mudou por aqui?  

__________________________________________________________________________ 

1) Já veio em algum evento?  [    ] I. Jazz   [    ] I. Blues    [    ] I. Reggae    

[    ] Ibitipoca Off Road   [    ] Outros_______________ 

- Como soube daqui? ________________________________________________________ 

- O que faz aqui durante o dia? ________________________________________________ 

- E durante a noite?__________________________________________________________ 

- Você já visitou outros Parques Nacionais/Estaduais? [    ] SIM    [    ] NÃO 

- Você foi ao Parque nessa viagem? Qtas. vezes? [    ] SIM    [    ] NÃO _________________ 

- Quais outros lugares você frequentou em Ibitipoca?  

__________________________________________________________________________ 

- Como tem percebido a Vila com o turismo? 

__________________________________________________________________________ 

- O que atraiu você neste lugar? 

__________________________________________________________________________ 

- Sentiu falta de algo aqui? O quê? 

__________________________________________________________________________ 

- Na sua opinião, qual seria uma característica de Ibitipoca diferente dos demais lugares? 

__________________________________________________________________________ 

- Pensa em voltar? Por quê? [    ] S    [    ] N 

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS MORADORES 

 

Nº entrevista:_____Data: _________________- Sexo: [    ] F    [    ] M 

Nome:______________________________________________________Idade:_________ 

Local de origem:_________________________________ Profissão:___________________ 

.................................................................................................................................................... 

- Qual a atividade que exerce aqui em Ibiti? ______________________________________ 

- Quantas pessoas moram com você?_______ [*] - Há quanto tempo em Ibiti? ___________ 

[*] - Como soube daqui? _____________________________________________________ 

[*] - O que motivou sua vinda pra cá? ___________________________________________ 

- Tem o costume de ir a Lima Duarte? Qtas vezes? O que faz lá?  [    ] SIM    [    ] NÃO  

__________________________________________________________________________ 

- Frequenta o Parque? Qtas vezes? Pra quê? [    ] SIM    [    ] NÃO ____________________        

__________________________________________________________________________ 

- O que faz aqui durante o dia? E à noite? 

__________________________________________________________________________ 

- Tem alguma associação na Vila? Você participa? Como? __________________________                  

__________________________________________________________________________ 

- Existe alguma festa tradicional aqui na Vila? Ela ainda acontece como antigamente ou teve 

 alguma modificação? Deve ser mantida? Por quê? ________________________________                  

__________________________________________________________________________ 

- Do que mais gosta aqui? ____________________________________________________ 

- E do que não gosta? _______________________________________________________ 

- O turismo está crescendo por aqui... Como ele surgiu? 

__________________________________________________________________________ 

- Como é o movimento aqui nos fins de semana? E durante a semana? __________ 

__________________________________________________________________________ 

- O que é bom com o turismo aqui? E ruim? Por quê? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Você acha que mudou alguma coisa por aqui quando os turistas começaram a frequentar  

Ibitipoca? O quê? Por quê?____________________________________________________         

__________________________________________________________________________ 

- Sente falta de alguma coisa em Ibiti? Do quê? 

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS EMPREENDEDORES 

 

Nome:______________________________________________________Idade:_________ 

Local de origem: ____________________________________________________________  

Estabelecimento:_________________________________Horário func.:________________ 

.................................................................................................................................................... 

- Reside em Ibitipoca? Há quanto tempo? [    ] SIM    [    ] NÃO _______________________ 

- O que o atraiu para cá?______________________________________________________ 

- Como ficou sabendo daqui?__________________________________________________ 

- Há quanto tempo possui negócio aqui? _________________________________________ 

- Dos funcionários que trabalham aqui, quantos moram em  

Ibitipoca ______  Lima Duarte ______  Outros[quantidade/lugar] ______________________      

- Onde adquire as mercadorias aqui utilizadas? 

[    ] Ibitipoca     [    ] Lima Duarte            [    ] Outros_________________________________ 

- Qual período do ano de maior movimento? ______________________________________ 

- Como é o movimento...  

  nos dias de semana? Dia: [    ] B    [    ] M    [    ] R    /   Noite: [    ] B    [    ] M    [    ] R 

  nos fins de semana? Dia: [    ] B    [    ] M    [    ] R    /   Noite: [    ] B    [    ] M    [    ] R 

  em feriados/férias?   Dia: [    ] B    [    ] M    [    ] R    /   Noite: [    ] B    [    ] M    [    ] R 

- O movimento cresceu nos últimos anos? ________________________________________ 

- Você acha que o turismo tem relação exclusiva com o Parque? Por quê?  

[    ] SIM    [    ] NÃO  

__________________________________________________________________________ 

- O que você faz aqui para se distrair? ___________________________________________ 

- O que mais gosta daqui? ____________________________________________________ 

- Pontos positivos de Ibitipoca hoje: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Pontos negativos: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA COM O DIRETOR DO PARQUE ESTADUAL 

 

Nome:______________________________________________________Idade:_________ 

Local de origem:____________________________________________________________ 

Profissão:__________________________________________________________________ 

.................................................................................................................................................... 

- Em qual cidade reside atualmente? _________________________________________ 

- Com que frequência vem a Ibitipoca? _______________________________________ 

- Quando vem para cá, onde fica hospedado? _________________________________ 

- Há quanto tempo está na direção do Parque? ________________________________ 

- Quais atividades desenvolve no cargo? _____________________________________ 

- Como se dá a gestão do Parque?  

__________________________________________________________________________ 

- A comunidade tem participação nessa gestão? Como? [    ] SIM    [    ] NÃO  

__________________________________________________________________________ 

- Quantidade de visitantes por ano: ___________________________________________ 

- Período de maior visitação: ________________________________________________ 

- Quais os limites de visitação por dia: ________________________________________ 

- O que estão fazendo para atrair os visitantes?  

__________________________________________________________________________ 

- Os moradores de Lima Duarte visitam o Parque?  

[    ] SIM    [    ] NÃO  /  Quant. por semana: ___________________________________ 

- E os da Vila? [    ] SIM    [    ] NÃO  /  Quant. por semana: ______________________ 

- Os moradores de Lima Duarte trabalham no Parque?  

[    ] SIM    [    ] NÃO  /  Quant.: ______________________________________________ 

- E os da Vila? [    ] SIM    [    ] NÃO  /  Quant.: _________________________________ 

- Como você vê o turismo hoje aqui presente?  

__________________________________________________________________________ 

- Quais os pontos positivos desse turismo?  

__________________________________________________________________________ 

- E negativos? ____________________________________________________________ 

- Acredita que essa atividade teve evolução? Quais? 

__________________________________________________________________________ 

- Quais as perspectivas de melhoria? 
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- O que essas melhorias podem acarretar? 

__________________________________________________________________________ 

- Como a Vila poderia se inserir melhor na atividade turística?  

__________________________________________________________________________ 

- Você acha que o turismo tem relação exclusiva com o Parque? Por quê?  

[  ] SIM    [  ] NÃO 

__________________________________________________________________________ 

- O que mais gosta de Ibitipoca?  

__________________________________________________________________________ 

- Pontos positivos e negativos de Ibitipoca hoje: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – ENTREVISTA COM O SECRETÁRIO DE TURISMO 

 

Nome:______________________________________________________Idade:_________ 

Local de origem:____________________________________________________________ 

Profissão:__________________________________________________________________ 

.................................................................................................................................................... 

- Reside em Lima Duarte? Há quanto tempo? [    ] SIM    [    ] NÃO ____________________  

- Há quanto tempo está na Prefeitura? _______________E na Secretaria? ______________ 

- Qual a relação de Lima Duarte com Ibitipoca?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Acredita que o turismo modificou essa relação? Por quê? [    ] SIM    [    ] NÃO  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Você visita Ibitipoca com que frequência? [    ] Quase nunca    [    ] 1 vez por semana  

[    ] 2 vezes por semana    [    ] 3 vezes por semana    [    ] 4 ou mais vezes por semana  

- Com qual finalidade? [    ] Trabalho    [    ] Turismo/Lazer    [    ] Visita a familiares      

[    ] Outra ____________________ 

- E os moradores de Lima Duarte, costumam ir a Ibitipoca com que frequência?  

[    ] Quase nunca    [    ] 1 vez por semana [    ] 2 vezes por semana     

[    ] 3 vezes por semana    [    ] 4 ou mais vezes por semana  

- Com qual finalidade? [    ] Trabalho    [     ] Turismo/Lazer    [    ] Visita a familiares      

[    ] Outra ____________________ 

- Os moradores de Lima Duarte têm negócio em Ibitipoca? [    ] SIM    [    ] NÃO 

- Quantidade de visitantes por ano: ____________________ 

- Como você vê o turismo hoje aqui presente?   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Quais os pontos positivos desse turismo?  

__________________________________________________________________________ 

- E negativos? 

__________________________________________________________________________ 

- Acredita que essa atividade teve evolução? Quais?   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Quais as perspectivas de melhoria?  

__________________________________________________________________________ 
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- O que essas melhorias podem acarretar?   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Como a Vila poderia se inserir melhor na atividade turística?   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Você acha que o turismo tem relação exclusiva com o Parque? Por quê? 

[    ] SIM    [    ] NÃO  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Quais os eventos realizados em Ibitipoca? 

__________________________________________________________________________ 

- Existem tradições? Quais devem ser mantidas?  

__________________________________________________________________________ 

- O que mais gosta de Ibitipoca? 

__________________________________________________________________________ 

- E na região como um todo? 

__________________________________________________________________________ 

 

.....................................................................................................................................GESTÃO 

 

- Qual a atuação do Circuito Serras de Ibitipoca e do COMTUR especificamente em relação 

a Ibitipoca [Distrito de Conceição e Parque]? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 - A Associação e o Conselho atuam diretamente na gestão do turismo no Distrito? Como? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Qual a relação do CONTUR e do Circuitos com a Prefeitura de Lima Duarte? Esses órgãos 

atuam em parceria? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Esses órgãos fazem parte da Prefeitura?  

__________________________________________________________________________ 

- Possuem membros ou projetos em comum? Quais? 

__________________________________________________________________________ 
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- Existe alguém de Conceição do Ibitipoca atuando no Circuito, COMTUR ou na Sec. 

Turismo? A comunidade participa desses espaços? Como?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- O Circuito, COMTUR ou a Prefeitura de Lima Duarte tem alguma participação na gestão no 

Parque? 

__________________________________________________________________________ 

- Quem exatamente participa do Conselhor Gestor do Parque Estadual e com qual 

representatividade quantitativa?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Do que se trata a Central de Negócios em Parceria com o SEBRAE/MG?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Quando começou essa parceria? 

__________________________________________________________________________ 

- Quais são suas ações? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F – ROTEIRO ENTREVISTA ANTIGOS MORADORES DO ENTORNO 

DO PARQUE ESTADUAL DO IBITIPOCA 

 

Nome:______________________________________________________Idade:_________ 

Local de origem:____________________________________________________________ 

Moradia atual:______________________________________________________________ 

Profissão:__________________________________________________________________ 

........................................................................................................................................... 

Fase cronológica 1: em Ibitipoca 

- Sua primeira casa foi no entorno do parque, atual propriedade da Reserva?  

- Se NÃO, onde morava antes? Por que mudou para o entorno? 

- Como era a vida nessa casa? Como era seu dia-a-dia, o que costumava fazer? 

- Costumava ir a Lima Duarte? Com qual frequência? O que fazia lá? 

- Costumava ir ao parque? Com qual frequência? O que fazia lá? 

- Você gostava da vida em Ibitipoca? Por quê? 

- Do quê não gostava lá? Por quê? 

 

Fase cronológica 2: a mudança de Ibitipoca 

- Quando foi a oferta para venda do seu terreno? 

- Quem lhe fez essa oferta? Como foi? 

- Contaram qual o motivo do interesse na compra do seu terreno? 

- Ofereceram um valor ou foi você quem o definiu?  

- Por quanto resolveu vender sua propriedade?  

- Você achou justo esse preço final? Por quê? 

- Por que resolveu vender? 

 

Fase cronológica 3: atual, pós-Ibitipoca 

- Atualmente, sente-se satisfeito com a mudança? 

- Como é sua vida aqui, na nova casa? Como é seu dia-a-dia, o que costuma fazer? 

- E hoje... Costuma ir à Conceição do Ibitipoca? Com qual frequência? O que faz lá? 

- Costuma ir ao parque? Com qual frequência? O que faz lá? 

- Você gosta da vida aqui? Por quê? 

- Do quê não gosta aqui? Por quê? 

- Sente saudades de antes? Do quê? 
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