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Introdução

 A intenção de se buscar analisar, através da percepção dos moradores e do poder público 
local, se a atividade do turismo cultural em Diamantina/MG provoca contradições e tensões 
no tecido social, é no intento de refletir se esta atividade afeta negativamente ou positivamente 
a vida dos diamantinenses, ao ponto de provocar uma relação de topofobia aos moradores 
pela presença e ações dos “outsiders” no cotidiano local, ou se esta atividade ocorre de forma 
harmônica com a dinâmica local, não vindo a prejudicar o sentido de ser e esta em diamantina 
para o “insider”. 
 Para tanto esta etapa da pesquisa se volta, também, numa abordagem qualitativa, 
buscando analisar o universo dos significados, das aspirações, dos valores, dos sentidos, 
julgamentos e crenças dos sujeitos. Desta forma, a discussão que segue esta envolvida numa 
abordagem qualitativa da realidade social, percebendo, a todo o momento, que o homem é um 
ser ontocriativo (MINAYO, 2010).
 O trabalho de campo, novamente aparece como a possibilidade da aproximação do 
pesquisador com a realidade local, estabelecendo uma interação com os “atores” que desenham 
a sociedade diamantinense. Nesse contexto, os sujeitos da investigação são construídos 
teoricamente enquanto componentes do objeto de estudo, e embora haja muitas formas e 
técnicas de realizar o trabalho de campo, uma em especial se apresenta, para mim, como um 
instrumento importante: a entrevista, com aplicação de questionários semiestruturado e não 
diretivas.
 Entrevista no sentido mais amplo de comunicação verbal, onde não esta atrelado somente 
na busca de uma coleta de dados de informações sobre determinado tema, mas sendo uma 
estratégica adotada no processo de trabalho de campo em que se almeja construir informações 
a partir do contato, da conversa, da observação do Outro (MINAYO, 2010). Contato este que 
foi desenvolvido/construído no ambiente dos entrevistados, seja numa das praças da cidade, em 
estabelecimentos comerciais, outrora numa das mesas da baiuca, em outros na feira no mercado 
municipal ou até mesmo na saída de uma missa na Catedral Metropolitana de Santo Antônio de 
Sé.
 Busquei nas aplicações das entrevistas com moradores e autoridades que representam o 
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poder público local, evitar de ser reconhecido como um “igual”, como um morador local. Uma 
vez que o próprio entrevistado espera uma diferenciação para que possa sentir mais a vontade 
de dizer o que pensa, o que senti, o que realmente percebe. O trabalho de campo, com as 
aplicações dos questionários, foi, então, um momento relacional e prático (TRIVIÑOS, 1987)
 O número de sujeitos pesquisados não aparece como sendo um problema para a reflexão 
dos dados e a busca de um volume de dados qualitativos que venha comprovar ou refletir uma 
análise. O interesse pelas entrevistas que foram construídas não está focalizado em “[...] contar 
o número de entrevistados, e muito menos em quantas vezes em que uma variável aparece, 
tentando categorizá-lo, mas sim que qualidade elas apresentam, como apresentam e em que 
contexto” (LEOPARDI, 2001, p.47).
 A pesquisa de caráter qualitativa responde a questões muito particulares, principalmente 
quando envolve percepções; por esse motivo que “[...] ela se preocupa com um nível de realidade 
que não pode ser quantificado e somente, ela tem que ser vista a partir da fala, do que o outro 
descreve, do que o outro senti” (MINAYO, 2010, p.89), valorizando o processo e não apenas 
o resultado. As entrevistas desenvolvidas buscou a profundidade, levando em consideração 
todos os aspectos subjetivos possíveis, pois cada fala é determinada por um contexto histórico, 
temporal e principalmente cultural, construída através da história de vida de diferentes homens e 
mulheres, onde a fala dos sujeitos é a representação de um grupo, e a validade da investigação é 
encarada como a possibilidade de tradução da experiência e percepção destes sobre a sociedade. 
 Conforme destaca Ferreira (2000), ao se compreender o lugar como intermediar idade 
entre o “insider” e o “outsider”, coloca-se em questão o que deve ser permeável ao mundo 
externo, buscando-se um equilíbrio entre o que deve ser mantido de fora, preservando-se as 
características da comunidade, e o que deve ser permitido entrar. O estudo geográfico que 
envolve as categorias geográficas lugar e a paisagem, na conjuntura da Geografia Cultural, 
deve buscar compreender as experiências, através das narrativas individuais, coletivas e dos 
discursos públicos, “[...] ultrapassando a categorização do qualitativo como forma de forçar a 
quantificação da verdade, dando valor o que dito, o que é expressado” (TRIVIÑOS, 1987); o 
que foi aqui valorizado.
 Pois, para Geertz (1989), o homem deve se percebido pelo o que pensa, respeitando o que 
este fala, tentando sentir o que o outro senti. Percebendo o sujeito entre um sistema entrelaçado 
de signos interpretáveis, onde os elementos e significados culturais não sejam narrados como 
algo banal, mas em um contexto do qual se possa dar valor ao que o sujeito descreve; algo 
dentro qual podemos descrever de forma inteligível – isto é, descritos com densidade. Mas, 
para isso o pesquisador tem que olhar as dimensões simbólicas da ação do homem, “[...] não 
afastando dos dilemas existências da vida em favor de algum domínio empírico de formas não 
emocionalizadas, o pesquisador precisa mergulhar no meio delas, de senti-las, independente 
dos espaços que elas surjam” (GEERTZ, 1989, p.40) 
 Em termos de fontes foi assegurado um diálogo entre as entrevistas dos diferentes sujeitos 
apresentando de forma descritiva, onde os dados coletados são expostos através da junção entre 
os dados qualitativos e quantitativos. Estes dados incluem as entrevistas, notas de campo e 
a inserção de recursos iconográficos para ajudar na compreensão do contexto de discussão. 
Corroborando com Lakatos & Marconi (2001) entendo que o pesquisador qualitativo tem que 
analisar os dados em toda sua riqueza, respeitando, na medida do possível, as formas de registros 
e suas transcrições; pois nesta abordagem investigativa nada é trivial, toda manifestação tem 
potencial para fornecer pistas importantes na construção e compreensão do fenômeno estudado. 
 Já a análise dos dados segue um processo indutivo, por intermédio do qual, partindo-
se de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade. O objetivo dos 
dados obtidos através das falas dos sujeitos é apresentar considerações, cujo conteúdo é mais 
amplo do que as premissas nas quais se basearam (RICHARDSON, 1999). E é através da inter-
relação dos dados, quanti-qualitativos, que as análises são refletidas, onde venho construindo 
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as minhas impressões, mas “[...] não se trata de montar um quebra-cabeça cuja forma final 
conhecemos de antemão. Está-se a construir um quadro que vai ganhando forma à medida que 
se recolhem e examinam todas as partes” (LAKATOS & MARCONI, 2001, p.56).
 Assim, a reflexão dos dados obtidos em campo se materializa, onde priorizei a discussão 
dos dados extraídos pelos questionários e pelas entrevistas de maneira em que as falas fossem 
inclusas livremente, buscando deixar os dados mais verossímil possível. Novamente, preocupou-
se com a garantia do anonimato dos sujeitos, onde o produto das entrevistas é acompanhado 
apenas das letras iniciais dos seus nomes, destacados e entre colchetes, posicionada ao final do 
fragmento transcrito, exemplo: (R. C. A, 2014). Ao ler o trabalho, perceber-se-á que as falas dos 
sujeitos servem como base para as retratações do autor, sendo considerado a análise dos dados 
conquistados pelas entrevistas e discutindo-as.
 Para tornar mais significativo a análise sobre a percepção dos sujeitos (moradores e 
autoridade locais) sobre a atuação do turismo cultural e suas implicações sociais, por assim 
dizer, se fez importante destacar a relevância do patrimônio para os moradores, principalmente 
em termos do possível significado e significância socio afetiva dos elementos tombados. Desta 
forma escolheu-se dois bairros para a realização da aplicação de questionários semiestruturado 
de cunho quanti-qualitativo; sendo o bairro Centro (justificado pela proximidade dos moradores 
com os elementos tombados, onde este bairro pode ser reconhecido como “área-core” dos 
patrimônios) e o bairro Rio Grande (escolhido por ser um bairro marginal).
  Os questionários foram aplicados no ano de 2013, num total de 70 questionários, 
todavia, foram eliminados 10, utilizando como critério a qualidade das entrevistas, e nos anos 
de 2016 e 2017 sendo debatidos os resultados pelos grupos de moradores no centro cultural e 
mercado municipal da cidade. Logo, o trabalho têm um universo de 60 questionários analisados 
– vale ressaltar que todos os questionários foram aplicados pelo pesquisador, aproveitando o 
contato com o Outro para discutir temas relacionado ao trabalho e perceber a sua percepção – 
sendo 30 destes direcionados aos sujeitos que residem no Centro, e 30 para aos que residem no 
bairro Rio Grande, sendo todos os sujeitos naturais e residentes em Diamantina/MG, com uma 
média de idade de 54 anos, e em sua maioria (41) são do sexo feminino. 
 Não buscamos quantificar os dados de forma a separar os dados obtidos em campo entre 
as áreas que foram aplicados os questionários, pois o objetivo não é de perceber a diferença entre 
as percepções dos sujeitos que residem próximos ou não da área que concentra os patrimônios. 
O intento foi perceber a percepção do homem diamantinense, onde não percebemos uma 
espacialidade diferente entre o centro e a periferia, categorias extremamente marcadas por 
várias camadas de ideologia, mas que aqui a nossa proposta foi de perceber o todo, então 
separar a sua análise seria fragmentar a percepção de uma comunidade.

Para justificar a relevância da análise da percepção dos sujeitos sobre a atividade do 
turismo cultural na cidade e as possíveis tensões no tecido social que possa derivar desta, mas, 
antes, fez-se necessário perceber qual a relevância dos patrimônios históricos para os sujeitos, 
uma vez que se posteriormente percebermos alguma tensão no tecido social diamantinense pela 
atividade do turismo, se essa estaria atrelado ao patrimônio. Desta forma, perguntou-se aos 
entrevistados (60) o que chama mais atenção, positivamente, em Diamantina/MG. Tendo como 
intento perceber se o patrimônio faz parte de algum elemento/aspecto que o chama atenção de 
forma positiva. Vale destacar que nesta indagação o sujeito poderia destacar mais de uma opção. 

A resposta obtida foi a seguinte, a maioria dos sujeitos (28) afirmaram que as paisagens 
de Diamantina, com referência aos patrimônios históricos, sendo elementos que mais chamam 
a sua atenção de forma positiva, seguido pelo clima familiar da cidade (16), as festas realizadas 
por estudantes e as festividades regionais (06), e a menos (04) apontada foi a presença de turistas 
na cidade. Esses dados deixam em evidência a relação das paisagens, tombadas e reconhecidas 
pelo IPHAN e UNESCO, como elementos que os chamam atenção de forma positiva dado 
que “[...] faz parte da minha vida essas paisagens, e creio que para todo diamantinense. O 
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patrimônio é um legado que querendo ou não faz parte da herança familiar de todos aqui, 
sendo marcas em nossas vidas e que marca a nossa comunidade” (sic) (A. T. S. L. 2013).
 As paisagens aparecem para a maioria dos sujeitos como um elemento que proporciona 
a lembrarem fatos de tempos já percorridos, “lembranças que tenho das minhas casas, da minha 
mãe, de muita gente. Olhando para o patrimônio é viver um passado que remete a coisas que já 
vivemos, faz parte do cenário do lugar mesmo, todo dia a gente passa e vive aqui” (sic) (M. M. 
F. Y. 2013). Para a maioria (51) dos entrevistados ao olharem para os patrimônios culturais da 
cidade conseguem lembrar de tempos já vividos, contrapondo a minoria (09) que destacaram ao 
olhar para as paisagens da cidade estas não remeter a nenhum fato marcante de suas vidas “[...] 
eu gosto do patrimônio, sou daqui e não tem como falar que não tenho admiração por ela, mas 
lembrar de algo que aconteceu comigo quando eu olho ali eu não vejo nada não” (sic) (W. S. 
C. 2013). 
 Buscando saber da importância da paisagem para os diamantinenses, perguntou-lhes se 
as lembranças que remetem ao olharem as paisagens, em questão, são ruins ou boas. Pode-se 
perceber que a grande maioria (51) dos sujeitos recordam de momentos bons aos olharem para 
os patrimônios culturais da cidade; contrapondo a uma minoria (09) que afirmar lembrarem de 
momentos negativos.
 Os momentos bons que muitos (51) sujeitos destacaram lembrar ao olharem para as 
paisagens da cidade estão direcionados a “[...] momentos que vivi com a minha família aqui, 
passeando nas praças” (sic) (E. E. T. 2013), “de quando a gente ia para missa na catedral, e 
depois ia namorar perto da pracinha do chafariz [...]” (sic) ( I. M. F. 2013) e “da minha vida de 
estudante, quando passava todos os dias em frente do banco, aqui do lado do museu, lembro da 
minha época da escola, dos amigos [...]” (sic) (U. T. F. 2013). Ou seja, os sentimentos bons estão 
relacionados a eventos que marcaram suas vidas com os amigos, momentos compartilhados 
com a família e a relacionamentos amorosos, dado que as paisagens sempre fez parte do cenário 
aonde aconteciam, e acontecem, fatos de suas vidas, sendo, aliás, um pano de fundo que “[...] 
registra a história da gente quando era garoto” (sic) (T. O. M. 2013).
 Já os sujeitos (09) que destacaram que o patrimônio remete a lembranças ruins, este 
sentimento está vinculado, especialmente, por remeter lembranças de entes queridos que não 
estão mais entre o seu convívio, atrelado, também, a momentos de términos amorosos e de 
agressões verbais ou físicas que aconteceram próximos aos patrimônios. Sendo, por exemplo, 
“[...] aquela paisagem da catedral eu não gosto porque ela lembra do meu pai, pois ele gostava 
de ir à igreja toda quinta-feira, e quando eu olho para aí me lembro dele, me dá uma sensação 
de perda” (sic) (U. R. G. 2013)
 Na sequência, buscando perceber se estes sujeitos sentem orgulho por ter essas paisagens 
que remetem, em sua maioria, sentimentos bons; indagou-se se estes se orgulham por terem tais 
paisagens reconhecidas como Patrimônio Cultural. A grande maioria dos entrevistados (56) 
as paisagens reconhecidas como patrimônio cultural é motivo de orgulho, contrapondo a uma 
minoria (04) que afirma não sentir orgulho ou apresso por tal reconhecimento, sendo considerado 
como elementos normais, uma vez que “[...] faz parte do dia da gente, não vejo nada demais 
no patrimônio; o povo fala demais e não vejo o que há de tão especial, já acostumei com a 
paisagem daqui” (sic) (R. A. A. 2013). Mas, de forma geral, até o exato momento podemos 
perceber que a maioria dos sujeitos reconhecem as paisagens tombadas como elementos que 
chamam a sua atenção de maneira positiva, chegando até relembram momentos vividos ao 
olharem para tais paisagens. 
 Para a maioria destes sujeitos tais paisagens de Diamantina/MG, representam, como 
ficou, também, evidente nos ensaios etnogeográficos, a possibilidade de reviver o passado 
quando olham para tais elementos. Recordando, aliás, “[...] as histórias que meus pais 
destacavam sobre J. K., o mercado municipal” (sic) (R. F. D. 2013); além de perceberam estas 
paisagens como elementos que fazem parte do seu dia a dia, sendo, contudo, difícil de não se 
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sentir orgulhosos por tal reconhecimento que conta a história local e que, também, retrata as 
suas vidas. “A paisagem que é conhecida como patrimônio é bom e sinto bem, com orgulho, 
porque lembro de J .K., lembro dos tempos dos tropeiros, das pessoas que fizeram parte da 
história daqui e que de alguma forma é a nossa história [...]” (sic) (T. R. C. C. 2013).
 Estas perguntas iniciais se fizeram importante para compreendermos a importância das 
paisagens de Diamantina/MG para a maioria dos seus moradores. A primeira etapa da pesquisa, 
os ensaios etnogeográficos, já evidenciavam que tais paisagens são importante por conseguirem 
representar histórias e momentos vividos, experenciados, por muitos moradores, além de ser 
elementos que fazem parte do cotidiano dos sujeitos, sendo, aliás, difícil desvincular a história 
dos moradores com as paisagens que ali se edificaram.
 Tal compreensão nos faz perceber a importância de a atividade do turismo cultural ser 
exercida de forma harmônica com o cotidiano dos moradores local, uma vez que a grande 
maioria (58) dos entrevistados sentem pertencidos a cidade e a história que são gravadas pelos 
patrimônios, seja ela de cunho histórico-político, seja ela de instância particular. “Você nasce 
num lugar e você pega amor a ela, o patrimônio está no nosso lugar, então faz parte do amor 
que tenho por diamantina, ela ajuda a contar a história da gente [...]” (I. F. B .C 2013).
 Desta maneira perguntamos os moradores se sentem incomodados com a presença do 
turista na cidade, advindo do turismo cultural. Percebe-se que a maioria (57) dos sujeitos não 
se sentem incomodados com a presença dos turistas na cidade, contrapondo uma minoria (03) 
que afirma sentir um certo desconforto com a presença de tais sujeitos, afirmando que muitos 
“outsiders” não respeitam a organização e a limpeza da cidade, fazendo, ainda, barulho no 
período da noite, atrapalhando, de certa maneira, o descanso de muitos citadinos. Mas, a maioria 
dos sujeitos que afirmaram não sentirem incomodo com a presença dos turistas, destacam a 
importância destes para a vida econômica da cidade, além de apontarem que a maioria dos 
turistas são gentis e educado, não chegando a incomoda-los, aliás, afirmando que sentem 
orgulhosos de terem os turistas ali, pois na compreensão dos moradores ao turista deslocar-se é 
objetivando conhecer o retrato da beleza e imponência da história diamantinense. “Ter turistas 
aqui é bom, a única coisa que tem todo dia e que a gente até já se acostumou, eu não vejo 
problema. Eu tenho é orgulho de mostrar onde fica os lugares, quando eles perguntam para 
mim onde é a casa da Chica da silva ou a Igreja das Mercês [...]” (sic) (M. J. A. 2013).
 O representante do poder executivo local, em entrevista concedida no ano de 2013, 
em seu gabinete, destacou ser imaginável pensar em Diamantina, atualmente, desvinculado 
do turismo cultural, onde a atuação das ações da gestão pública municipal é direcionada para 
potencializar esta atividade econômica e cultural. Para o prefeito, a cidade acolhe e recebe de 
forma harmônica o turista, não conseguindo perceber um conflito ou até mesmo tensões entre o 
morador e o turista no período que este último esta ali. Destaca aliás, que “Diamantina hoje não 
vive sem o turismo, mesmo trabalhando intensamente para agregar mais empresas e indústrias 
na cidade, o turismo é o nosso principal setor; e o cidadão já percebeu isso, por isso creio que 
não há fortes tensões, [...]” (sic) (P. P. M. 2013). 
 Para tal representante, o turismo se vincula a presença do patrimônio na cidade, e tal 
relação não afeta negativamente a vida dos munícipes. Este afirma ainda que os “[...] moradores 
tem orgulho da cidade e dos seus patrimônios sim. Eu enquanto representante do povo não 
falo isso para esconder ou camuflar uma realidade, é só você perguntar a qualquer um. Eu 
percebo que a cidade estaria morta sem os turistas, tanto no aspectos comercial, mas como 
na questão social, dos contatos né, das experiências que adquirimos com os turistas e estes 
conosco também” (sic) (P. P. M. 2013).  
 Para o secretário do escritório técnico do IPHAN em Diamantina/MG, não existe um 
conflito ou tensões sociais entre o diamantinense com o turista, aliás, afirmar que os moradores 
perceberam a importância de receber de forma atenciosa os “outsiders”, uma vez que desta 
forma estaria ajudando a perpetuar a história da cidade ao ajudar com informações ou tratando 
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de forma cordial os turistas, colaborando para que a atividade do turismo cultural provoque 
rendimentos financeiros para os próprios citadinos. Para o secretário o conflito não existe, 
“[...] até porque o fluxo de turistas aqui é diário, mas não é tão cheio, é mais ameno que em 
outros lugares. Eu acho que o morador é tão receptivo, eu vejo que melhorou muito a ligação 
do morador com o turista. Agora o morador está mais conscientizado, ou reconheceram a 
importância de mostrar a história daqui para os outros. Além disso Diamantina não tem outra 
fonte de renda a não ser o garimpo e hoje a renda de muitas famílias vem do turismo” (sic) (C. 
D. A. 2013).
 A secretária do escritório regional da Estrada Real, em Diamantina/MG, afirma  que é 
no carnaval o único momento em que se percebe que o morador se senti um pouco incomodado 
com a presença do turista, especialmente os diamantinenses que residem na região central da 
cidade, pois ali é um lugar vivo, espaço social onde as pessoas fazem, por exemplo, “[...] suas 
compras, seja para comprar o pão ou algum legume, mas nos dias da festa do carnaval se 
sentem incomodados porque as ruas ficam cheias e os moradores, muitas vezes, não conseguem 
entrar nos estabelecimentos aqui do centro histórico e fazer o que quer. Lógico, que a presença 
do turista modifica o cotidiano do morador, e este sente o espaço que é seu sendo usado pelos 
outros, mas não chega a construir um conflito ou tensão entre as partes” (sic) (M. L. G. B. 
2013).  
 Para a secretária em questão, o espaço socialmente construído pelos diamantinenses 
é ocupado, diariamente, pelos turistas, mas os munícipes já percebem que a presença destes 
promove o nome do lugar, possibilita a arrecadação financeira e ainda colabora/ajuda os artesãos 
a venderem suas peças; as doceiras que ficam na rua da Quitanda, os comerciantes e diversos 
atores locais, tais como os músicos que se apresentam no mercado municipal, a obterem renda, 
servindo como um espaço de encontro entre os turistas e o moradores. A secretária afirma que 
o carnaval é a época do ano que mais gera renda na cidade, “[...] e não é só para o grande 
empresário, vai do vendedor de doce, até a população que aluga a casa” (sic) (M. L. G. B. 
2013). 
 A mesma percepção sobre as possíveis tensões entre moradores e turistas é percebido 
pela secretária municipal de turismo, pois para ela o que geralmente acontece não chega a se 
caracterizar como um conflito ou tensões, mas um incomodo proveniente da forma que os 
turistas se apropriam e aproveitam a festividade carnavalesca, pois nesta ocorre “[...] o aumento 
da população que altera a vida dos moradores e que muitos turistas não cuidam e degradam o 
patrimônio. Toda vez que acaba o carnaval o IPHAN e a prefeitura tem que intervim para fazer 
o processo de restauração de algumas partes de prédios ou nas praças. Isso, sim, chateiam a 
população” (sic) (A. C. B. 2013).
 A percepção do não conflito e tensão entre os turistas e o morador local, por um lado 
é percebido pelos sujeitos da pesquisa “[...] como a maior parte dos moradores sabem e 
reconhecem que o turismo é bom para eles mesmos o conflito tende a não acontecer. Hoje, por 
exemplo, o mercado tem três feiras, quinta, sexta e sábado, com moradores locais que vem e 
vendem seus produtos, que tem seu retorno, de onde tirar a renda mensal. Um conflito que pode 
aparecer é, por exemplo, a produção de eventos neste local. Teve o festival de História, mês 
passado, utilizaram o mercado como local do evento, tiraram os feirantes e acaba com a feira 
daquele dia. Neste sentido tem um pouco de conflito, mas não chega ser algo gritante” (sic) (A. 
B. D. 2013). Além disso, a maioria afirma que “[...] já nos acostumamos com os turistas, para 
mim que moro no Rio Grande, eu gosto porque vejo gente diferente, outras culturas, acontece 
uma conversa diferente. Os turistas são abertos, eles perguntam, chegam e sabem conversar” 
(sic) (O. P. F. 2013). Ou seja, a presença dos turistas é percebido, por uma grande parcela 
dos entrevistados, como a possibilidade, por um lado, de adquirem rendimentos financeiros ao 
venderem seus produtos ou estarem trabalhando em empreendimento que esta direcionado a 
atender o “outsider”, como a hotéis e bares, e por outro lado, como a possibilidade de se obter 
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contatos/ligações culturais. 
 Na sequência perguntou-se aos sujeitos se a forma que o turismo é realizado na cidade 
de Diamantina/MG respeita a cultura e os moradores local. Para a maioria (58) dos sujeitos 
a forma que o turismo é realizado respeita a cultura e seus moradores, contrapondo a uma 
pequena parcela (02) que destaca não gostar da interferência do turismo cultural na cidade, 
principalmente nas épocas que são realizadas as festividades do carnaval e da “vesperata”. 
Tal dado converge com a percepção da secretaria municipal de Cultural, Turismo e Patrimônio 
de Diamantina/MG, pois esta destaca que o morador não se senti incomodado com o turista 
como em outras cidades históricas, “[...] aqui podemos falar do carnaval que pode trazer, para 
algumas pessoas, um certo incomodo, enquanto um grande evento na cidade que traz muitos 
turistas e que interfere nas suas atividades, principalmente no centro. Mas, no decorrer do ano 
não presenciamos nenhuma situação que podemos falar que o turista incomoda o morador, 
como acontece, por exemplo, em Paraty (RJ)” (sic) (A. C. B. 2013) 
 Os sujeitos (58) que afirmaram que a atuação do turismo cultural na cidade respeita a 
cultura e os moradores local, apontam que esta atividade é desenvolvida com pouca interferência 
no cotidiano local, e que, de certa maneira, dependem dos “outsiders” para a dinamização da 
vida econômica. “Não quero que Diamantina seja um cemitério abandonado, o que restou não 
é isso aí, são os prédios, isso é a nossa história, que foi construído para nós e todo mundo vê, 
o turista tem que vir. Ele vem e não me incomoda em nada [...]” (sic) (J. S. C. 2013).
 Vale ressaltar que a maioria (58) dos entrevistados destacaram que conhecem os pontos 
turísticos mais visitados pelos turistas em Diamantina, contrapondo a uma pequeno número 
(02) que afirmam não conhecer tais pontos, destacando não terem curiosidade de visitar tais 
locais, como a Igreja São Francisco, “[...] já passo lá todo dia, não tem o porque” (sic) (A. E. 
F. 2013). Os sujeitos destacam que em Diamantina “[...] é impossível não conhecer os pontos 
turísticos mais visitados pelos turistas. Aqui todo mundo nasce ao redor do patrimônio que é 
tanto visitado por estes, logo não tem como não conhecer. Não teria como eu não conhecer a 
casa de J. K. e o museu do Diamante” (sic) (E. A. V. 2013).
 Sabendo da presença constante do turista em Diamantina/MG e da importância 
da atividade turística para a vida econômica dos moradores desta cidade, perguntou-se, 
na sequência, se os sujeitos percebiam a atuação do poder público municipal direcionada a 
potencializar os patrimônios históricos de Diamantina/MG buscando promover a cultura ou a 
questão comercial. 

A resposta a esta pergunta foi a seguinte: a maioria (47) dos entrevistados destacaram que 
o poder público busca, através da exposição dos patrimônios, promover a cultura, contrapondo 
uma parcela (13) que destaca a intenção do poder público em vista para a questão comercial, 
pois “para o prefeito a cidade é só o turismo, não existe mais nada além disso É só eventos, 
vesperatas, carnaval [...]” (sic) (R. A. B. 2013). Porém, percebemos pelas respostas dos 
entrevistados que a questão cultural não esta desvinculado da questão comercial, dado que os 
moradores (47) que afirmaram que a presença do patrimônio histórico tem como propósito, por 
parte das ações do poder público municipal, destacar a história da cidade e da sua gente, deixam 
claro, também, que é através desta que é alcançado uma dinâmica financeira através da pela 
presença e consumo do turista na cidade. Ou seja, na percepção dos moradores a questão cultural 
não está separado da possibilidade da arrecadação comercial, deixando subtendido o patrimônio 
como um fator que possibilita a representação da história da cidade; e pela presença do turista, 
para conhecer tal história, promovendo a dinâmica econômica local. Para o secretário do 
IPHAN, o patrimônio não é percebido acentuadamente como um elemento vislumbrado para 
o mercado comercial, frisando que ali o turismo só existe porque a história é conservada, e ter 
turistas na cidade colabora para a preservação da cultura, uma vez que o poder público tende a 
apoiar ações de restauração para perpetuar os bens materiais, mas também para potencializar 
a vinda dos turistas. “Essa casa da Chica, por exemplo, ela tem mais de 100 anos; o interior é 
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todo preservado, tanto por dentro como por fora. Aqui você entende como era a arquitetura, 
qual a organização da casa. Aqui mesmo tem o quintal, o chafariz, tem a senzala, então se 
torna um processo de preservação da cultura. A questão comercial é a resposta que se tem para 
possibilitar a visita de pessoas a ela. Diamantina não tem a questão comercial tão forte como 
em outras cidades, a exemplo do Rio de Janeiro” (sic) (C. D. A. 2013). 
 Para a secretária municipal de Cultural, o patrimônio não é apenas uma questão 
comercial, pois não tem como desvincular a cultura da geração de renda pela atividade do 
turismo cultural, pois esta atividade é a principal provedora de renda na cidade. Então, a “[...] 
preservação promove a geração de renda, mas não se pode destacar que ela é a causadora de 
males, penso que se não tivesse esse patrimônio Diamantina não seria conhecida por muitas 
pessoas, seja através da televisão, filmes, livros. E como receber esses turistas sem oferecer 
serviços?” (sic) (A. C. B. 2013). A secretária afirma que muitas pessoas, inclusive pesquisadores 
que a procura para investigar sobre o patrimônio de Diamantina e sua dinâmica derivada do 
Turismo, “[...] tentam demonizar o turismo e o patrimônio, mas eu acho que elas caminham 
juntas e são importantes; hoje fundamentais para a cidade, tanto para preservar a cultura, pois 
ela fica em evidencia também por ajudar financeiramente o morador” (sic) (A. C. B. 2013)  na 
venda de seus produtos e nos postos de trabalhos que são gerados.
 Na última etapa desta pesquisa, buscamos identificar, junto aos comerciantes, moradores 
e poder público qual a importância do patrimônio diamantinense como atrativo turístico para a 
geração de renda (em seus diferentes segmentos), e, ainda, avaliar como os turistas percebem a 
dinâmica da cultural na cidade, e sua interferência na dinâmica local.
 Desta forma, entrevistamos alguns comerciantes da cidade, também num universo de 
70 sujeitos, todavia, foram eliminados 10 questionários, utilizando como critério a qualidade 
as entrevistas. Logo a quantidade de entrevistas analisadas está num universo de 60, sendo 30 
aplicados para sujeitos comerciantes com estabelecimentos na região Central da cidade e 30 
para comerciantes com estabelecimentos no bairro Rio Grande. Comerciantes que atuam no 
ramo da rede gastronômica (20), hoteleira (15), lojas de roupa, calçados (13) e de artesanato 
(12); possuindo a idade média de 58 anos, com a predominância das mulheres como donas ou 
tendo cargo de gerencia (36). Vale destacar que os entrevistados são naturais de Diamantina, 
com a média de 21 anos atuando no ramo, atendendo diferentes públicos, com distintas faixas 
etária.  
 Inicialmente perguntou-lhe se achava que Diamantina/MG sendo uma cidade tombada 
como patrimônio histórico favorecia o comércio. Percebe-se que a maioria (57) dos sujeitos 
destacaram que o patrimônio é um fator que favorece o comércio local, especialmente através 
da presença do turista, destacando ainda que suas lojas se mantêm pela presença dos “outsiders”. 
Frisam que “[...] depois de 2000 a cidade passou a receber maior atenção do poder público 
para que facilitassem a abertura de estabelecimentos comerciais, para nos isso foi a salvação, 
pois a cidade não tem outra fonte de renda tão expressiva” (sic) (P. P. H. B. 2013) – vale 
ressaltar que em 1999 a cidade de Diamantina recebeu o título de Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Os demais sujeitos (03) que destacaram não perceber a relação do patrimônio 
como elemento que favorece o comércio local, destacam que seus estabelecimentos tem o 
público potencialmente direcionado aos moradores local, como sapatarias e açougue, todavia, 
percebem “[...] nos hotéis, nas lojas de roupa, nos restaurantes aí sim vejo que favorece, porque 
lá o turista compra” (sic) (E. G. S. 2013).
 Buscando perceber qual a relevância do patrimônio cultural como elemento que 
possibilitaria a projeção de novos estabelecimentos comerciais na cidade, derivada da 
presença constante dos turistas, perguntou aos sujeitos se achariam que o conjunto patrimonial 
arquitetônico e urbanístico de Diamantina seria, atualmente, um atrativo para o fomento de novos 
empreendimentos. A maioria (47) dos entrevistados afirmaram que não, pois os estabelecimentos 
comerciais, independente do ramo de atuação, estão, teoricamente, consolidados em termos 
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de clientela; e além disso destacam que o turismo na cidade é uma atividade já estabelecida, 
todavia, não ao ponto de conseguir projetar novos empreendimentos, não tendo um volume 
de turistas que provocasse tal possibilidade. Pois, “[...] a gente luta para que os nossos pontos 
fiquem de pé; o turista é um dos principais clientes, mas a atividade do turismo não é tão forte 
assim como todo mundo pensa; no máximo conseguimos nos manter” (sic) (R. A. A. 2013).
 Os demais sujeitos (03) que destacaram perceber que o conjunto patrimonial 
arquitetônico e urbanístico de Diamantina seria, atualmente, um atrativo para o fomento de 
novos empreendimentos, afirmam que pode ocorrer, mas para isso a atuação do poder público 
tende a ser maior pois, “[...] tudo depende do poder público, se ele quiser sim, vai ter, mas para 
que isso ocorra o volume, a entrada, de turistas tem que ser maior. Aí cabe a atuação do poder 
público para atrair mais gente para que o empresário abra seu negócio” (sic) (Y. T. P. 2013). 
 Para perceber qual o sentimento que prevalece no comerciante, em relação ao patrimônio, 
perguntou-se se este patrimônio está preferencialmente vinculado à perpetuação da cultura 
através de sua representação histórico-geográfico ou está relacionada a questão comercial. A 
resposta obtida foi que  a maioria (56) dos sujeitos destacaram que o sentimento que prevalece 
sobre o patrimônio é o de representação histórico-geográfico, sendo destacado, aliás, como uma 
representação muito importante para a cidade “[...] não há como não entender a importância 
do patrimônio, nos que somos comerciantes temos que entender isso, porque se não fosse a 
história desses prédios, a história deste povo, nós né, não estaríamos morando aqui e não 
teríamos clientela” (sic) (E. C. B. 2013). Contrapondo a uma minoria (04) de sujeitos que 
destacaram o sentimento que prevalece sobre o patrimônio é o comercial, dado que “[...] para 
mim o que tem que ver é o sustento das famílias aqui da cidade, eu penso que é pelo patrimônio 
que temos esse sustento. Então se não fosse ele não tinha nem a minha loja, então é para mim 
uma questão comercial” (sic) (B. S. A. 2013). De maneira geral, nesta questão os entrevistados 
percebem o patrimônio enquanto o elemento que possibilita a permanência econômica de seus 
estabelecimentos através da presença do turista, mas antes percebe a importância da história 
deste patrimônio que varia e oscila entre a representação da história para a projeção de um 
mercado comercial.

Em seguida, foi perguntado aos sujeitos qual a importância e qual o problema que sentiam 
sobre a presença e o uso do patrimônio histórico arquitetônico e urbanístico de Diamantina/
MG. Para a maioria (38) dos sujeitos a importância da presença do patrimônio é a possibilidade 
de recordarem o passado, e destacaram (27)  também, a possibilidade de arrecadação financeira 
advindo pela atuação do turismo, que “aqui só existe o turismo porque tem o patrimônio, 
imagina se não tivesse, a cidade não teria nada, sou muito grato pelo que tenho através disso 
[...]” (sic) (A. P . M. 2013). Logo sobre o problema que estes percebiam sobre a presença e o 
uso do patrimônio, a maioria (49) destacaram a impossibilidade do poder público em viabilizar 
o aumento das vias de acesso e o alargamento de calçadas próximo aos seus estabelecimentos, 
o que possibilitaria o trânsito, com maior conforto, de clientes até as suas lojas. E os demais 
sujeitos (11) afirma que o poder público fica restrito apenas a atividade turismo, “[...] falta aqui 
mais dinâmica econômica, a prefeitura não pode ficar apenas com o turismo, ela tem que atuar 
mais, fazer mais pelo seu povo. Isso faz com que a cidade fique restrito e dependente do turista. 
Uma hora isso pode ser ruim” (sic) ( S. A. F. 2013).   
 Por fim, perguntou-se aos comerciantes se pudessem escolher gostariam que Diamantina 
fosse essa cidade reconhecida mundialmente por seus patrimônios ou não. A maioria (54) dos 
sujeitos afirmaram que, “[...] mesmo com alguns problemas que a gente vê da prefeitura e do 
povo que muitas vezes não respeita a cidade, aqui é o mundo para nós e penso que o povo que 
vem aqui achar isso. Pelo o que representa para mim ela pode ser considerada como parte da 
nossa vida aqui, e ganhou tanta dimensão importante depois que foi para ser Mundial, eu prefiro 
ser reconhecida porque querendo, ou não, fala de nós” (sic) (M. J. A. B. 2013). Contrapondo 
a uma minoria (06) que destacaram que não gostaria que a cidade fosse reconhecida como 



286

patrimônio mundial, dado que “[...] a gente não pode mudar muita coisa, fachada, rua, nem 
nada, perdeu um pouco da liberdade para isso, porque o IPHAN não deixa; e quando deixa é 
uma burocracia que a gente acaba desistindo” (sic) (S. P. D. 2013). Para a maioria dos sujeitos, 
mesmo com as adversidades – em termos de adaptação constante com o turista – de ser morador 
e comerciante em uma cidade reconhecida como Patrimônio Mundial, o orgulho de dizer que 
reside na cidade de J. K., que vai nas Igrejas coloniais, dentre outros, prevalece.  
 Tentando avaliar como os turistas percebem a atividade do turismo cultural na cidade, 
e sua interferência na dinâmica social em Diamantina, também se fez necessário a aplicação de 
questionários para tais sujeitos. Desta maneira, no de 2013 foi aplicado 35 questionários para 
turistas, mas foram eliminados 05, utilizando como critério a qualidade das entrevistas para a 
seleção. Todos os sujeitos (30) entrevistados, estavam, por sua vez na região Central da cidade.
 Vale ressaltar que para a aplicação de questionários para tais sujeitos foi necessário, por 
vezes, participar do roteiro de suas visitações, como idas na casa da Glória, Mercado Municipal, 
Museu do Diamante, dentre outros, o que colaborou para os meus registros em campo. Os 
sujeitos pesquisados têm a idade média de 38 anos; a maioria do sexo feminino (22), todos 
naturais de cidades Mineiras. Destaca-se que a grande maioria (27) dos sujeitos já viera em 
Diamantina mais de duas vezes, e apenas uma pequena parcela (03) estava pela primeira vez 
naquela cidade.
 Buscando perceber como estes sujeitos ficaram sabendo ou por qual meio conseguiram, 
a priori, conhecer Diamantina, pergunte-lhes, por qual meio de comunicação conheceram 
Diamantina/MG? vale ressaltar que os turistas poderiam destacar mais de uma opção. 

A resposta obtida foi que a maioria dos sujeitos tiveram informações e conheceram 
previamente a cidade de Diamantina através das Agências de turismo (17), seguidos por 
indicações de amigos (08) que já tivera visitado a cidade; outros sujeitos (07) destacaram a 
influência das novelas e minisséries que foram gravadas em Diamantina e que aguçaram a 
curiosidade em conhecer a cidade, seguida (06) de reportagens e livros que abordam a história do 
lugar; além de informações sobre Diamantina obtidas através da “internet” (05), de informações 
obtidas em jornais e rádios (04), programas de televisão (03) e outros (01).
 Para a maioria destes turistas Diamantina/MG já não era um lugar desconhecido, dado 
que tinham um conhecimento prévio dos pontos históricos e seus elementos tombados, estes 
sendo divulgado por empresas de turismo e através de informações que amigos próximos deram 
sobre a cidade e a riqueza histórica dos bens; motivando a viagem como forma de fugir do 
“stress” do dia a dia e para obter conhecimentos. Sempre ouvir falar da cidade em programas 
regionais como o “terra de Minas” e meus amigos passeiam muito por aqui, principalmente 
pela tranquilidade da cidade, as belezas dos monumentos, dá para fugir do dia a dia (sic) (E. 
S. T. G. 2013).

Vale frisar que os turistas destacaram a grande visibilidade que Diamantina/MG tem 
adquirido entre os veículos de comunicação, em especial programas televisivos. No ano de 
2012, foram realizadas na cidade, por exemplo, as gravações da minissérie Rei Davi (Rede 
Record), o quadro “Dança da Galera” do programa Domingão do Faustão (Rede Globo), e 
o episódio da série “As Brasileiras”: Clara - A vidente de Diamantina (Rede Globo). O que 
colabora para a exposição dos bens materiais e naturais, da cidade, colaborando para a projeção 
de Diamantina como um centro turístico.
 Dentre os sujeitos pesquisados, a maioria (21) estavam hospedados em hotéis ou 
similares, seguidos por casa de familiares (08) e outros (01). A escolha da maioria em ficarem 
em hotéis e similares está no fato destes estarem em grupos agenciados por empresas de turismo, 
uma vez que “[...] já faz parte do pacote ficar no hotel, por isso estamos na pousada capistrana; 
além de ser mais cômodo pagar para ter tudo já organizado. Só chegar e pronto” (sic) (J. A. M. 
N. 2013)
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 Na sequência perguntou-lhes sobre o que motivou a escolher Diamantina/MG como local 
de recepção; a maioria (24) afirmaram ser pela possibilidade de conseguirem um conhecimento 
que ali é retratado pelos patrimônios, pois para estes turistas a paisagem e o clima da cidade 
motiva mais que uma simples contemplação, pois ao olhar para as paisagens daquela cidade 
“[...] vejo as casas, prédios e fico impressionado com a habilidade do homem ao construir o 
que deseja. E fico percebendo como até hoje esses prédios são admirados. Eu gosto de vim para 
cá para verificar isso, além de ser muito calma a cidade” (sic) (L. F. V. 2013). E os demais 
(06) afirmaram que é um lugar de passeio/lazer, sem intenção, inicial, de agregar conhecimento 
através dos patrimônios histórico ou por intermédio da população local, “[...] apenas vim aqui 
para conhecer a cidade, não sabia nada muito em especial, só conhecia as paisagens que já 
tinha ouvido falar; como a casa de J. K.” (sic) (L. P. R 2013).
 Na sequência, foi perguntado aos turistas se achavam que o “clima” da cidade, em 
especial formatada pelas paisagens, casarões, dentre outros, influenciaram a visitar a cidade 
de Diamantina/MG. E de maneira unanime estes afirmaram (30) que sim. Destacando que já 
tiveram visto algumas paisagens, como a casa de J. K., da Chica da Silva, as Igrejas da Mercês 
e São Francisco, em programas televisivos e em jornais. Além de amigos e conhecidos que já 
tivera ido em Diamantina e destacaram “[...] sobre as casas, as ruas, as igrejas, e os barzinhos 
daqui. Me disseram tão bem, que gostaram até do friozinho, aí resolvi vim” (sic) (Y. M. V. 
2013).  
 Além das paisagens, a musicalidade e a religiosidade presentes em Diamantina/MG são 
admirados pelos turistas, sendo, aliás, estes também um dos elementos atrativos que levaram a 
deslocar-se para esta cidade, pois muitos turistas destacaram que são católicos. “Sou católica e 
fiel de Santo Antônio, vim aqui para Diamantina e o primeiro lugar que entrei foi na Catedral, 
acho que esta paisagem me faz vir aqui. Eu vi na agência os lugares que a gente ia e logo vi a 
catedral” (sic) (U. D. B. 2013). A musicalidade é percebida pelos turistas como uma atração, 
pois “eu fico horas no mercado municipal vendo o pessoal tocar, aí subo a rua Direita para ir 
a pousada e vejo uma “vesperata”. “Tem como um homem como eu não gostar disso aí?”. Eu 
venho com minha esposa e a gente namora demais escutando e vendo os músicos, a paisagem 
daqui é bonita, mas as músicas daqui é boa demais, lembra da nossa época de namorado”  (sic) 
(G. M. C. 2013).
 Na sequência foi indagado aos turistas se percebiam, de alguma maneira, que a presença 
deles, ali, incomodava o morador local. A maioria (26) dos sujeitos não percebem a sua presença, 
em Diamantina, de forma a incomodar o morador local. Contrapondo a uma minoria (04) que 
afirma perceber que “[...] algumas coisas que a gente faz incomoda, não adianta falar que não. 
Quando a gente vai no mercado, ou até mesmo na baiuca, a gente deve incomodar em alguma 
coisa. Até mesmo porque algumas pessoas não respeitam a cidade que não é sua. Não é o meu 
caso, mas eu acho que de alguma forma, até mesmo o mundo de carro que tem na rua, ou o 
povo andando para lá e para cá, deve incomodar” (sic) ( R. L. L. 2013). 
 A maioria (26) dos turistas entrevistados, destacaram que não perceberam, com clareza, 
alguma ação por parte do morador local que evidenciasse um incomodo por estarem em sua 
cidade. Ao contrário, até destacam que “[...] sempre fui bem recebido por eles. Não falo os 
comerciantes, mas os moradores, seja na porta da padaria ou do museu, nunca foi ofendido 
ou vi a cara feia para mim. Eles são educados. Nunca percebi que eles não gostassem da 
gente” (sic) (J. P. O. 2013). Destacam, também, que recorrentemente ao pedir informações 
sobre algum local que querem visitar não foram, de nenhuma forma, mal recepcionados, por 
exemplo, “[...] sempre que peço informações eles atendem e falam com carinho. Penso que 
eles já se acostumaram com a presença de turistas também. Aqui não é conflitante o contato 
do turista não. Eu penso que aqui é muito diferente que em outras cidades, como em Natal que 
não fui bem recebido; com o povo grosso que parece que tudo que a gente faz não é legal para 
eles” (sic) (J. D. M. 2013).
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 Após perceber a paisagem como elemento que proporciona os turistas a conhecerem 
Diamantina (além da relevância da musicalidade, do catolicismo, do clima familiar e interiorana 
da cidade), e do “não incômodo” do morador local com a presença do “outsider”, perguntou-
se aos turistas se estes percebem a preservação do conjunto arquitetônico e urbanístico de 
Diamantina/MG como elemento histórico-cultural ou como um instrumento mercantil que ativa 
a cadeia comercial na cidade. 
 Percebeu-se que a maioria (17) dos sujeitos percebem a preservação do conjunto 
arquitetônico e urbanístico de Diamantina/MG como um elemento histórico-cultural. Por 
outro lado, uma parcela (13) percebe atrelado como um instrumento mercantil. Para os turistas 
que destacam o patrimônio como um elemento histórico-cultural, afirmam que a ida para esta 
cidade esta ligada ao desejo do descanso e do lazer, mas também, vinculado ao conhecimento, 
pois “mesmo que eu venha a Diamantina sem o intuito de perceber a história é impossível não 
ter curiosidade, ou de sair daqui sem nenhuma instrução dos guias ou das pessoas que aqui 
moram sobre fatos que ocorreram aqui ou sobre os prédio. A cidade é, em todo canto, história 
[...]” (sic) (J. A. R. 2013). 
 Esta parcela (17) dos turistas percebem o patrimônio como algo que deve ser valorizado 
pela população, não só diamantinenses, mas a sociedade como um todo, onde esta valorização 
deve ser reconhecida como a tentativa de “criar uma lembrança nas pessoas que aqui vem 
visitar. Não tem jeito você passar aqui e não perceber os monumentos, as praças, o Juscelino 
como estátua na praça. Quando a gente olha, parece que fica encravado a história. História, 
não destas histórias somente de livros ou de gente culta, mas da história que a gente vive aqui 
nos dias que está aqui [...]” (R. A. A. 2013). A representação do patrimônio, enquanto elemento 
histórico-cultural, ultrapassa a possibilidade de o turista agregar conhecimento sobre os bens, 
enquanto características do período artístico e político, materiais que o constitui, dentre outros. 
A importância deste, então, é, também, proporcionar contatos, trocas e experiências de estar 
num outro lugar, vivendo uma realidade que não é a do seu cotidiano.
 Os turistas (13) que destacaram o patrimônio como um instrumento mercantil ressalta 
que “se você quer ser bem recebido ou atendido é só “fantasiar de turista”, já que o pessoal 
supervaloriza quem deixa dinheiro na cidade [...]” (sic) (T. R. L. 2013); afirmando que os 
comerciantes, em geral, atende com muita atenção os turistas, “fazendo de tudo para que 
possamos consumir algo, mesmo a gente não querendo levar alguma coisa, ficamos até 
sem graça de dizer não” [...] (sic) (C. F. S. 2013). Percebendo, aliás, que os produtos que 
são vendidos em lojas de artesanatos em Diamantina/MG, recorrentemente fazem referência 
a algum patrimônio, desde “uma lata de cerveja que é trabalhado com tinta guache levando a 
imagem da casa da glória, até uma vassoura de imã para geladeira que tem a imagem de J. 
K., tudo aqui gira em torno do patrimônio. Se não tiver dinheiro, o pessoal fala que não tem 
problema, tem cartão, é só você vê em todo canto tem o símbolo de cartão, de bandeira da 
visa e de outros cartões. É uma cadeia, eles querem é simplesmente vender [...]” (sic) (T. G. R. 
2013).
 Vale frisar que mesmo os turistas que destacaram o patrimônio atrelado a uma questão 
mercantil, percebem que “O estilo das casas, das ruas, faz lembrar o passado, fazendo parte de 
um significado da história, então por isso que venho para ver o patrimônio, mesmo que venha 
dizer que é percebido como algo de mercado, a história eu vejo em todo canto. Eu vejo que a 
história este ligado, para mim, a questão do comércio pelo fato de como iria vir aqui se eu não 
fosse ficar no hotel, ou comer algo aqui no bar? [...]” (sic) (I. F. B. C. 2013). 
  Por fim, perguntou-se aos turistas se estes pensam em voltar mais vezes a Diamantina/
MG. A minoria (02) dos turistas destacaram que não querem voltar a cidade, derivado da 
dificuldade de deslocamento que tiveram pois, “aqui não tem lugar para colocar carro, a gente 
tem que ir a todo canto a pé. E quando dá para ir de carro, nem toda rua passa; a gente mais 
cansa do que aproveita [...]” (sic) ( J. A. A. 2013); além de destacar que “[...] não voltarei aqui 



289

mais porque já cansei de vim aqui, agora quero ir para o litoral. Aqui não é a primeira vez, 
gosto, mas não pretende voltar porque quero conhecer novos lugares” (sic) (T. R. E. 2013). 
Destacando, desta forma, a dificuldade de deslocamento, e de mobilidade, além do desejo de 
conhecer lugares diferentes, como variáveis para que não venha a visitar mais Diamantina, e 
outro sujeito destacando que 
 A maioria (28) dos sujeitos destacaram que tem a pretensão de retornar a esta cidade, 
afirmando que “[...] por ter sido recebido de forma agradável e respeitosa pelos moradores, 
onde tenho a impressão que aqui é bem melhor que Ouro Preto para receber as pessoas, 
voltarei com prazer, além de gostar demais do pessoal do mercado, lá a gente senti bem” (sic) 
(I. R. W. 2013). Em geral, percebemos pelas entrevistas que os sujeitos sentem acolhidos na 
cidade, tendo os moradores locais como elementos que fazem parte do patrimônio também, 
destacando que “[...] eu gosto daqui, não é a primeira vez que eu venho, e quero voltar mais. 
Fiz amigos daqui a “bel” do tropeiro, Joana que vende o doce de batata, todas ali do mercado 
eu gosto. Diamantina recebe muito turista porque o povo daqui faz de a cidade também ser boa. 
Claro que o patrimônio chama, mas se não fosse o povo daqui ninguém queria mais voltar” 
(sic). Para a grande parcela dos turistas pesquisados (28) voltar a Diamantina esta atrelado, 
além dos elementos atrativos que são os patrimônios, a possibilidade de vivenciar o que a 
cidade proporciona em termos de musicalidade, de culinária, aproveitando o clima familiar e 
hospitaleiro da gente diamantinenses, podendo sintetizar essa reflexão sobre a percepção de um 
turista, onde destaca que “[...] o povo daqui que faz o patrimônio ser o que é. É eles que são os 
patrimônio, é o conjunto disso tudo aqui, imagina se a cidade fosse vazia, sem os moradores, 
acho muito difícil ser tão chamativa como é” (sic) (R. A. P. M 2013).
 Pode-se destacar que o Patrimônio de Diamantina é o conjunto, então, dos elementos 
tombados atrelado a presença e os significados do lugar dado pelos moradores. Tal afirmação, 
construída a partir da reflexão das falas dos turistas, foi por mim, realmente, percebido, pois 
no mês de Outubro de 2013, em atividade de campo, deparei no espaço da Baiuca com um 
grupo de fotógrafos e pesquisadores que desenvolvia, naquele beco, o projeto: “Moradores – A 
Humanidade do Patrimônio Histórico”, sendo um projeto que tem apoio de empresas privada, 
com parceria do poder público local; realizando uma atividade que busca deixar em evidencia 
a valorização da identidade cultural e da memória como patrimônio coletivo e individual dos 
moradores locais. 
 Projeto este que entrar em contato com as percepções que foram adquiridas ao logo dos 
campos pois, busca valorizar a identidade cultural, através da história do homem e da mulher 
que reside e vive em cidades com a presença de elementos tombados pelo IPHAN e a UNESCO. 
Vale destacar que numa tarde de sábado ensolarado, andando próximo a Baiuca percebi uma 
tenda de cor branca montada naquele local, naquela tenda tinha uma faixa com a frase: “Eu 
sou o patrimônio que eu vivo”, um tapete cinza e uma câmera com um tripé esperando alguém 
para ser fotografado. Naquele momento percebi que o intuito era perceber se o morador local se 
reconhecia como o patrimônio cultural de sua cidade.
 Passados alguns minutos percebo que uma senhora, aparentando ter uma idade 
considerável, usando uma roupa e chapéu branco, para naquela barraca e deixa que os fotografas 
tirem algumas fotos. Neste momento conheci a Dona Maria, diamantinense que é conhecida 
por vender seus quitutes na Baiuca e no Mercado dos tropeiros. Ela é uma das feirantes mais 
antigas do Mercado. Ao chegar próximo para perguntá-la sobre o porquê estava deixando que a 
fotografasse esta destacou “[...] eu me considero uma pessoa que amo a minha cidade, sempre 
estou aqui e tenho amigos aqui, eu posso ser um patrimônio, como essas casas todas ao redor, 
pois sou moradora daqui, aí tiraram minha foto por isso, porque quero me vê no patrimônio, 
como sendo o patrimônio” (sic) (M. D. C. 2013) (FIGURA 1).

Além dessa moradora, tive o prazer de conhecer a Dona Geralda, outra feirante que 
atua no Mercado Velho e que é conhecida por vender “[...] o melhor doce de leite na palha de 
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bananeira aqui de Diamantina. Todo mundo fala e gosta”. E ao perguntar o porquê de deixar-se 
fotografar naquele dia em questão, ela destaca: “Quem faz a história de um lugar é o povo daqui 
o patrimônio somos nós. Eu tirei foto porque quero me vê em todo canto aqui. Quero a minha 
foto nas paredes do patrimônio, a gente já se orgulha de ter essas paisagens, pelo menos eu né, 
ainda mais agora, eu vou ficar é mais orgulhosa” (sic) (G. M. S. F. 2013).
 

Desta forma, percebi que os moradores têm o patrimônio como um bem superior a um 
elemento que possibilidade as atividades comerciais. Pois, no dia posterior, as sacadas dos 
estabelecimentos comerciais e residências na baiuca estavam repletas de fotos de moradores 
que os próprios diamantinenses julgaram serem os verdadeiros patrimônios da cidade – vale 
ressaltar que na rua tinha um cordão com várias fotos de personalidades locais, sendo votados 
pelos moradores e turistas que sujeitos faziam parte da história da cidade –, onde deparei com 
vários diamantinenses, junto com turistas, assistindo um pequeno vídeo, projetado em uma 
grande tela, onde mostravam todas as fotos tiradas naquela tenda, evidenciando os moradores 
locais (FIGURA 2). No final da apresentação do vídeo, todos os moradores e turistas presentes, 
receberam pequenos imãs de geladeiras com a imagem dos moradores, findando aquela noite.
 

Considerações finais

A baiuca, espaço de encontro de vários turistas, palco da “vesperata”, um dos pontos 
de acesso de “shows” na época da festividade carnavalesca, local de apresentações de serestas; 
estava sendo utilizado para demonstrar o que percebi na maioria das falas e das percepções 
dos sujeitos pesquisado: Diamantina é o patrimônio da Humanidade, derivado da preservação 
da sua história expressa em suas paisagens, mas que se faz vivo porque tem um povo que ali 
perpetua a história, faz desta um motivo para se orgulhar, sobrevivendo, em grande parte, da 
dinâmica proporcionada da atividade do turismo cultural; e essa, por sua vez, percebe nestes 
o ponto maior para que a cidade, e seus patrimônios, consiga ser um polo de atração para os 
“outsiders”.
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