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Resumo: O turismo representa a principal atividade econômica de Tiradentes. Apesar de gerar 

emprego e renda para a cidade, a atividade provoca alguns problemas para o município, porque 

o processo de expansão do turismo se deu de forma não planejada. Desse modo, o estudo propõe 

apresentar os limites e possibilidades da atividade, a partir do planejamento e políticas públicas 

no município. Para a análise foram coletados dados sobre o turismo em sites de órgãos como, 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Secretaria do Estado de Turismo 

(SETUR), Plano Diretor Municipal. Além de entrevistas semi-estruturadas realizadas junto aos 

responsáveis pela Secretaria de Turismo, pela turismóloga do IPHAN e pela tesoureira da 

Associação dos Empresários de Tiradentes (ASSET). As concepções obtidas mostraram que o 

turismo tem representação considerável na economia do município, entretanto deve-se pontuar 

a necessidade de planejar a atividade, a partir da interação entre setor público, privado e 

população local, de forma a minimizar os impactos negativos do turismo e promover a maior 

cooperação entre os entes na busca pelo desenvolvimento local. 
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Abstract: Tourism represents the main economic activity in Tiradentes. Despite generating 

jobs and income for the city, the activity causes some problems for the municipality, because 

the tourism expansion process took place in an unplanned way. Thus, the study proposes to 

present the limits and possibilities of the activity, based on planning and public policies in the 

municipality. For the analysis, data on tourism were collected on websites of agencies such as 

the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), the State Secretariat of Tourism 

(SETUR), the Municipal Master Plan. In addition to semi-structured interviews conducted with 

those responsible for the Secretariat of Tourism, the tourist specialist from IPHAN and the 

treasurer of the Association of Entrepreneurs of Tiradentes (ASSET). The conceptions obtained 

showed that tourism has a considerable representation in the municipality's economy, however, 

the need to plan the activity, based on the interaction between public, private and local 

population, in order to minimize the negative impacts of tourism and promote greater 

cooperation between entities in the pursuit of local development. 
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1. Introdução 

 

Nos últimos 50 anos, o turismo vem se destacando como uma das principais atividades 

econômicas no mundo e que melhor reagiu aos processos de internacionalização e globalização 

da economia. Os avanços tecnológicos, principalmente no setor de transporte e comunicação 

permitiram a redução dos custos e do tempo dos deslocamentos, o que leva a maior conexão 

entre diferentes pontos do globo e incentiva a atividade turística (SILVEIRA, 2002). 

O turismo é uma atividade capaz de gerar emprego, renda e infraestrutura, por isso, tem 

sido perseguido por políticas públicas voltadas para o desenvolvimento local, associado a duas 

concepções.  A primeira se relaciona ao espaço concreto, físico, que pode ser delimitado, a 

partir de municípios, microrregiões, mesorregião. A segunda se relaciona ao espaço social, o 

qual envolve a interação histórica entre os indivíduos que compõem o território. Para atender a 

ambas as concepções, é necessária a interação e articulação entre os agentes, como o governo, 

setor privado, associações e sociedade de forma geral (BARBOSA, 2005; FAGUNDES, 

ASHTON, FEEVALE, 2010; SILVA e SILVA, 2012). Nesse contexto, o planejamento ganha 

destaque como elemento capaz de promover estratégias conjunta entre os entes voltadas para o 

progresso econômico e social, preservando o ambiente (OCDE, 2002). 

Segundo Silva e Silva (2012), o Brasil apresenta diversos pontos positivos para atrair 

turistas, os quais incluem atrativos naturais, simpatia do povo, culinária. Entretanto, não seriam 

apenas estes os fatores capazes de atrair os turistas. Apesar dos pontos favoráveis, a atividade 

no país e as políticas de incentivo ao turismo são relativamente novas, o que evidencia o caráter 

inicial das políticas de turismo no país, que tem seu marco inicial em 1938. Apenas em 2003 

foi criado o Ministério do Turismo e com ele as quatro macro-estratégias para a atividade: 

melhorar a infraestrutura básica das regiões turísticas, capacitar profissionais para melhorar a 

qualidade dos serviços prestados, modernizar a legislação para adequá-la a realidade turística e 

fortalecer a imagem do Brasil no exterior, a partir de marketing. 

No estado de Minas Gerais, o turismo representa uma atividade importante na geração 

de renda e atrai milhões de pessoas, principalmente devido suas belezas naturais, manifestações 

históricas e culturais. Segundo dados da Secretaria de Estado de Turismo - SETUR-MG o 

estado atraiu cerca de 26 milhões de turistas no ano de 2017 e gerou a ocupação de cerca de 

400 mil pessoas, o que representa aproximadamente 8% dos empregos formais em Minas 

Gerais. 

O município de Tiradentes preserva suas arquiteturas históricas, as quais foram 

constituídas a partir das interações entre indivíduos e o espaço.  A junção entre a parte histórica 

e a atividade artesanal e gastronômica são os principais atrativos do município e leva milhares 

de pessoas a visitarem o local. No ano de 2005, Tiradentes atraiu cerca de 200 mil turistas, 

conforme dados da SETUR-MG. Diante do recente crescimento do turismo no município, o 

estudo sobre os impactos da atividade em Tiradentes torna-se necessário para a compreensão 

de como a atividade se desenvolveu e como vem sem desenvolvendo no local.  

Em virtude da importância do turismo para Tiradentes, é necessário que a atividade seja 

planejada para que o município se beneficie mais. Neste aspecto, o problema desta pesquisa é, 

quais os limites e as possibilidades da atividade a partir do planejamento e das políticas públicas 

de turismo em Tiradentes? A partir desta problemática, o estudo propõe compreender as 

limitações e possibilidades do turismo, levando em consideração o planejamento e as políticas 

públicas para a atividade no município. Mais especificamente, buscou-se, i. conceituar e 

discutir de forma breve, abordagens sobre território e sobre turismo, levando em consideração 

a evolução da compreensão desses, ii. apresentar uma discussão sobre a importância do 

planejamento e das políticas públicas para a atividade; iii. mensurar a construção social do 

município de Tiradentes, destacando algumas das principais atividades já desenvolvidas no 

local e discorrer sobre o processo de crescimento do turismo, iv. apresentar dados que 



demonstrem o crescimento da atividade e sua importância no município e aliado a isso, 

descrever a percepção dos responsáveis da Secretária do Turismo de Tiradentes, da turismóloga 

do IPHAN e da Tesoureira da Associação dos Empresários de Tiradentes (ASSET) em relação 

as limitações e possibilidades da atividade em Tiradentes. 

Além desta introdução, o trabalho é constituído por mais cinco seções, na próxima seção 

é apresentado o referencial teórico, que visa destacar aspectos conceituais sobre território e 

turismo; em seguida é realizada uma breve retrospectiva das políticas públicas para o turismo, 

destacando a importância do planejamento para atingir o desenvolvimento local; na quarta 

seção são apresentados os procedimentos metodológicos; na quinta seção é realizada uma 

análise empírica  da atividade no município,  a qual destaca a geração de emprego e renda, além 

da percepção de agentes público e privado, a respeito da atividade, por fim são apresentadas as 

considerações finais e as referências. 

 

2. Territorialidade e turismo 

 

Para discutir os impactos do turismo, é importante compreender a formação do local em 

que está inserido por meio da construção do seu território e de suas territorialidades. 

 

2.1 Território e territorialização: breve abordagem conceitual 

 

As abordagens a respeito da compreensão de território e territorialização passaram por 

transformações ao longo dos anos, principalmente na busca por incorporar análises mais 

próximas a realidade. Deste modo, há várias correntes de pensamento que discutem a ideia de 

território, sendo que essas, muitas vezes, apresentam certo conflito em relação ao conceito. 

A primeira corrente teórica a incorporar a ideia de território aos estudos geográficos foi 

a naturalista, com Ratzel. De acordo com esta corrente, o território é dado pelo local onde as 

relações sociais acontecem, neste sentido, o território é caracterizado como receptáculo das 

ações humanas. Conforme Ratzel, 1903 apud Raffestin (1993), o território é algo natural, o qual 

é entendido como o espaço vital (espaço para garantir a subsistência da população) e que 

garantiria as condições espaciais e naturais para a consolidação do poder do Estado, que é 

unidimensional.  

Esta concepção naturalista de que o território é algo natural e não sofre mudanças a 

partir das construções sociais, recebeu muitas críticas, principalmente por desconsiderar as 

relações de poder que moldam o território. Entre os críticos está Claude Raffestin, que escreveu 

a obra Por uma Geografia do Poder (1993). O autor inicia fazendo uma distinção entre espaço 

e território, em que, para ele, o espaço é algo natural (não sofreu participação humana), 

enquanto o território é formado a partir da interação dos homens em um espaço. Deste modo, o 

espaço é anterior ao território.  

Como o território é formado por relações sociais, as quais possuem, de forma embutida, 

as relações de poder, o geógrafo considera o poder como algo que condiciona os territórios. 

Para a concepção de poder, Raffestin utiliza-se das ideias de Foucault e destaca que as relações 

de poder são exercidas de forma não homogênea em diferentes grupos sociais e em diferentes 

relações, seja ela econômica, política ou social. Para a constituição do território, Raffestin 

utiliza a ideia de tessituras (malhas que são heterogêneas e interligam os territórios), nós 

(individualidades) e as redes (ligam os espaços e geram os territórios), sendo que a integração 

dos três levam a coesão do território e delimitam os campos de ação e poder (RAFFESTIN, 

1993). 

Como mencionado, as concepções acerca de território e territorialidade são 

heterogêneas. Deste modo, para corroborar com o estudo será abordada a concepção de Robert 

Sack. De acordo com o autor, o território é constituído pelas relações sociais dos homens em 



um espaço. Enquanto a territorialidade envolve todas as relações cotidianas dos indivíduos, a 

qual é construída historicamente e se diferencia em cada lugar, Sack (1986) apud Saquet (2009) 

destaca ainda que a territorialidade se manifesta em diferentes escalas (família, escola, bairros, 

municípios, entre outros) (SAQUET, 2009). 

Conforme Dematteis (1970) apud Saquet (2009), o território é uma construção social, 

que apresenta grande heterogeneidade, seja no aspecto natural (físico, climático), no aspecto 

econômico (desigualdades) ou relações de integração que podem ser verticais (culturas, 

distribuição do habitat) ou horizontais (pessoas, produção). Deste modo, as relações que são 

constituídas dentro de um território são complexas e exigem análises minuciosas (SAQUET, 

2009). 

O processo de constituição de um território envolve relações de poder e desta forma 

atinge diferentes entes da sociedade. Neste sentido, Saquet (2009) propõe a análise E-P-C-N, a 

qual engloba fatores econômicos, políticos, culturais e naturais, como fatores inseparáveis para 

a constituição da ideia de território e territorialidade, sendo que esta última é dada pelas relações 

cotidianas entre homem e natureza (SAQUET, 2009). 

 

2.2 Turismo: origem e evolução 

 

O turismo, da forma como conhecemos hoje, surgiu no século XIX, apesar da atividade 

apresentar raízes históricas. De acordo com Pereira (2003), algumas formas de turismo são 

observáveis, desde as mais antigas civilizações, com os deslocamentos ligados a negócios e 

religião. A conceituação sobre turismo gera bastante discussão, já que as interpretações acerca 

da atividade, sofreram transformações ao longo dos anos. No princípio, o turismo caracterizava-

se pelo deslocamento que homens e mulheres realizavam, associados principalmente ao 

utilitarismo (negócios, visitas a aparentes, deslocamentos religiosos). Entretanto esta visão foi 

remodelada e a atividade nas últimas décadas se caracteriza principalmente pela geração de 

lazer (NODARI, 2007). 

Uma das mais antigas definições para turismo foi realizada por Hermann von Schullern 

zu Schattenhofen. O autor definiu o termo como sendo a soma das operações de cunho 

econômico em que os estrangeiros se deslocam em um movimento de entrada, permanência e 

saída das cidades, regiões ou países (WAHAB, 1991 apud SILVEIRA, 2008).  Contudo, diante 

da complexidade da abrangência da atividade, as conceituações sobre a mesma são amplas. De 

acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT), a atividade pode ser caracterizada 

como, “o deslocamento para fora do local de residência por período superior a 24 horas e 

inferior a 60 dias motivados por questões não-econômicas”. Entretanto a compreensão sobre o 

período de permanência no local em questão, para se caracterizar como turismo, é discutível, 

visto que Ignarra (2003) considera o turismo como as viagens das pessoas durante um período 

menor que 1 ano e está relacionada ao lazer, negócios, entre outros. 

Segundo Nodari (2007), o turismo é um fenômeno social em que a população se desloca 

por tempo indeterminado e de forma voluntária, por diversos motivos como, lazer, cultura, 

descanso. Essas viagens para fora de suas residências possuem caráter não remunerário para os 

turistas e geram renda e emprego para o local visitado. 

O turismo envolve interações entre pessoas, deste modo, configura as relações sociais e 

transforma o processo de produção do espaço. Assim, a atividade pode ser caracterizada como 

um fenômeno socioespacial em que as relações estabelecidas geram a reconfiguração das 

identidades construídas (CARNEIRO, FRATUCCI, 2019). De acordo com Fratucci (2008), a 

interação social, que é característica do turismo, gera aos indivíduos o papel de ativos (geram 

mudanças no ambiente em que visitam, passivos (recebem influências das características do 

local visitado) e de complementos (trocas entre indivíduos locais e externos). 



Para Beni (2002) existem três tendências para a abrangência do turismo: a técnica, a 

holística e a econômica, sendo a última de grande importância para esta pesquisa, portanto a 

que será abordada. Ao considerar a vertente econômica, o turismo se encaixa como um 

conjunto de atividades oferecidas pelo setor industrial ou de serviços que serão consumidos 

pelos visitantes estrangeiros ou nacional, deste modo, torna-se benéfico para a economia 

local, a partir da geração de renda e empregos (MONTEJANO, 2001).  

Quadro 1 – Modos do fenômeno turístico 

 
Fonte: Nodari (2007) 

Apesar do turismo gerar benefícios aos municípios, estados e países visitados, estes 

estão condicionados principalmente ao aspecto econômico. Sendo que ao observar a ótica 

cultural, social, a atividade pode levar a perda das identidades locais, o que é um fator negativo. 

Conforme Watson e Kopachevski, (1994 apud Baptista, 1997) o turismo é um fenômeno social 

e desta forma leva a mudanças nas estruturas das sociedades. Essas transformações podem vir 

para o bem (lado econômico), mas podem vir para o mal, principalmente com a aculturação 

(perda das identidades) e com a transformação da cultura em mercadoria. Deste modo, a 

atividade pode levar a uma tragédia moderna que seria a falta de autenticidade local. 

Conforme Agnol (2012), o turismo em uma economia gera efeitos positivos e negativos. 

Em relação aos positivos, são mencionados a geração de renda, empregos, melhorias da 

infraestrutura. Já os efeitos negativos, aparecem principalmente quando a atividade não é 

planejada, são citados, a poluição, congestionamentos e o mais perigoso na visão do autor, a 

exclusão. Essa ocorre quando a população sente invadida em seu espaço e ao não participarem 

do processo de decisões acerca da organização da atividade, cria-se um sentimento de 

abandono. Isso leva a população local não desejar a presença dos turistas, mesmo que estejam 

sendo importantes para a economia local. 

Deste modo, ao vislumbrar o turismo como uma possibilidade de desenvolvimento de 

um território, deve ser feito o planejamento da atividade, de modo, a considerar todos os 

impactos que a mesma pode gerar nos locais e buscar a maximização dos benefícios. 

 

3 Políticas voltadas para a atividade turística: a necessidade do planejamento para o 

desenvolvimento 

 

Para que o turismo seja capaz de desenvolver um local, a participação do poder público, 

via políticas e planos para a atividade torna-se necessária. Para melhor compreender a ideia de 

políticas públicas de turismo, é fundamental a apresentação inicial do conceito de política. A 

palavra política vem do grego politikos, podendo ser entendido dentre várias definições para o 

termo, como o relacionamento dos grupos dentro de uma pólis (grandes cidades gregas entre o 

período arcaico e clássico). Conforme Rodrigo (2007), a política como regime político, como 



politeia, refere-se ao conjunto de princípios ligados à organização interna das pólis. Neste 

aspecto, quando a política é promovida pelo setor púbico, denomina-se políticas públicas. 

As políticas públicas constituem um conjunto de ações executadas pelo Estado, 

enquanto sujeito, dirigidas a atender as necessidades de toda sociedade (DIAS, 2003). Em busca 

de atingir o bem coletivo, cabe ao governo enquanto provedor e direcionador de recursos 

estabelecer os objetivos e prioridades que atendam os interesses da população (SILVA, 

COSTA, CARVALHO, 2013). 

Diante da complexidade que rege os interesses da sociedade e do grande número de 

demandas sociais, em contrapartida aos recursos limitados que provém o governo, torna-se 

necessário planejar as demandas, de modo que os recursos sejam distribuídos da melhor 

maneira possível. Nesse sentido, todas as atividades econômicas envolvem um processo de 

planejamento, o qual determina as diretrizes a serem tomadas em prol do progresso ou levar ao 

desenvolvimento. Além disso, o planejamento torna-se fundamental para que os investimentos 

públicos gerem o máximo de bem-estar para a população. (SOARES, EMMENDOERFER, 

MONTEIRO, 2013). 

Assim como as demais atividades econômicas, o turismo também necessita ser 

planejado, já que configura-se como uma atividade transformadora do espaço, devido a fixidez 

do produto, que no caso é o atrativo turístico. Deste modo o turista tem que se deslocar até o 

local para que possa consumir o produto. Neste contexto, há uma relação intrínseca entre o 

turismo e o território, em que a atividade leva a turistificação do território e mudanças nas 

relações sociais existentes (FONTOURA, SILVEIRA, 2008). 

De acordo com Cruz (2000) o turismo consome parte do território, a partir da utilização 

de hotéis, meios de transporte e comércio, o que possibilita a atividade reorganizar os territórios. 

Essa interação entre turismo e território pode ser explicada por “o território é um elemento 

básico para o desenvolvimento do turismo, pois abriga os recursos ambientais e culturais” 

(DIAS, 2008, p.37).  

Ao considerar a atividade turística, esta possui um diferencial em relação as demais 

atividades, já que o produto geralmente é consumido in loco. Isso estimula a economia como 

um todo, sendo que atividades do tipo de comércio, transporte, hospedagem, artesanatos são 

beneficiadas. Além disso há a necessidade de se adequar a infraestrutura, com melhorias em 

estradas, pontes, saneamento básico, setor energético, a fim de atrair mais turistas. Deste modo, 

a atividade induz a geração de emprego e renda no local (CUNHA, CUNHA, 2017).  

Neste aspecto o planejamento da atividade turística torna-se fundamental e um desafio, 

principalmente para gestores públicos, devido aos diferentes fatores que devem ser 

considerados na elaboração de políticas públicas que incentivem a atividade. Deste modo, a 

participação da população local torna-se necessária para que as ações sejam planejadas de modo 

a atingir o máximo de benefício a todos (CUNHA, CUNHA, 2017). 

De acordo com Hall (2004), o planejamento turístico envolve cinco abordagens, sendo 

elas:  de fomento, econômica, físico-espacial, voltada para a comunidade e sustentável. A 

abordagem de fomento envolve o turismo em massa, desta forma, as decisões e planejamentos 

são resolvidos sem a participação da população residente. A ótica econômica considera a 

atividade como uma possibilidade de alavancar a economia, a partir do crescimento da renda e 

emprego. O planejamento físico-espacial envolve o uso do solo, de modo, que a atividade se 

fortaleça e gere o mínimo de prejuízos ao ambiente. A abordagem comunitária destaca a 

importância da população local no processo de planejamento do turismo, principalmente de 

modo a minimizar os efeitos negativos que a atividade gera nas comunidades. Por fim, a 

abordagem sustentável, destaca a importância de promover o turismo, mas de modo que não 

prejudique a natureza (HALL, 2004). 

 Por planejamento turístico entende-se, 
 “É o processo que tem como finalidade ordenar as ações humanas 

sobre a localidade turística, bem como direcionar a construção de 



equipamentos e facilidades, de forma adequada, evitando efeitos 

negativos nos recursos que possam destruir ou afetar a sua 

atratividade. Constitui o papel fundamental na determinação e 

seleção das prioridades para a evolução harmoniosa da atividade 

turística, determinando suas dimensões ideais para que, a partir daí, 

se possa estimular, regular ou restringir sua evolução” (ANSARAH, 

2001, p.67). 

É importante destacar que o turismo pode levar ao desenvolvimento, se promovido de 

forma dialética, preservando as identidades locais e estimulando a interação entre sociedade 

local e turistas. Deste modo, as heterogeneidades socioculturais não devem ser encaradas como 

um problema e sim como a possibilidade de convivência de diferentes comunidades. Sendo 

assim, as políticas públicas tornam-se necessárias, em diferentes níveis escalares (local, 

regional, nacional), com ênfase na busca pela integração (FISCHER, 2002 apud CUNHA, 

CUNHA, 2017). 

Diante do objeto de estudo do trabalho, que é o turismo em Tiradentes, é importante 

destacar a ideia do local, ou melhor do desenvolvimento local. Esse é caracterizado como, “um 

processo de crescimento e mudança estrutural que vai utilizar o potencial de desenvolvimento 

existente em um território, levando a melhoria e o bem-estar da população de uma localidade 

ou de uma região” (UEDA, 2004, p. 5). E completa, destacando a necessidade da população 

local participar do processo de mudança da organização social do território (UEDA, 2004). 

O desenvolvimento local possui caráter humano, em que a população não deve ser 

apenas beneficiária do processo e sim protagonistas do desenvolvimento. A necessidade da 

participação da comunidade local, se deve pelo seu melhor conhecimento da realidade que 

vivem e deste modo, poderem contribuir a partir da cooperação. Apesar da participação da 

população ser fundamental, é necessária a articulação entre o setor público (governo) e setor 

privado, sendo que estes devem ter capacidade para observar possibilidades de 

desenvolvimento (ZACARIAS, PEREIRA, 2018). 

O processo de desenvolvimento local afeta a estrutura social em três dimensões, a 

econômica, a sócio-cultural e a política administrativa.  A dimensão econômica está relacionada 

a busca por geração de renda e emprego, deste modo, os empresários buscam a eficiência na 

utilização dos sistemas produtivos, a fim de gerar ganhos de produtividade e consequentemente 

competitividade nos mercados. Já a dimensão sócio-cultural envolve a participação das 

instituições, de modo, que os valores e características locais sejam preservados e contribuam 

para o desenvolvimento. Por fim, a dimensão política administrativa envolve a participação de 

agentes locais e políticas públicas que visem criar um ambiente favorável para a atividade no 

local (UEDA, 2004). 

A busca pelo desenvolvimento local, a partir do turismo, envolve a relação entre 

sociedade, ambiente e economia (estes no aspecto local) e o visitante. Deste modo, ao 

interagirem entre si em um determinado território, é observada a diversidade social e cultural 

entre locais e não locais. Sendo assim, para que a atividade possa ser vislumbrada como uma 

possibilidade para o desenvolvimento local, a mesma não pode descaracteriza-lo (CUNHA, 

CUNHA, 2017). 

Desse modo o planejamento do turismo é essencial para o desenvolvimento regional, 

proporcionando externalidades positivas para municípios vizinhos com incentivo à atividade, a 

partir de relações de cooperação. Um exemplo claro disso é o Circuito Trilha dos Inconfidentes, 

criado em 2000, para promover o desenvolvimento socioeconômico de forma integrada entre 

os 20 municípios que compõe o Circuito4. A instituição atua de modo a incentivar o turismo, 

 
4 Os municípios que participam do Circuito são: Alfredo Vasconcelos, Antônio Carlos, Barbacena, Barroso, 

Carrancas, Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, Dores de Campos, Entre Rios de Minas, 

Ibituruna, Lagoa Dourada, Madre Deus de Minas, Nazareno, Piedade do Rio Grande, Prados, Resende 

Costa,  Santa Cruz de Minas, São João del-Rei, São Tiago e Tiradentes. 



respeitando as tradições de cada local e fazendo com que a população participe do processo de 

planejamento da atividade. (FREITAS, 2016). 

 

3.1 Breve retrospectiva das políticas públicas de turismo 

 

 De acordo com Cruz (2001), as políticas públicas voltadas ao turismo podem ser 

divididas em três fases, o Decreto-Lei nº 406/1938, o Decreto-Lei nº 55/1966 e o Plano 

Nacional de Municipalização do Turismo de 1994. Esses três instrumentos políticos 

incentivaram a atividade turística e contribuíram para que o Brasil seja um importante destino 

turístico atraindo cerca de 7 milhões de turistas estrangeiros no ano de 2018 (Ministério do 

Turismo, 2019). 

 O Decreto-Lei nº 406/1938, dispõe de uma série de artigos sobre a entrada de 

estrangeiros em território nacional, como, a venda de passagens aéreas que só poderiam ser 

feitas por empresas autorizadas pelo Ministério de Trabalho, Indústria e Comércio; os 

estrangeiros em território nacional eram classificados de acordo com o tempo de estadia no 

país; limitação ao número de estrangeiros que permanecem no país, a partir de sua 

nacionalidade e do histórico de visitantes deste país (BRASIL, Decreto-Lei nº406, 1938). É 

importante destacar que vários pontos abordados nesse decreto já foram revogados, porém 

continua sendo apontado como a primeira fase das políticas públicas voltadas para o turismo.  

 O Decreto-Lei nº 55/1966 teve como principal ação a criação do Sistema Nacional do 

Turismo, sendo este composto por dois órgãos de grande importância, o Conselho Nacional de 

Turismo (CONTUR) e a Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR). Entre os artigos 

presentes no Decreto, pode-se mencionar, a criação do CONTUR com objetivo de formular, 

coordenar e dirigir a política nacional de turismo. Também foi criada a EMBRATUR com a 

finalidade de incrementar o desenvolvimento da indústria de Turismo e executar no âmbito 

nacional as diretrizes que lhes forem traçadas pelo governo; o incentivo a estabelecimentos 

ligados ao turismo, como, hotéis, pousadas, restaurantes (BRASIL, Decreto-Lei nº55, 1966). 

Os artigos deste Decreto já foram todos revogados.  

 O Plano Nacional de Municipalização do Turismo de 1994, foi implementado em um 

período de crescimento de políticas de cunho neoliberal no país. Neste sentido, a política tinha 

como fomento o desenvolvimento descentralizado do turismo, a partir de uma gestão uniforme, 

simplificada e integrada, de modo a atingir todos os estados e municípios na busca por maior 

eficiência e eficácia do turismo, além de maior participação (EMBRATUR, 2002). 

 No ano de 2003, foi realizada uma das principais políticas de incentivo ao turismo, com 

a criação do Ministério do Turismo.  Além disso, foi criado o Plano Nacional de Turismo 

(PNT), sendo que este teve como finalidade diversificar e ampliar os produtos turísticos 

brasileiros, de modo a melhorar a qualidade, a competitividade e contemplar as diversidades 

regionais. O plano foi elaborado de forma participativa, com a presença de representantes do 

setor privado, de secretarias estaduais de turismo, pesquisadores, e organizado em 

macroprogramas, como gestão e relações institucionais, infraestrutura, qualidade de produtos 

turísticos, fomento, estruturação e diversificação da oferta turística, promoção, apoio a 

comercialização e informações turísticas (GOMES, SILVA, SANTOS, 2008). 

No âmbito do estado de Minas Gerais, a criação da Secretaria de Turismo (SETUR) 

pode ser considerada uma das principais políticas de turismo do estado, já que a mesma 

apresenta diversos informativos a respeito do turismo no estado, como, boletins, base de dados, 

estudos dirigidos. As informações sobre renda gerada, número de estabelecimentos, número de 

pessoas empregadas em diversos segmentos, como hotelaria, comércio, transporte, entre outros, 

permitem que os governos estaduais, municipais e pesquisadores tenham acesso as informações 

sobre a importância do turismo em um determinado local. Deste modo, apesar da base de dados 

apresentar dados pouco detalhados a respeito do turismo nas cidades, ainda assim, a mesma é 



uma das poucas fontes de dados que permitem fazer inferências a respeito do turismo nos 

municípios de Minas Gerais. 

 No município de Tiradentes, o órgão público responsável por coordenar o turismo é o 

Departamento de Turismo e Cultura, o qual tem como função: 
“O Departamento Municipal de Cultura e Turismo tem por competência o 

planejamento, a programação, a execução, a organização, a supervisão e o controle 

das atividades relativas à promoção e desenvolvimento da cultura, proteção do 

patrimônio histórico, difusão cultural, ensino da música e artes; promoção e 

desenvolvimento do turismo, difusão e desenvolvimento turístico, apoio aos eventos 

turísticos e outras afins” (TIRADENTES; Lei Municipal nº 2771, 2013). 

 Entre as principais medidas do Departamento, pode ser citado a criação do Conselho 

Municipal de Turismo (CONTUR). Este tem como objetivo, formular as diretrizes básicas para 

o turismo, manter informações sobre o turismo no município, realizar palestras, seminários, 

congressos sobre o turismo no município, entre outros. Ainda podem ser citadas as políticas 

públicas e privadas, como, o Divulga Tiradentes, Tiradentes Mais, Semana do Turismo, Semana 

da Arte, todas com o objetivo de divulgar a cidade e buscar maximizar os ganhos do turismo.  

(LAZARONI, 2016).  
 

4. METOLOGIA 

 

Para a realização do estudo, inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica em livros, 

artigos, revistas, teses, monografias, dissertações, a fim de compreender como o turismo vem 

sendo discutido, a partir de marcos teóricos, para isso foram utilizados autores como, Beni 

(2002), Dias (2003), Nodari (2007), dentre outros. Além disso foi realizada uma pesquisa 

documental, em Decretos- Lei, Plano Diretor de Tiradentes, para destacar políticas e diretrizes 

que foram realizadas para incentivar o turismo seja no âmbito nacional, estadual e municipal. 

No que se refere ao Plano Diretor, esse consiste em um instrumento que apresenta o histórico 

do município, a partir de sua constituição e direciona tanto o setor público quanto o privado a 

realizar ações que visem a melhoria das condições de vida da população 

Em relação ao caráter desta pesquisa, a técnica utilizada pode ser classificada como um 

estudo de caso sobre a percepção dos dirigentes de órgãos públicos e privados em relação ao 

turismo em Tiradentes. O levantamento de dados foi feito por meio de entrevistas 

semiestruturadas com representantes de algumas instituições que são afetadas pela atividade. 

Apesar do turismo impactar várias instituições, devido ao tempo para a realização do estudo, 

foram entrevistadas algumas pessoas consideradas estratégicas para a compreensão do impacto 

da atividade no município; uma pessoa ligada ao setor público, no caso o secretário de Turismo; 

uma pessoa ligada ao setor privado, dessa forma buscou-se alguém da  Associação dos 

Empresários de Tiradentes (ASSET), sendo que a Tesoureira da instituição foi a indicada e se 

disponibilizou para a entrevista; buscou-se também a entrevista com algum responsável  pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) do município, já que essa 

instituição é de grande importância para a preservação cultural, histórico e foi responsável pelo 

tombamento da cidade, assim foi entrevistada a turismóloga do IPHAN, devido o conhecimento 

dessa em relação a expansão da atividade em Tiradentes, já que a mesma está há mais de 20 

anos na instituição. 

Inicialmente foram elaboradas perguntas a respeito da relação dos entrevistados com o 

município e o turismo, com intuito de averiguar se tais atores acompanharam o processo de 

crescimento da atividade e se de certa forma apresentam alguma relação com o turismo. Em 

seguida foram elaboradas perguntas a respeito da importância do turismo no município, a partir 

de informações da SETUR. Essas serviram de base para o questionamento a respeito das 

percepções em relação à dinâmica da atividade, como aspectos positivos e negativos, relação 

com outros setores da economia, relação com cidades vizinhas e infraestrutura do município. 



Por fim, foram elaboradas perguntas a respeito do planejamento e cooperação da atividade, 

buscando investigar questões, como, políticas de incentivo ao turismo no município, a relação 

entre setor privado, público e sociedade, a possível existência de um plano de preservação de 

áreas históricas, a interação com municípios vizinhos. 

As perguntas foram elaboradas de acordo com as áreas de atuação de cada órgão, sendo 

que algumas foram realizadas a todos entrevistados, enquanto outras foram direcionadas para 

alguns órgãos. 

 

5. Análise e discussão de resultado 

 

5.1 Construção social do território turístico da cidade de Tiradentes 

 

O município de Tiradentes desponta atualmente como um dos principais destinos 

turísticos, no âmbito estadual e nacional. A cidade foi fundada em 1702 no período inicial do 

ciclo do ouro, com a descoberta do metal na Serra de São José e a instauração de uma pequena, 

mas notória população nos arredores da Serra, a qual foi denominada inicialmente como arraial 

Santo Antônio do Rio das Mortes. Em 1718 com o maior fluxo de pessoas e ouro no local, o 

arraial foi elevado a Vila e recebeu o nome de São José del Rei, em referência ao futuro rei de 

Portugal (BOLSON, FERREIRA, FILHO, 2006).  

Pela Lei provincial nº 1.092, de 7 de outubro de 1860, a vila São José foi elevada a 

categoria de cidade, a qual em 1889 com o processo da Proclamação da República e o Decreto 

estadual nº 3, de 6 de dezembro de 1889,  foi renomeada de Tiradentes, sendo que o nome 

permanece até os dias atuais. O século XX foi marcado pelo processo de anexação e 

desanexação de territórios ao município de Tiradentes, que gerou as configurações atuais para 

o município, como uma área com cerca de 83 mil km², distribuída entre a sede municipal e os 

distritos de Águas Santas, Caixa d’água, César de Pina e Elvas. (IBGE, s.d.) 

O ano de 1938 marcaria a história de Tiradentes, já que neste, o conjunto arquitetônico 

e urbanístico foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

levando o município a ser considerado patrimônio nacional. De acordo com o Plano Diretor 

(2014), no período do tombamento, o município caracterizava-se pela longa estagnação 

econômica e a falta de uma atividade que promovesse o progresso econômico. 

No decorrer das décadas de 1940 a 1970, o município possuía a imagem de um lugar 

morto, em que as construções históricas representavam o atraso, principalmente se comparado 

ao município vizinho de São João del Rei. Além disso, a cidade sofreu com a grande debandada 

da população local, a qual não via na mesma, perspectivas de emprego e oportunidades de 

negócio. Deste modo, criou-se uma percepção de abandono no município. Apesar do período 

de 1940 a 1970 ser considerado um período de estagnação econômica, foi neste que as 

atividades artesanais, principalmente ligadas ao setor moveleiro e produtos de prata se 

iniciaram, sendo que estes atualmente são um dos atrativos aos turistas (Plano Diretor, 2014) 

A década de 1970 representou uma mudança na estrutura social do município, com a 

atração de centenas de pessoas para o local, sendo que pessoas influentes no campo da cultura 

e mídia compraram propriedades em Tiradentes, como, o diretor da Rede Globo, Yves Alves e 

o jornalista Ângelo Oswaldo de Araújo Santos. Com a chegada de pessoas de nome na mídia e 

a criação de organizações, como a Sociedade de Amigos de Tiradentes (SAT), a Fundação 

Rodrigo Melo Franco de Andrade, iniciou-se a discussão do potencial turístico do local, a partir  

da revitalização da cidade, a recuperação do Patrimônio Histórico, a melhoria da infraestrutura 

básica (saneamento, água, energia, estradas). Sendo assim, a década pode ser caracterizada 

como o período inicial da atividade turística em Tiradentes (Plano Diretor, 2014). 

 

 



Mapa 1 – Mapa do município de Tiradentes 

 
Fonte: Google Maps (2020) 

A configuração econômica, social, física e ocupacional do município passou por 

transformações a partir de 1980, com o avanço das atividades turísticas e o enobrecimento do 

centro histórico. Isso gerou uma nova reconfiguração no espaço histórico central, já que as 

residências que ali se situam passaram a ter caráter comercial e não mais residencial. Deste 

modo, grande parte da população residente naquela área passou a migrar para áreas periféricas 

do município. Nesse sentido alguns autores, como Neves (2013) identificaram como um 

processo de gentrificação no centro histórico, como pode ser observado, 
“Esse processo contribuiu para a intensificação do marketing urbano, o surgimento do 

turismo elitizado, a especulação imobiliária e para que atores sociais, como 

empresários, publicitários e representantes do poder público, promovessem a 

conversão do espaço construído já socialmente consagrado como “patrimônio” em 

“cenário-mercadoria” para consumo de turistas solventes.” (NEVES, 2013, p.63). 

 Essas mudanças evidencia um processo de transformação do território. No qual, as 

relações sociais presentes nesse vão se moldando para atender as novas demandas em relação 

ao espaço. Assim, aquele território, principalmente o centro da cidade que era formado por 

residências, teve sua dinâmica transformada, e se criou um local destinado a atender os turistas, 

assim novas relações sociais foram constituídas, o que levou a perda das identidades originárias. 

Com o avanço dos interesses econômicos em torno do centro histórico de Tiradentes, 

começa um processo de tensão entre comerciantes e IPHAN acerca da preservação do 

patrimônio histórico do município. Deste modo, estudos liderados pelo IPHAN em parceria 

com o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) apontaram para necessidade da 

manutenção do ambiente urbano como reforço da coesão social, adaptação do centro histórico 

a nova demanda turística e ocupacional do espaço, evitando a descaracterização daquele local 

e preservando as tradições da comunidade e do ambiente (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 

1980). 

O turismo histórico e cultural que é característico de Tiradentes, foi observado de forma 

intensa no mundo nas décadas de 1980 e 1990, o qual ocorria via valorização arquitetônica dos 

locais. Entretanto, esse processo gerou certa competição entre os locais na busca por atrair os 

turistas, sendo assim, o turismo começa a ser visualizado apenas no aspecto econômico e a 

preservação das identidades locais são, muitas vezes, deixadas de lado. Deste modo, estudos 

como o de Neves (2013) aponta para uma reconfiguração do espaço central de Tiradentes, sendo 

que as pessoas que detém propriedade no local, são em sua maioria de fora do município e não 

possuem um sentimento de pertencimento do local, visualizando-os apenas como comércio 

(NEVES, 2013). 

Segundo Neves (2013), em uma amostra coletada sobre os 128 imóveis na área central 

da cidade, 86% desses (110) eram estabelecimentos comerciais, enquanto os 14% (18) restantes 



eram residenciais, sendo que desses, apenas 8 eram casas que pertenciam a população 

originária. 

Neste sentido, o que se observou nos últimos anos e se observa atualmente no centro 

histórico de Tiradentes é um processo de elitização, em que os principais frequentadores do 

espaço são turistas e comerciantes de fora do município, o que leva a um processo de segregação 

territorial. Neste processo, a população local vai se deslocando para outras áreas da cidade e 

começa a se adaptar a dinâmica econômica, de modo a se inserir na principal atividade geradora 

de empregos e renda, como pode ser visto em, 
“Tiradentes perdeu substância enquanto espaço de sociabilidade para sua população 

original, que não mais se apropria dos espaços do centro histórico, à exceção talvez 

do Largo das Forras. Nessa praça ainda se observa a presença dos tiradentinos e 

subsistem atividades e práticas que lhe são próprias, como o comércio mais popular, 

a oferta do artesanato local, o serviço das charretes. Mas as dificuldades de 

sustentação dessas atividades podem ser evidenciadas” (PLANO DIRETOR, 2014, p. 

54) 

De modo geral, o progresso da atividade turística reconfigurou a dinâmica econômica e 

ocupacional do solo em Tiradentes. Nesse sentido, ao recuperar a abordagem sobre espaço e 

território, constata-se que o processo de expansão do turismo em Tiradentes atingiu um espaço 

único, ou seja, o espaço é o mesmo durante o processo, o que passou por transformações foram 

as relações sociais que mudaram a dinâmica desse espaço e constituiu um novo território, na 

qual as identidades originárias não foram mantidas.  

 Devido ao não planejamento da atividade, essa se expandiu de forma a atender os 

interesses do momento. No início, o município atraía visitantes interessados apenas na 

arquitetura do município. Entretanto, com o passar dos anos, foram observadas oportunidades 

com a atividade, principalmente ligada ao comércio, o que gerou um processo de elitização de 

algumas áreas, e afastamento da população local dessas. Apesar disso, o turismo representa a 

principal fonte de emprego e renda no município de Tiradentes e sua importância para a 

economia local deve ser enfatizada (Plano Diretor, 2014). 

 

5.2 Atividade econômica turística 

 

Vários estudos como, Serretti et al (2005), Bolson, Ferreira, Filho (2006), Soares (2006), 

destacam a partir de estudos qualitativos que o turismo é a principal atividade desenvolvida em 

Tiradentes.  Conforme Cruz (2000), o turismo leva a reorganização do território, o que pode ser 

representado pela dinâmica econômica, a partir dos seus segmentos, geração de emprego, renda. 

Assim, serão apresentados dados referentes aos setores da economia em Tiradentes, empregos 

por setores do turismo, número de estabelecimentos por segmentos do turismo, renda per capita 

e renda dos empregados no município. 

De acordo com dados da Fundação João Pinheiro (FJP) que estão representados na 

figura 1, constata-se que o setor de serviços é o principal gerador de renda no município de 

Tiradentes, com participação maior que 50% do Produto Interno Bruto (PIB) do município no 

período de 2002 a 2016, com destaque para o ano de 2013 em que o setor representou quase 

85% da renda do município. Em relação a agricultura, observa-se que o setor possui pouca 

relevância para a geração de renda, sendo que a atividade é mais desenvolvida nas áreas rurais, 

mais especificamente distritos do Elvas e César de Pina. A indústria possui uma participação 

considerável (pequenas indústrias moveleiras), mas apresentou uma tendência de declínio a 

partir de 2010. O setor de serviços em Tiradentes, está voltado sobretudo para atividades ligadas 

ao turismo, o que revela a importância da atividade. 

 

 

 



 

Figura 1 – Participação dos setores econômicos no PIB de Tiradentes de 2002 a 

2016 

 
      Fonte: elaboração própria, a partir de dados da FJP (2019) 

 

Como observado na figura 1, a dinâmica econômica do município está se direcionando 

ao setor de serviços. De modo, a observar como esse processo afeta os segmentos do setor 

terciário, a figura 2 apresenta a partir de dados da SETUR, os cinco segmentos (hospedagem, 

alimentação, comércio e serviços, entretenimento e transporte) que tem gerado mais empregos 

à população. A partir da figura 2, observa-se a tendência crescente dos segmentos de 

Hospedagem e Alimentação, o que indica a expansão da infraestrutura para receber turistas, 

principalmente para estadia, o que gera a necessidade da contratação de trabalhadores. 

 

Figura 2 – Empregos gerados pelo turismo, a partir de segmentos entre os anos 

de 2006 e 2017 

 
 Fonte: elaboração própria, a partir de dados da SETUR (2019) 

 

A figura 3 mostra o número de estabelecimentos direcionados ao turismo, a partir da 

segmentação. É observado que o maior número de estabelecimentos está associado a 

hospedagem e alimentação. Esse cenário era de se esperar devido ao crescimento do número de 

pousadas no município, segundo dados da SETUR, o número de pousadas no município cresceu 

de 64 em 2006 para 102 em 2017, o que representa um aumento de quase 60%. Além disso, o 

número de leitos atingiu a marca de 3.500 em 2014, o que representa uma expansão da 
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infraestrutura para o recebimento de turismo, o que pode estar ligado a um novo perfil de 

turistas, que buscam se alocar mais tempo no local. No que se refere ao setor de alimentação, o 

município é conhecido pela famosa culinária preservada em Tiradentes, com pratos 

tradicionais, como, o tutu a mineira, o ora-pro-nobis, bambá de couve, e o famoso doce de leite. 

Além desses pratos, pode-se mencionar os eventos gastronômicos que ocorrem em Tiradentes, 

como, o Festival Gastronômico que ocorre anualmente no mês de agosto e atrai cerca de 30.000 

turistas (BOLSON, FERREIRA, FILHO, 2006). 

Figura 3 – Número de estabelecimentos ligados ao turismo no ano de 2017 

 
Fonte: elaboração própria, a partir de dados do SETUR (2019) 

 

De modo a verificar como a expansão do setor terciário tem gerado renda em Tiradentes, 

foi coletado dados do PIB per capita do município no IBGE. Dentro de uma visão economicista 

que se destacou na década de 60, o crescimento da renda levaria ao desenvolvimento de uma 

sociedade. Essa medida unidimensional possui relevância nos dias atuais. Assim, na figura 4, é 

apresentado o comportamento do PIB per capita em Tiradentes entre 2000 e 2017, esse 

indicador possui fortes limitações, devido esse ser uma média, o que pode não representar uma 

melhoria do padrão de vida da população, mas ainda assim pode ser apontado como um 

parâmetro a ser considerado ao realizar análises de condições de vida. Na figura 4, observa-se 

uma tendência de crescimento do PIB/per capita do município, o que indica que a expansão do 

setor de serviços tem aumentado a renda da cidade e isso pode acarretar na melhoria do padrão 

de vida da população. Em relação aos dados, constata-se que entre 2000 e 2017, o indicador 

cresceu mais de 400%. 

Figura 4 – PIB per capita em Tiradentes entre 2000 e 2017 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE (2020)  

Por fim, é interessante destacar a renda média dos empregados no setor de turismo, 

considerando todos os segmentos. Pela figura 5, observa-se que a renda ligada a atividade 

cresceu ao longo do período de 2006 a 2017, sendo que a renda média atingiu seu máximo em 
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2017 com o valor de R$ 1264,56. Isso indica que o turismo tem aumentado a renda de 

Tiradentes e tem proporcionado à população um aumento de sua renda nominal. 

Figura 5 – Renda média mensal, em valores correntes, dos empregados no setor 

de turismo em Tiradentes entre 2006 e 2017 (em R$) 

 
Fonte: elaboração própria, a partir de dados da SETUR (2019) 

 

5.2 A percepção dos entrevistados sobre o impacto do turismo em Tiradentes 

 

O turismo é caracterizado como uma atividade de exploração do espaço, deste modo, a 

mesma gera vários efeitos para o município, sendo eles positivos e negativos. Desta forma, 

compreender a percepção de entes públicos e privado, a respeito da atividade é necessária. Para 

isso, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas na Secretaria de Turismo, no IPHAN e na 

Associação dos Empresários de Tiradentes (ASSET). A entrevista foi dividida em dois blocos 

de perguntas, o primeiro buscando destacar a importância do turismo no município e suas 

consequências e o segundo visando debater a existência de um planejamento para atividade e a 

possibilidade de um processo de regionalização do turismo, via cooperação entre municípios 

vizinhos. 

De acordo com o secretário do turismo de Tiradentes, o início da atividade está  ligada 

a compra de propriedades em Tiradentes por parte de pessoas com renome nacional, como, o 

diretor Yves Alves, na década de 80. A chegada dessas, levou na década de 90, ao boom  do 

município, ligado principalmente a utilização desse espaço para cenários de minisséries e 

novelas. A partir desse despertar inicial, Tiradentes começa a atrair visitantes, interessados 

principalmente nos atrativos históricos e naturais. No século XX, a procura por esse destino se 

intensifica e a dinâmica econômica do município é remodelada, com pessoas da zona rural indo 

para área urbana atrás de melhores oportunidades e pessoas de outras cidades investindo no 

setor de serviços, com bares, restaurantes, pousadas, buscando aproveitar as oportunidades 

trazidas com a atividade. 

Ainda na dimensão econômica, apesar de não existirem dados que confirmem a 

afirmação, ele aponta que “o turismo representa cerca de 80% a 90% da economia de 

Tiradentes, com a geração de empregos diretos e indiretos”, o que revela a importância da 

atividade no município. Apesar do secretário apontar que os fatores positivos da atividade 

superam os negativos, ele pontua que alguns fatores negativos podem ser apontados, como, 

poluição, certa tensão entre moradores locais e visitantes, perda das tradições de certo modo e 

o não desenvolvimento de uma atividade alternativa, sendo que esta última é mais preocupante, 

“em períodos de baixa do turismo, o município sofre para gerar emprego, o que leva a 

diminuição da renda”. 
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No que se refere ao planejamento, o secretário destaca que o turismo avançou de forma 

natural, sem qualquer estratégia por parte do setor público e privado. A forma não planejada da 

atividade levou a alguns problemas, como, congestionamento urbano, poluição, tensões entre 

população local e visitante. Isso afeta tanto moradores locais quanto visitantes, já que ambos 

ficam prejudicados e de certa forma afetam o melhor aproveitamento da atividade. 

Nos dias atuais, o secretário do turismo pontua que não há um plano específico para o 

turismo em Tiradentes, e que a organização da atividade se dá através das estratégias 

desenvolvidas no Plano Diretor do município e no Circuito Trilha dos Inconfidentes. Segundo 

ele a instauração deste último, como plano regional para o turismo incentivou as parcerias entre 

os 20 municípios que o compõe e vem sendo visto de forma positiva em todos os municípios 

participantes.  

Apesar de não haver um plano específico para a atividade, o secretário aponta a 

necessidade de realizar um estudo de carga a fim de averiguar a capacidade do município de 

receber turistas e automóveis, e a partir desse, realizar estratégias para o recebimento dos 

turistas, de modo, a beneficiar tanto a população local quanto os visitantes. Esse estudo segundo 

ele ainda não foi realizado, devido a questões financeiras, mas o município tem tentado 

parcerias, a fim de conseguir trabalhar esta questão junto a Fundação João Pinheiro. Além disso, 

este estudo permitirá conhecer o perfil dos visitantes da cidade e assim buscar melhor se 

adequar as demandas turísticas. 

Em relação as verbas para o Departamento de Turismo, o secretário aponta que o 

município recebe o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o qual é 

totalmente repassado do prefeito para a Secretaria de Turismo. Essa verba é passada para o 

FUNTUR (Fundo de Turismo), o qual financia as atividades do Conselho de Turismo 

(CONTUR). O conselho é o principal órgão que discute turismo no município, este tem caráter 

inclusivo, já que é formado por representantes do setor público (secretária do turismo, IPHAN, 

Instituto Geográfico e Histórico, Centro de informações turísticas), privado (ASSET, 

associação de pousadas) e população local (associação de bairros). Esses reúnem-se 

mensamente para discutir diretrizes para a atividade, sendo que a reunião é aberta ao público 

geral, o que permite a população participar e opinar sobre o que é discutido, além de propor 

políticas. 

Por fim ele destaca que nos últimos 3 anos tem-se buscado no município incluir mais a 

população local no turismo, para que a atividade não seja vista apenas como emprego. Deste 

modo, ele pontua que parcerias entre setor público, privado e população local são de grande 

importância e cita a Semana do Turismo, que é um evento voltado a população local, para que 

esses possam interagir com os empresários e divulgar seus trabalhos, além de oferecer cursos 

de capacitação a população. 

A turismóloga do IPHAN, destaca que a arquitetura histórica que o município possui, 

deve-se ao tombamento do Centro histórico realizado pelo IPHAN em 1938, deste modo, o 

órgão deve ser visualizado como um parceiro para a atividade turística e não apenas como uma 

instituição que o restringe. De acordo com ela, o turismo em Tiradentes cresceu de forma 

considerável, a partir de 1990, “de forma impositiva, assustadora e não planejada, o que leva os 

fatores negativos da atividade superarem os positivos” Essa opinião dela está assentada na 

percepção dessa, de que os benefícios gerados, principalmente pelo lado econômico são 

valorizados, enquanto a perda da identificação local, o processo de gentrificação, são 

minimizados. A turismóloga destaca que além do município não possuir infraestrutura 

suficiente para atender sua demanda turística, tem-se observado um processo de elitização no 

Centro histórico, o qual reconfigurou a ocupação daquele espaço entre 1980 e os dias atuais, 

deixando de ser uma área de residência para atender interesses econômicos, assim a população 

visitante explora esse e a população local se afasta, sendo assim, é pontuado “o centro histórico 



é um local sem alma, já que as pessoas que ali estão, não possui qualquer relação com o 

município, buscam explorar, visam apenas o lado econômico” e continua, 

“na minha concepção o município de Tiradentes se divide em dois, a área central que 

é um grande shopping, que é moldado para os turistas e comerciantes; e as áreas 

periféricas que abrigam a população local, a qual possui vínculo de pertencimento 

com o município, mas se vêm excluídos do centro histórico” 

De acordo com a turismóloga, as tensões que foram criadas entre população local e 

visitantes, se deu principalmente devido aos últimos chegarem ao município e não respeitarem 

as tradições e identidades que foram historicamente construídas e se colocarem como 

superiores, isso levou a população local a se afastar de alguns locais e a perder um pouco da 

ideia de pertencimento ao lugar, sendo a criação de condomínios, uma das principais formas de 

representar essa ideia. Para reverter esse cenário, ela pontua a necessidade da criação da 

disciplina de Educação Patrimonial nas escolas municipais de Tiradentes, para que as crianças 

desde cedo se identifiquem com o município e não o veja apenas “como a cidade que atrai 

turistas” ou atrativo de lucro. 

No que se refere a relação entre o IPHAN e a prefeitura, a turismóloga destaca que a 

relação entre os órgãos é mais conflituosa do que harmoniosa, devido ao não seguimento de 

algumas leis por parte da prefeitura. Essa situação ocorre porque muitas vezes, a prefeitura 

busca atender os interesses dos comerciantes, sendo que esses conhecem pouco das leis do 

município e isso leva a tensões entre as partes.  

Em relação a relação entre IPHAN e o setor privado, a relação também é bastante 

conflituosa, devido a estes últimos buscar apenas o lucro no município. Desta forma, segundo 

a mesma, o IPHAN fica conhecido a partir da conduta do órgão, quando concorda com as ações 

é visto com bons olhos e é elogiado, mas quando embarga algumas ações, é visto como vilão, 

por impedir o avanço da atividade. 

Por fim ela destaca que o órgão não desenvolve uma política de modo a promover o 

turismo, mas sempre busca debater com os setores público e privado, a forma de promover o 

turismo, a partir dos Decretos Lei que estão no regime do Iphan, deste modo, discutem o turismo 

de forma sustentável, preservando a história do local, com a inserção da população local não 

apenas para trabalhar, mas para interagir com os turistas e eventos e finaliza “ o turismo deve 

ser planejado para que não possua o status que possui hoje, que é de uma atividade predadora”. 

É importante destacar a percepção do turismo para o setor privado, deste modo, foi 

entrevistada a tesoureira da Associação dos Empresários de Tiradentes (ASSET). De modo 

semelhante aos anteriores, ela destaca que o turismo cresceu de forma considerável em 

Tiradentes, principalmente nos últimos 10 anos, gerando emprego e renda ao município, mas 

enfatiza a importância de planejar o turismo. De acordo com a mesma, o turismo em Tiradentes 

ocorreu de forma não organizada, o que leva a alguns problemas, como, de mobilidade urbana, 

poluição, questionamentos das tradições e alguns momentos de tensões entre população local e 

visitantes, devido a falta de diálogo. 

Apesar do turismo gerar alguns problemas, é impensável restringir os turistas de visitar 

o município, já que “o município em sua dimensão econômica vive exclusivamente do 

turismo”, deste modo, falta planejar melhor a atividade. Segundo a tesoureira nos últimos anos 

a instituição (ASSET), a partir de seus empresários vem buscando divulgar mais o município, 

com o plano Tiradentes Mais que é um projeto de marketing que visa mostrar o município em 

várias feiras de turismo que ocorrem no Brasil, além da parceria público-privada com o plano 

Divulga Tiradentes, que é uma estratégia de marketing que visa promover o turismo no 

município em 4 segmentos, a gastronomia, arte, cultura e história. 

Na busca por atrair mais turistas, o município tem buscado ir além do turismo histórico-

cultural, e tem tentado desenvolver o turismo rural e ecológico, de modo, a oferecer mais 

atrativos aos visitantes e aumentarem seus dias de estadias no município, gerando assim mais 



emprego e renda. É importante destacar que esta nova ótica de turismo é pautada na 

sustentabilidade. 

Por fim é destacado por ela, que o planejamento ocorre de forma inicial, devido a falta 

de informações, a respeito do perfil dos turistas, desta forma, ela aponta para a necessidade de 

conhecer quem são os turistas, a partir de um estudo sobre a capacidade de carga e através desse 

realizar ações em busca de melhorar a estrutura do município. Ao ser perguntada sobre a 

possibilidade de um projeto de turismo integrado entre municípios, ela destaca que o Circuito 

Trilha dos Inconfidentes aumentou a integração entre os municípios, mas ainda vigora entre os 

empresários uma visão simplista de competitividade, ou seja, buscam competir para atrair os 

turistas, já que observam os municípios vizinhos como concorrentes. Já no fim da entrevista, 

ela destaca que a parceria entre a ASSET e as Universidades é vista com bons olhos, de modo, 

que esta relação pode gerar frutos para ambos. A responsável destaca a tentativa por parcerias 

com a Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) e Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), sendo que a Fundação João Pinheiro (FJP) foi de grande importância para a 

elaboração do Plano Diretor do município. 

 

6. Considerações finais 

 

Com o crescimento do turismo nas últimas décadas, a atividade tem sido objeto de 

estudo de várias áreas da ciência, não ficando restrita apenas à percepção da economia. Deste 

modo, para compreender o fenômeno turístico deve-se considerar a atividade como 

multidisciplinar, abrangendo áreas como a geografia, a sociologia e a economia. Ao considerar 

essa ampla dimensão da atividade, os estudos acerca do turismo tendem a ficar mais próximos 

da realidade. 

 O turismo como forma de promoção do desenvolvimento local, deve ser analisado de 

forma cuidadosa, já que a atividade tende a reconfigurar as relações no espaço em que é 

praticada. Além disso é necessário planejar a atividade, de modo a buscar o progresso 

econômico e posteriormente o desenvolvimento, mas sem levar à perda da identidade local por 

parte da população. 

A atividade representa a principal geração de renda e emprego atualmente em 

Tiradentes, a partir das áreas de hotelaria, comércio e serviços, transporte, alimentação e 

entretenimento. Entretanto, o crescimento da atividade a partir de 80, ocorreu de forma não 

planejada, sem qualquer plano estratégico do setor público, o que gera a percepção de um ator 

coadjuvante no processo, ficando responsável apenas por ações pontuais. Neste aspecto, são 

vários os problemas decorrentes da falta de um plano específico para a atividade como a 

precária mobilidade urbana, poluição, perda de tradições e da identidade local, falta de interação 

entre população local e visitantes.  

Conforme constatado nas entrevistas, os setores privado e público apontam para a 

necessidade de planejar melhor a atividade, entretanto esbarram na dificuldade de conseguirem 

números que representem a realidade da atividade em Tiradentes. Neste sentido parcerias com 

instituições de ensino, principalmente a Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), a 

Fundação João Pinheiro (FJP) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) são 

vistas de forma interessante e agregadora. 

Ainda no que se refere ao planejamento, o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) 

aparece como o principal órgão que debate a organização do turismo no município, a partir da 

integração entre população local, setor público e setor privado. Ainda assim, a população local 

participa muito pouco do processo de organização de políticas voltadas ao turismo, o que leva 

essas a observarem o turismo apenas como forma de emprego. 

O estudo ao trazer as percepções de responsáveis por órgãos públicos e privado de 

Tiradentes em relação ao turismo aproxima-se dos agentes ativos, por apresentar as visões dos 



possíveis formuladores de políticas públicas em relação a atividade. Apesar disso, como 

limitação da pesquisa pode-se destacar o número limitado de pessoas entrevistadas para fazer a 

análise (secretário de turismo, turismóloga do IPHAN e tesoureira da ASSET). Deste modo, 

como sugestão para pesquisas futuras seria interessante buscar ouvir outros responsáveis, tanto 

por órgãos públicos, privados e também a população, sendo que esta (população) 

principalmente no que se refere ao processo de consolidação do turismo no município e a 

interação entre locais e os visitantes Desta forma, ao compreender a percepção de todos 

envolvidos no processo, a atividade pode ser melhor planejada e possivelmente levar a melhoria 

da vida em sociedade em Tiradentes. 
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