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Abstract: This article discusses the landscape’s natural and cultural transformation, caused by the land 
alienation and desctrution tourism, in the “Lavras Novas”single town, that is a minerator’s place  who 
began in the XVIII’s century, placed in Ouro Preto’s court yard in Minas Gerais state. To understand the 
origin , urban’s conformation ,  religious’s  heritage and church’s influence in its development that 
envolved the land’s property in the town. 
 
Key-Words: Arraial, Irmandade and tourism.  
 

1. INTRODUÇÃO   

Como  ‘paisagem cultural’, adotaremos a definição de Carl Sauer,  que a concebia como ponto focal da 
análise geográfica. De acordo com o citado geógrafo: 
 

A geografia baseia-se na realidade, na união dos elementos físicos e culturais da 
paisagem. O conteúdo da paisagem é encontrado, portanto, nas qualidades físicas da área 
que são importantes para o homem e nas formas do seu uso da área, em fatos de base 
física e fatos da cultura humana.(SAUER, 1998, p.29) 
 

Em seu livro“História antiga das Minas”, Diogo de Vasconcellos (1948, p.122 e 128) nos conta que 
Antônio Fernandes Furtado e seu irmão Feliciano, filhos do Coronel Salvador Fernandes Furtado de 
Mendonça, um dos descobridores do ouro no ribeirão do Carmo em 1696,  onde mais tarde se fundaria a 
cidade de Mariana, a mando de seu pai no ano de 1704, dirigindo-se para o sul descobriram as minas 
denominadas Lavras Novas, no ribeirão dos Prazeres. 
 
Naquele tempo, um arraial minerador poderia assentar raízes ou não. Como o ouro era encontrado em 
vários córregos e grotas, esses pequenos núcleos de povoação se formavam distantes entre si, muitas vezes 
separados por um acidente geográfico. 
 
De acordo com Monte-Mor (2001) a consolidação desses núcleos iniciais estava diretamente ligada à 
forma institucional de controle da terra. Entretanto, acreditamos que essa consolidação estava muito mais 
ligada à quantidade de ouro encontrada no local. Se o ouro prosperasse, o arraial inicial também 
prosperava, caso contrário era abandonado, portanto, a sorte do arraial minerador estava entregue às 
perspectivas de ganho na mineração. 
Desse modo, a mobilidade foi uma forte característica dos primeiros aventureiros que chegaram às Minas.  
O homem daquele período se deslocava rapidamente para os locais onde diziam haver ouro, por isso o 
arraial foi a forma de povoação típica e sua condição de transitoriedade não poderia ter sido mais 
representativa. Esses pequenos núcleos iniciais, os arraiais, foram os primeiros espaços a se formar 
durante o século XVII e  início do XVIII em Minas Gerais 
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Um aspecto peculiar às Minas, que refletiu na localização dos arraiais formados após o primeiro momento 
da corrida do ouro, reside no fato de que as estradas e caminhos, na região montanhosa, seguiram os 
divisores de águas das grandes bacias, dessa maneira, os vales e rios encaixados, de difícil transposição, 
eram evitados. Por isso, as estradas mineiras se desenvolveram nas encostas e nos topos dos morros e hoje, 
quem passa por elas tem ampla visão das serras, vales e outras importantes referências geográficas. “Pelo 
alto se chegava e ali também se parava. (...) Além disso, no interior montanhoso, o clima frio e chuvoso 
encorajava a ocupação dos locais mais ensolarados e ventilados, mais de acordo com a inspiração 
portuguesa à criação de vilas e cidades”. (MONTE-MOR, 2001, p.3) 
 
A rua, no início, era pouco ou nada demarcada, e o que a delimitava era a seqüência de edificações, sem as 
quais  ela era apenas caminho ou estrada.  A este respeito,  Sylvio Vasconcellos (1959, p. 5) argumentava 
que as povoações mineiras eram “muito mais fruto das estradas ou caminhos que ligavam as minerações 
que propriamente destas”.  
 
Importa lembrar que desde o início da ocupação portuguesa, os assentamentos expressaram "as precisas 
determinações eclesiásticas", que foram aceitas através da importação dos costumes e práticas do próprio 
reino; fazendo com que os edifícios religiosos, os terrenos próximos a eles  e as construções a sua volta 
“fossem fortemente norteados, os demais não” (MARX, M, 1991, p.11). Isto ocorreu em toda a Colônia, e 
em Minas não foi diferente.  
 
Em 1707  foram codificadas as 'Constituições primeiras do Arcebispado da Bahia', que seguiam as 
mesmas normas precisadas no século XVI  pelo Concílio de Trento,  confirmando o poder delegado à 
Mitra em relação ao desenvolvimento físico de nossos núcleos urbanos. Somente na metade do século 
seguinte, 1850, teremos as  'Leis das Terras',  quando finalmente a propriedade da terra passará a vigorar, e 
o sistema da distribuição de sesmarias cairá em desuso. Apesar disso, como veremos mais adiante, os 
reflexos da influência da Cúria serão sentidos até os nossos dias.  
 
A partir do caminho que vira rua, Lavras Novas se desenvolve. Neste ponto de chegada, que ocupam lugar 
alto, ventilado e ensolarado, a vista é do alto, com uma paisagem exuberante, que se integra à paisagem 
urbana do povoado, como um pano de fundo. Essa característica diz respeito  à implantação, bem de 
acordo com o “cuidado lusitano na escolha do sítio urbano, garantindo a elevação, o descortínio, a 
salubridade” (MONTE-MOR, 2001, p.1).  
 
Outro aspecto  importante é a linearidade dessa paisagem, que possui como ponto focal a capela dedicada 
a Nossa Senhora dos Prazeres. Implantado no espigão  da Serra de Lavras Novas, o povoado  é a 
continuação da estrada que vira rua, suas características confirmam a afirmação de Sylvio de Vasconcellos 
(1959, p.5) sobre a conformação dos povoados mineiros: “suas ruas são sempre antigas estradas (...) 
nascendo do caminhar contínuo, que se estende em direção a algum ponto nodal, referencial”.   
 
As normas estabelecidas pelas Constituições do Arcebispado da Bahia, anteriormente citadas, foram 
publicadas em 1719 e também regeram o espaço mineiro. Entre outras coisas, estas normas estipulavam  
como construir e quais as exigências mínimas deviam seguir os locais sagrados, como as igrejas e as 
capelas. Desse modo, o templo, durante muito tempo, se constituiu na construção mais destacada, sendo 
sua localização e orientação claramente determinadas pela constituição de número 687:  
 

Conforme direito Canônico, as igrejas se devem fundar, e edificar em lugares decentes, e 
acomodados, pelo que mandamos, que havendo-se edificar de novo uma Igreja parochial 
em nosso arcebispado, se edifique em sitio alto e lugar decente, livre de humidade, e 
desviado, quanto for possível, de lugares imundos, e sórdidos. 
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Figura 2 - Planta da parte central do povoado com a capela ao final da rua principal. 
Fonte: Desenho elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 
Outra recomendação importante, mas que nem sempre era possível ser seguida, principalmente nas vilas 
mais desenvolvidas, onde o espaço já se encontrava bastante ocupado, era a de deixar espaço livre em 
torno das igrejas, “para que pudessem andar procissões ao seu redor”. De acordo com Murilo Marx 
(1991), esta recomendação condicionou o tecido urbano nas proximidades da igreja, determinando um 
sistema de ruas e prédios em suas redondezas.  
 
Isto ocorreu em Lavras Novas, como podemos ver no detalhe da planta, onde a igreja é o “ponto nodal” 
do povoado. 

 

 

 

 

 
 
A Capela de Lavras Novas, mesmo estando em um terreno plano e não em uma elevação, foi construída de 
modo a ficar destacada do casario, ao modo mineiro. Em frente à sua fachada principal, existe um adro, 
cercado com uma mureta de pedra caiada. Esta característica em separar o adro da igreja com um 
elemento construtivo é típica de povoados que surgiram com a mineração. Era neste adro e dentro da 
própria igreja, no início da ocupação mineira, o local onde se enterravam os mortos, sendo uma tradição 
popular enterrar, dentro da igreja, os membros da irmandade. 

 

 

 

 

 

 
De acordo com Mata (2001, p.156), o cemitério, no início das povoações mineiras era um espaço que se 
confundia com o da própria capela. E uma das funções do adro era justamente a de “servir como um 
campo santo”. Ademais, as normas ditadas pelas Constituições da Bahia determinavam que “haverá no 
âmbito e circunferência das capelas adros e cemitérios capazes para nelas enterrarem os defuntos”.  

Figura 3  -  Capela de Lavras Novas com o casario ao redor e o muro branco do adro. 
Fonte: Foto de Cássia Menezes/2000

Figura 1 - A rua que se inicia na estrada. 
Fonte: Foto cedida por Cássia Menezes/2000
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Lavras Novas é um dos poucos povoados mineiros que ainda preserva este adro-cemitério com as suas 
características originais do século XVIII. 
 
Mas, voltemos às Constituições do Arcebispado da Bahia, pois elas também tinham por determinação a 
exigência de uma renda mínima para todo  templo que fosse edificado; esta renda daria a garantia de sua 
conservação e preservação. A quantia estabelecida  era de 6.000 réis por ano e se constituía no 
“patrimônio da capela”. 
 
Zoroastro Vianna Passos  (1940, p.1)  nos conta que “o alto espírito de religiosidade portugues adotava, 
como norma invariável de conduta nas suas descobertas, ter, como núcleo da povoação que se devia 
formar, uma capela. Em torno da qual, se iam construindo as moradas de que a capela cobrava foros”. 
Entretanto, o que aconteceu na maioria das vezes foi a doação de uma porção de terra ao ‘santo’, onde a 
capela era erigida. Esta porção de terra também recebeu o nome de ‘patrimônio’ e quem pretendesse 
construir sua casa no dito patrimônio seria obrigado a pagar uma taxa anual, o ‘foro’, a um administrador 
da igreja, o ‘fabriqueiro’.  
 
Segundo Sérgio da Mata (2002, p.146) “este sistema garantia a consecução dos mesmos objetivos que a 
doação em dinheiro”. Isto propiciou um domínio da Igreja sobre a terra urbana. 
Essa institucionalização, do espaço das comunidades que se formavam, se dava a partir da oficialização de 
sua ermida.  De acordo com Marx, (1991, p.18 e 19) não era somente o acesso garantido a assistência 
religiosa que se obtinha, mas o “reconhecimento da própria comunidade, de fato e de direito perante a 
Igreja oficial, portanto perante o próprio Estado (...) Era o usufruto da formalidade civil com todo o 
direito e a segurança que pudesse propiciar”.   
 
 Com isso, afirma o autor, a separação entre templo e patrimônio era inexistente, e os doadores das terras, 
para a formação do patrimônio, estavam seguros de que em torno da capela surgiriam casas, que, por sua 
vez,  pagariam os foros necessários para a manutenção da capela, caso contrário, as autoridades 
eclesiásticas não permitiriam tal prática. 
 
De fato, não podemos questionar a importância da Igreja na formação de muitos arraiais mineiros, 
contudo, é importante que se faça uma distinção, que nos foi muito bem lembrada por Sergio da Mata, em 
seu livro Chão de Deus, (2001, p.141/146). De acordo com o autor, e nisso estamos de pleno acordo com 
ele, existiram arraiais que se formaram através  do patrimônio de uma igreja ou capela, não havendo 
atividade econômica no local, apenas o templo, que serviu de atrativo e, posteriormente, deu origem ao 
povoado, nestes casos, “a capela possuía  um arraial”. 
 
Mas no caso dos arraiais que nasceram da atividade mineradora, como foi o caso de Lavras Novas, 
ocorreu o inverso, o patrimônio do templo é que foi formado por terras ou casas  já pertencentes ao arraial. 
Desse modo, o arraial surge antes do templo oficializado, e neste caso era o arraial que possuía uma igreja. 
Assim, o arraial pré-existente exigia a construção do templo, que para ser oficializado pela Igreja 
necessitava de um ‘patrimônio’.  
 
 Infelizmente, a documentação sobre os arraiais mineiros, no que diz respeito aos patrimônios doados a um 
templo, é rara. Muitos livros de tombo, contendo a história do templo, se perderam. E por tratar-se de 
patrimônio da Igreja, a pesquisa junto a Cúria, é difícil. 
 
Seja como for, os patrimônios religiosos merecem maior atenção por parte de nossos pesquisadores, pois 
se constituem em uma importante fonte de estudos para geógrafos,  historiadores, urbanistas, advogados, 
entre outros, pela responsabilidade e importância que tiveram, seja na origem seja na conformação 
espacial inicial de nossos arraiais, seja pela influência que ainda exercem sobre certas localidades. 
De acordo com o Cônego Trindade (1998), Lavras Novas nunca chegou a se tornar uma paróquia, ou 
freguesia, sua capela, dedicada a Nossa Senhora dos Prazeres,  “era filial de Itatiaia,  erigida por provisão 
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de 9 de outubro de 1762 a pedido dos moradores do lugar. Provisão da mesma data para bênção 
inaugural.” A escritura de seu patrimônio data de 23 de setembro do mesmo ano.  
 
Hoje, a capela de Lavras Novas mantém  filiação com a paróquia de Antônio Dias em Ouro Preto. 
 
Pelo exposto, podemos concluir que antes de 1762 já havia uma capela em Lavras Novas, mas foi a partir 
daquele ano que ela passou a ter um patrimônio oficializado. Acreditamos também que casas próximas à 
igreja já existissem antes daquela data, pois era o local mais próximo às catas de ouro mais adequado à 
formação do povoado. 
 
Poderíamos supor que o patrimônio da Capela de Nossa Senhora dos Prazeres pudesse ter se constituído 
em dinheiro, mas isto não procederia, pois não  explicaria a posse da  terra, que até os dias de hoje é 
controlada pela irmandade local. Além disso, a Arquidiocese de Mariana diz ser a dona das terras do 
povoado e isto acarreta  muitos problemas ainda  hoje.  

Assim, o ‘patrimônio’ da capela de Nossa Senhora 
dos Prazeres foi constituído através da doação das 
terras em torno de uma capela e um casario 
existentes. Esta doação foi feita pelos moradores do 
lugar, como nos conta o próprio ato de sua ereção, 
descrito pelo Cônego Trindade (1998). Diferente, 
portanto, de muitos outros locais em Minas, onde 
um sesmeiro, ou um fazendeiro, em troca de 
favores espirituais, era quem doava as terras  para 
formar o  patrimônio da igreja.  
 

 
“A terra para o santo, seu patrimônio ou da sua capela eram doados por um ou mais detentores de glebas 
vizinhas”, afirma Marx (1991, p. 26). Mas após a construção pronta havia a necessidade de uma 
administração, que cuidasse de sua manutenção e funcionamento, pagando as visitas dos párocos, 
inclusive. Para isto se constituía uma irmandade, ou outra entidade específica, que ficasse responsável 
também pela guarda dos equipamentos necessários ao culto. 
 
De acordo com Trindade (1998) a Capela de Lavras Novas constituiu sua irmandade, a de Nossa Senhora 
dos Prazeres, no mesmo ano de sua ereção. Esta irmandade continua funcionando plenamente nos dias de 
hoje, e é ela quem controla a alienação das terras no povoado. 
 
A respeito da conformação do espaço urbano de Lavras Novas, podemos concluir que seu núcleo original, 
próximo a capela e ao longo de sua rua principal, se manteve inalterado desde os primórdios tempos de 
sua ocupação. As construções daquela área, principalmente as casas, talvez tenham sofrido alterações,  
mas a configuração  do povoado, na proximidade  da igreja, se manteve inalterado e seguindo as 
determinações  das Constituições do Arcebispado da Bahia do século XVIII.  
 
De acordo com Sylvio Vasconcellos (1968), graças às imposições feitas pelas Ordenações do Reino, nas 
áreas urbanas os espaços eram pouco disponíveis e por isso, as casas tangenciavam as ruas e “quase 
sempre, também as laterais”, por esse motivo, em Ouro Preto, as casas  ficavam geminadas às vizinhas, 
“compondo um conjunto compacto que cordeiam as vias públicas”.  
 
Mas esta concentração é justificada por Sergio da Mata (2001) devido ao pagamento dos foros à igreja. 
Estes foros eram proporcionais ao tamanho da testada do lote, o que justificaria sua pouca frente, em 
contraste com  as dimensões bem maiores para os fundos. Este fato pode ser observado na maioria das 
cidades mineiras, principalmente naquelas que prosperaram e tiveram um crescimento maior, ocorrendo 

Figura 4 -  Lavras Novas em meados do século XX.     
Fonte:  autor desconhecido 
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uma maior escassez de espaço. Isto também contribuiu para reforçar o aspecto linear, tão característico dos 
povoados mineiros. 
Nas áreas urbanas dos pequenos povoados, como é o caso de nosso exemplo, o espaço, menos disputado, 
permitiu que as casas fossem construídas separadas umas das outras; não havendo a necessidade de 
ficarem geminadas, coladas entre si,  formando um cordão ao longo da rua. Todavia,  podemos observar 
que os antigos lotes de Lavras Novas são estreitos, com pouca frente, principalmente se comparados às 
suas dimensões laterais, bem maiores.  
 
Ainda em relação às suas origens, é  importante lembrar que o topônimo ‘Lavras Novas’ não foi alterado, 
ou seja, o povoado manteve a mesma denominação desde o início do século XVIII. Isto pode ser 
confirmado através de mapas produzidos naquele século, onde o nome de Lavras Novas aparece. Isto 
também faz cair por terra a ‘lenda’ de que o povoado tenha se originado de um quilombo, história surgida 
na década de oitenta do século XX, através de um morador do povoado interessado em atrair turistas.  
Hoje,  o povoado  pertence ao distrito sede de Ouro Preto,  distando cerca de 10 Km da antiga capital 
mineira, através de uma estrada aberta para veículos em meados do século XX.   
Lavras Novas é uma localidade, por isso, não possui um território delimitado,  não possui também dados 
específicos de sua população. O Instituto Brasileiro de Estatística – IBGE – inclui seus dados  aos do 
distrito sede do município, Ouro Preto. 
 

2. Paisagem natural e cultural 

O povoado está  localizado na parte Sudeste do Quadrilátero Ferrífero, na Serra das Lavras Novas. É 
composto por um arranjo de forma físicas que lhe conferem uma paisagem natural ímpar, apresentando 
características singulares da geologia pré-cambriana. Sua formação litológica apresenta, sobretudo, 
quartzitos e itabiritos, dentre outras rochas. (CARVALHO e MARIANO, 2002) 
Devido a natureza do quartzito, “há nas imediações do povoado, afloramentos rochosos, bastante 
resistentes às intempéries”. Isto possibilita o “desenvolvimento de solos rasos, de textura 
predominantemente arenosa, que associada ao relevo trazem sérias restrições às práticas agrícolas”. 
(DINIZ, FERRAZ et al, 2003, p.8) 
 
O itabirito, por sua vez é a rocha típica da região, possuindo em sua composição grandes quantidades de 
ferro. Outro destaque é a presença de reservas minerais de pedras ornamentais, como o topázio imperial, 
gema de grande beleza e exclusivamente encontrada na região ouropretana. 
 
O ouro, porém, se constituiu na característica geológica mais importante da região, e sua presença está 
diretamente ligada a ocupação e ao desenvolvimento de Lavras Novas. 
  
Esse metal precioso, de acordo com Diniz, Ferraz et al (2003, p. 9) ocorre no Quadrilátero Ferrífero, em 
jazidas primárias e secundárias. Nas primárias o ouro encontrado está contido em veios de quartzo. Nas 
secundárias, o ouro está depositado nos rios e córregos,  
aluviões, através da deposição de material transportado das 
jazidas primárias. 
 
Por causa dessas duas formas de ocorrência,  a região mineira 
adotou  dois tipos de exploração do ouro. Assim, as 
‘empresas mineradoras’ podiam ser ou de faiscação ou de 
lavra. Na primeira a quantidade de ouro extraído era em 
menor quantidade; a segunda, a lavra, consistia numa 
exploração de dimensões  relativamente grandes, em jazidas 
de importância, que utilizavam amplamente o trabalho 
escravo. À medida que essas jazidas iam se esgotando e sua Figura 5 – Ravinas nas encostas do povoado. 

Fonte: Foto da autora/2003 



 
7 

Figura 6 -   Paisagem da encosta sul do povoado, vista do atelier de Advânio Lessa, nativo do povoado. 
Fonte: Foto da autora dezembro de 2003

exploração tornava-se antieconômica, ocorria o deslocamento para outras jazidas, deixando o que restara 
da anterior para a faiscação, praticada por pequenos mineradores. 
 Em Lavras Novas o ouro foi explorado em lavras e em faisqueiras, pois além da referência às antigas 
‘lavras novas’, constantes em seu  próprio nome, as marcas da erosão, causadas por esse tipo de 
exploração, ficaram  como feridas abertas nas encostas ao redor do povoado. 
 
De acordo com Diniz, Ferraz et al (2003, p.8.), “as profundas ravinas, hoje estabilizadas, concentradas na 
vertente norte do interflúvio no qual Lavras Novas se encontra”, seriam remanescentes das minas em torno 
das quais o povoado surgiu. 
 
A área onde está implantado o povoado é bastante aberta, o que permite a passagem de muitas correntes de 
ar. Além disso, por estar situado em cota de altitude próxima aos 1400m, o local é invadido, 
constantemente, por uma neblina densa, que transforma a sua paisagem em um espetáculo raro. Outra 
característica impressionante é a exuberância da vegetação da encosta sul da Serra de Lavras Novas, que 
se  apresenta preservada ao longo  do rio Mainarte. Nas áreas próximas ao povoado, a vegetação de maior 
porte é praticamente inexistente, graças ao seu corte intensivo, especialmente da candeia, muito utilizada 
para a lenha. Importa lembrar, que durante os séculos  XVIII e XIX, abastecer Ouro Preto de lenha foi 
uma das atividades econômicas do povoado. 
 
Situado em região serrana, o povoado é cercado por  várias montanhas, com grande quantidade de picos 
rochosos, que proporcionam um belo espetáculo ao observador.  Para dar mais harmonia e beleza à 
paisagem o local ainda possui inúmeras quedas d’água. 

 

De acordo com Carvalho, Diniz & Mariano (2002), o clima é o tropical de altitude, e por estar em cota de 
altitude acima dos 1200m, as temperaturas durante todo o ano são  amenas, com verões frescos, cujas 
medias custam a alcançar os 21 graus e os invernos mais frios, com temperaturas diurnas próximas aos 16 
graus. 
 
Há cerca de quarenta anos, os moradores de Lavras Novas não conheciam nem luz elétrica nem água 
encanada. A partir da década de sessenta a ALCAN instalou uma extensão elétrica no lugar, mas era 
bastante precária, pois a luz era fornecida através  de um gerador da companhia e “era bem fraquinha e 
variava muito”, recorda Maria Augusta dos Prazeres, antiga moradora do povoado. Há 20 anos a energia 
elétrica passou a ser fornecida pela Companhia Estatal responsável pela distribuição de energia elétrica, a 
CEMIG. 
 
A instalação de água encanada foi feita em Lavras Novas há menos de 20 anos. Antes a água também era 
problema para os moradores do povoado, “a gente buscava na fonte, e às vezes era preciso paciência para 
esperar a vez na fila que se formava na bica”, nos conta Maria Raimunda Maia, moradora do povoado.  
Naquele tempo, o trabalho de carregar latas de água para abastecer a casa  era realizado pelas mulheres. 
Hoje, porém, muitas delas continuam executando este serviço, pois a maioria dos moradores ainda prefere 
beber a água que vem da fonte, considerada, por eles, mais cristalina e de melhor sabor, sendo a água 
encanada usada  para os outros serviços domésticos.  
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Os moradores também se lembram de uma interessante forma de comunicação estabelecida entre a 
ALCAN e o povoado. A companhia instalou um único telefone na região, próximo ao povoado, e como 
era também a fornecedora de  energia, as notícias que vinham de Ouro Preto chegavam ao povoado 
através da empresa. Os moradores lembram que “quando a  luz piscava três vezes era sinal de notícia 
ruim, se alguém estivesse internado em hospital de Ouro Preto era sinal que havia morrido; se a luz 
piscasse duas vezes era um ’problema médio’ e uma piscada simplesmente era  coisa sem muita 
importância”.  
 
A comunidade lavranovense se manteve fechada  por muito tempo. Sua população é formada, em sua 
maioria, por mulatos, descendentes dos escravos que ali permaneceram após a decadência do o ouro. 
Há bem pouco tempo todos os casamentos eram realizados somente entre os membros da própria 
comunidade, ou seja, ninguém do povoado se casava com pessoas que não pertencessem a ele. “O 
primeiro homem daqui que se casou com uma mulher de Belo Horizonte foi um escândalo. Se ele tivesse 
casado com alguém daqui estaria seguindo o mesmo ritmo de todos”, nos contou Suzana Macedo, 
moradora em Lavras Novas desde 1982. 
 
Essa relação da comunidade, com as pessoas “de fora”, era reforçada  pela existência de  uma espécie de 
‘conselho’, formado pelos habitantes mais velhos, que aconselhava a todos, principalmente os mais 
jovens, a seguir as regras estabelecidas pela própria comunidade. Isso também possibilitou a permanência 
dos moradores no povoado. Mesmo em períodos difíceis, quando a população de Lavras Novas vivia de 
uma agricultura de subsistência e do extrativismo da madeira, vendida em Ouro Preto, ninguém 
abandonava o arraial. 
 
Enquanto o povoado se manteve fechado, sua paisagem urbana se manteve preservada.  Suas casas eram 

muito semelhantes, construídas de pau a 
pique, com janelas e portas de tábuas de 
madeira e os telhados de quatro águas, 
possíveis graças a separação existente entre 
as casas. A solução espacial era 
praticamente a mesma e havia um respeito 
em sua implantação, onde o vizinho era 
sempre considerado 
 

 
 
Todas essas características construtivas resumem a definição  de arquitetura vernácula tratada por  
Rapoport (1972, p.15) : "ausência de pretensões teóricas ou estéticas; trabalha com o lugar onde está 
implantada e seu micro-clima; respeita os vizinhos e suas casas, e em conseqüência com o ambiente, 
tanto natural quanto o edificado e, finalmente, trabalha dentro de um idioma com variações dentro de 
uma ordem estabelecida". 
 
A partir da década de cinqüenta do século XX, a ALCAN foi instalada  em Ouro Preto, e muitos 
moradores de Lavras Novas passaram a trabalhar na empresa. Alguns deles, influenciados pelas casas 
construídas no bairro Saramenha, para abrigar os técnicos da companhia, passaram a trocar as tradicionais 
janelas de suas casas no arraial, por esquadrias  de metal e vidro, que além de descaracterizarem as 
fachadas originais, não cumpriam com o seu papel de maneira tão eficiente quanto as antigas, pois a luz 
dentro de casa diminuiu, e foi preciso o uso constante de cortinas para que o interior não ficasse 
devassado. 
  
 Naquele tempo, apesar do contato diário com a ALCAN e com a cidade de Ouro Preto, a comunidade 
permanecia fechada. Os terrenos disponíveis eram distribuídos de acordo com a necessidade dos nativos e 
o povoado contava com cerca de cem casas, além de muitas terras desocupadas. Se algum nativo 

Figura 7 - Casa tradicional, esquadrias de madeira,  telhado de quatro águas, a porta e o postigo e paredes caiadas.  
Fonte: Foto Cássia Menezes, 2000 
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necessitasse de um terreno para alguma construção, bastava que a comunidade concordasse para que seu 
direito de cercar uma área estivesse garantido. 
 
A propriedade da terra sempre foi  assunto bastante complicado no povoado,  muitos moradores possuíam 
a posse das terras, mas não a sua propriedade. Isto surgiu como conseqüência do sistema feudal 
implantado nas Minas setecentistas,  e que diz respeito ao ‘patrimônio doado ao santo’ para a constituição 
oficial de um templo, como vimos anteriormente. 
 
Seguindo o raciocínio do diácono Agostinho, ligado a Paróquia de Antonio Dias em Ouro Preto,  os 
moradores de Lavras Novas são proprietários de suas casas mas não das terras onde estão construídas, pois 
estão localizadas no patrimônio da Igreja. Por outro lado, os nativos do povoado seguem regras diferentes, 
e de acordo com as informações prestadas por eles, as terras do povoado pertencem à Irmandade de Nossa 
Senhora dos Prazeres. Esta irmandade possui uma ‘mesa administrativa’, composta por cinco membros; 
cada membro exerce uma função diferente. O poder da mesa é garantido por eleições diretas, onde todos 
os membros da comunidade têm o direito de voto. O poder é trocado de  dois em dois anos, com novas 
eleições.  
 
Os cinco ‘irmãos’ eleitos, os ‘fabriqueiros’, no período de dois anos,  passam a formar a chamada ‘mesa 
administrativa’, que tem o poder de vender, alugar ou ceder terrenos do povoado para terceiros.  
A questão se torna ainda mais complicada, devido ao fato de Lavras Novas ser uma localidade e não 
possuir um território delimitado.  Portanto não há um limite claro dos terrenos pertencentes ao ‘patrimônio 
da santa’. 
 
Enquanto o povoado se manteve fechado e desconhecido por turistas e especuladores, os problemas com a 
terra eram insignificantes, pois ninguém se interessava por ela. As casas ocupavam, principalmente, a área 
próxima a igreja e o uso do solo era basicamente residencial, havendo somente o grupo escolar, que ficava 
atrás da igreja, a igreja e o posto médico como edifícios não residenciais.  
A partir da década de setenta alguns turistas começaram a freqüentar o povoado. Muitos moradores, 
desconfiados com a presença de pessoas estranhas circulando por suas ruas, não gostaram da idéia. As 
festas religiosas, muito tradicionais na comunidade, começaram a atrair grande número de pessoas ‘de 
fora’. 
 

3. O turismo e as transformações no povoado 
 
Em meados dos anos oitenta, os turistas começaram a chegar em maior número, o povoado, que se 
constituía apenas de uma rua de chegada e quatro becos, não possuía estrutura adequada para abrigá-los. 
Dessa maneira, alguns nativos passaram a alugar quartos de suas próprias casas, e apesar desta nova 
atividade representar um reforço no parco orçamento doméstico, a maioria dos moradores não via com 
bons olhos a chegada dos forasteiros. 
 
O Sr. Oscar Rocha, antigo morador de Lavras Novas, começou a construir casas de aluguel e como bom 
contador de casos que era, inventou a história de que o povoado teria sido um quilombo, entretanto, sua 
história confundia  escravidão com a idéia de quilombo.  
 
Não podemos afirmar que a história do quilombo tenha surgido com a intenção de atrair mais turistas, pois 
tudo o que é diferente atrai. É fato, porém, que em Lavras Novas sempre existiram muitas lendas, 
envolvendo seres e personagens fantásticos, piamente acreditadas pela maioria de sua população. E a 
história do quilombo, apesar de não ser confirmada por muitos, passou a ser contada como mais uma 
lenda. 
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A este respeito, Hellpach , citado por Oliveira Torres (1944 , p.21) em  O homem e a montanha, nos conta 
que : “todos os povos montanheses são em relação aos usos populares, arte folclórica, crenças populares, 
de uma fantasia mais rica, mais barroca e viva que os povos das planícies”. 
 
Apesar da insatisfação de alguns moradores, a mesa administrativa, que cuidava do patrimônio da igreja, 
passou a vender os terrenos do povoado. Para tanto bastava adquirir a confiança de seus componentes ou 
ser amigo de um deles. Na transação, um recibo de compra e venda era emitido e assinado pelos cinco 
membros da mesa. Depois disso bastava registrar o recibo no Cartório de Notas de Ouro Preto. 
Dessa maneira, algumas pessoas, não pertencentes a comunidade, compraram terrenos, e algumas delas, 
acreditando em sua futura valorização, adquiriram grandes áreas, que permaneceram desocupadas até 
meados dos anos noventa. 
 
Uma dessas áreas vendidas foi o lugar conhecido como Alto do Campo, situado na entrada do povoado e 
próximo a importantes nascentes e córregos, que serviam em seu abastecimento de água. O Alto do 
Campo foi vendido a um morador de Ouro Preto. 
 
Importa lembrar, que a venda dos terrenos também foi facilitada pela influência de algumas pessoas que 
não pertenciam à comunidade, mas freqüentavam o povoado há alguns anos, como turistas, e mantinham 
um bom relacionamento com os nativos. Por seu intermédio, os fabriqueiros se sentiram mais confiantes 
em vender as terras. Entretanto, o preço pago era insignificante, e o dinheiro não trouxe qualquer tipo de 
melhoria para a comunidade. Seu destino foi patrocinar as festas de Nossa Senhora dos Prazeres.  
 
Entretanto, o livro da irmandade, onde as transações das vendas dos terrenos foram anotadas, desapareceu, 
e hoje,  alguns moradores acreditam que o seu sumiço tenha ocorrido devido a transações escusas 
acontecidas naquele período, que tenha favorecido alguma minoria. 
 
A comunidade permaneceu dividida, os nativos, que alugavam quartos, viam vantagens na nova atividade 
econômica que surgia, enquanto outros acreditavam que a chegada daquelas pessoas estranhas tirava o seu 
sossego e a sua privacidade. Até o horário de dormir, mudou no povoado. Antes os moradores dormiam 
muito cedo, por volta das 19:00horas, mas com o barulho causado por turistas bêbados, nos fins de 
semana, os nativos passaram a dormir mais tarde. Além disso, muitos turistas passeavam em trajes de 
banho pelas ruas e isto também incomodou bastante os nativos. 
 
Os turistas foram atraindo mais turistas, e esse aumento, no final década de oitenta e início dos anos 
noventa, despertou  o interesse de alguns empresários e de outras pessoas interessadas em investir na 
atividade turística da região.  Com isso, mais terrenos passaram a ser vendidos e as pousadas começaram a 
surgir. Nesta época, porém, as pousadas eram pequenas e construídas lentamente, dependendo da condição 
financeira de seus proprietários. Em suas construções utilizaram a mão-de-obra local, dando emprego aos 
nativos, que naquele tempo se encontravam, em grande número,  desempregados devido a crise da 
ALCAN.  
 
A  partir de meados dos anos noventa  a transformação no uso do solo tornou-se mais intensa, o núcleo 
antigo, próximo a igreja, que antes era apenas residencial passou a ser também comercial, surgindo alguns 
bares e pequenas lojas vendendo artesanato mineiro. Este comércio tomou conta de alguns trechos da rua 
principal na área próxima ao gramado, graças a possibilidade de  poder colocar mesas e cadeiras em sua 
extensão.  
 
Esses bares eram explorados por pessoas vindas de fora, em sua maioria de Belo Horizonte,  que largavam 
suas vidas na capital para tentar uma nova vida no arraial. Muitas não se adaptavam e vendiam seu 
negócio a outros forasteiros. Dessa forma a troca desta população ‘forasteira’ de comerciantes era 
constante. Alguns restaurantes, também surgiram, inicialmente explorados por nativos. No entanto, eram 
precários e improvisados, funcionando dentro das próprias casas. A cozinha da casa era utilizada para 
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fazer a comida do restaurante, que era servida pelos próprios clientes, no fogão a lenha.  O salão de 
refeições era um acréscimo feito nos fundos ou nas laterais da casa e para esta finalidade também 
construíam varandas em sua fachada da frente.  Isto incentivou outros moradores a adotarem a mesma 
solução em suas casas, e muitos passaram a construir varandas, mesmo não explorando qualquer tipo de 
comércio.  
 
Poucos nativos possuíam condições financeiras para abrir seu próprio negócio, e aqueles, que já alugavam 
quartos, ampliaram suas casas, construindo mais um quarto nos fundos ou nas laterais. Entretanto, a 
maioria destas construções já não seguia as técnicas tradicionais da arquitetura vernácula lavranovense e 
em algumas delas surgiram elementos novos nas fachadas, com o uso de materiais industrializados. Foi 
neste período que a paisagem urbana de Lavras Novas começou a sofrer suas maiores transformações. 
Muitas casas se descaracterizaram, com o acréscimo da varanda em suas fachadas; muitas delas passaram 
a obstruir os passeios, obrigando os pedestres a andar na rua, já que não havia espaço suficiente para 
receber o novo elemento construído.  
 
Valdemar Rocha, em sua entrevista cedida em 1996, já comentava, que a mudança do povoado, provocada 
pelo turismo, ia além do aumento em suas edificações, pois “antes as casas eram de madeira (pau a 
pique), agora é tudo de tijolo. Agora tá todo mundo mudando, ganhando dinheiro e achando feio as casas 
de madeira”.Sua preocupação  tinha fundamento, pois o povoado estava mudando rapidamente, tanto no 
que diz respeito  à sua ocupação, quanto ao uso do solo.  
 
Alguns turistas  também compraram terrenos e começaram a construir casas de fim-de-semana.  Estes 
terrenos, de um modo geral, se  localizavam nas encostas sul e norte, e as casas foram implantadas de 
‘costas’ para o povoado e voltadas para a paisagem envolvente. Seus projetos não levaram em 
consideração a arquitetura local e foram construídas com dimensões e padrões construtivos bastante 
distintos das casas lavranovenses. 
  
O local conhecido como Alto do Campo, localizado na entrada do povoado, comprado por um morador de 
Ouro Preto na década de oitenta, se tornou valorizado. Seu proprietário loteou a área e passou a vender os 
terrenos por um preço elevado. Entretanto, algumas pousadas também adquiriram seus terrenos da mesa 
administrativa, principalmente aquelas que foram construídas mais próximas ao núcleo original. Assim, as 
pousadas começaram a surgir maiores e em maior número; em algumas os investimentos foram elevados e 
suas construções, sofisticadas,  utilizavam somente mão-de-obra vinda de fora. A maioria se concentrou na 
entrada do povoado, próximas a estrada que liga o povoado a Ouro Preto.  
 
Algumas pousadas não levaram em consideração  a  preocupação  com a sua integração,  tanto em relação 
a paisagem natural  quanto a paisagem urbana do povoado. Assim, suas construções se tornaram 
destacadas. 
 Algumas delas, devido a sua localização  na entrada do povoado, em cota elevada, podem ser  vistas da 
estrada, antes de se chegar ao povoado. 

 Figura 8 – Vista de chegada ao povoado 
Fonte: foto da autora/2003
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Algumas casas antigas, tradicionais, também foram vendidas aos ‘forasteiros’, entretanto, as que foram 
compradas para  uso residencial, casas de fim de semana, mantiveram suas características originais. Seus 
proprietários, em geral, eram pessoas que freqüentavam  o povoado há bastante tempo, e com maior 
consciência da necessidade de sua preservação.  
Essas pessoas, em geral, são as que mais benefícios trazem ao povoado, ensinam novas técnicas artesanais 
e tentam mostrar aos nativos a importância de manter as características originais, tanto de sua cultura 
material quanto imaterial. 

Hoje, alguns nativos, influenciados com tantas novidades, estão  
construindo casas para aluguel ou para a instalação de um comércio. 
Nestas construções  as técnicas tradicionais estão  completamente 
esquecidas e não contam com a ajuda de profissionais, arquitetos ou 
pedreiros qualificados. Além disso, seus proprietários não  possuem  
recursos suficientes e o resultado é uma construção de  péssima 
qualidade estética e construtiva, semelhante a arquitetura popular 
encontrada nas periferias dos grandes centros brasileiros e distante da 
tradicional arquitetura tradicional do povoado. Algumas dessas 
construções  interferem também na paisagem natural envolvente, pois 
muitas possuem dois e até três pavimentos, tornando-se uma barreira 
para a magnífica  vista que antes era possível ser apreciada de toda a 
extensão da rua principal. 
 

 
 
 
 
Além disso, essas construções, distintas da arquitetura vernácula existente no povoado, não levam em 
consideração seus vizinhos, e muitas vezes prejudicam a insolação e a privacidade das casas ao lado. Isto 
tem gerado muitas brigas e discussões entre os moradores de Lavras Novas.   
 
 
Outro tipo de interferência é a poluição visual causada 
por alguns comerciantes, que na tentativa de atraírem os 
clientes, colocam suas mercadorias do lado de fora das 
lojas. A maioria delas  está  localizada bem próxima a 
igreja.  
 
 
 
 
 
 
Além disso, os problemas ambientais também passaram a ser sentidos. O turismo não sustentável tem 
trazido muitos problemas para o arraial. Um dos mais sérios, e que está afetando diretamente a vida dos 
moradores, se deve ao aumento das  construções de fossas e a recente instalação da rede de esgoto. 
Algumas fossas, mal construídas, em desacordo com as  leis ambientais, têm apresentado vazamentos que 
contaminam os cursos d’água, próximos a elas. Além disso, algumas pousadas estão jogando parte de seu 
esgoto diretamente no córrego. Para complicar a situação, a rede de esgoto, instalada em 2003 por uma 
empresa contratada pela Prefeitura de Ouro Preto, com a finalidade de melhorar a infra-estrutura do 
arraial, também não se  preocupou com o tratamento das águas servidas, jogando o esgoto, agora 
encanado, diretamente no mesmo córrego que abastece algumas bicas naturais, onde a população ainda 
busca água.   
 

Figura 9 -    Casa em construção na rua Nossa 
Senhora dos Prazeres, na parte atrás da igreja. 
Fonte: Foto da autora/2004. 

Figura 10 – Casa alugada para o comércio –  poluição
visual.      Fonte: Foto da autora/2004
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Com isso, a localidade conta hoje com cinco pontos de lançamento de águas residuais, a maioria 
constituída de esgotos residenciais. Com o aumento da população nos finais de semana e feriados, o 
aumento do volume de afluentes lançados nos cursos d’água também aumenta e isto, num futuro próximo, 
pode causar a saturação do corpo líquido, pois os cursos d’água, próximos ao povoado, possuem pequena 
vazão e por isso uma baixa capacidade de autodepuração. Além da poluição das águas das bicas, as quedas 
d’águas, próximas ao povoado, que atraem os turistas,  também  estão ameaçadas de contaminação.  
 
Importa lembrar que muitos nativos, mesmo depois da instalação da água encanada, continuam a buscar a 
água das bicas para beber. Pois não se acostumam ao gosto da água tratada. Além disso, o hábito também  
se tornou necessidade, pois o povoado sofre de falta d’água freqüentemente, graças ao aumento de seu 
consumo causado pelas piscinas construídas em algumas pousadas e ao aumento da população causado 
pelo turismo. Entretanto, as águas das bicas, antes cristalinas e puras, hoje  estão contaminadas com o 
lançamento dos esgotos e das fossas mal construídas nos córregos, constituindo-se em sério problema 
ecológico e de saúde pública.  
 
O elevado número de turistas também traz  problemas de poluição sonora. Os visitantes muitas vezes se 
comportam de maneira pouco adequada, não respeitando os hábitos locais. Muitos são consumidores de 
drogas e outros depois da ingestão de álcool fazem muito barulho durante as madrugadas, andando pelas 
ruas do povoado. Outros trazem suas motocicletas para um passeio ‘ecológico’, causando danos a 
vegetação e colocando em risco a vida dos moradores, principalmente das crianças, ao cruzarem o 
povoado em altíssima velocidade. Todos estes problemas causam muitas reclamações por parte dos 
moradores, antes acostumados ao sossego do arraial. Infelizmente pudemos presenciar muitos deles.  
 
Para John Swarbrooke (2000, p. 114) as férias muitas vezes se constituem em períodos de “oportunidade 
para os turistas se libertarem das amarras da vida diária de suas comunidades”e isso, muitas vezes, os 
leva a um comportamento irresponsável e insensato,  em total desacordo com as regras do turismo 
sustentável.  
 
O arraial de Lavras Novas sempre esteve esquecido da administração  pública municipal, não possuindo 
nenhum inventário de suas edificações, nem levantamento de sua área urbana, seja antiga, seja atual. Hoje, 
com a implantação de um turismo predatório o povoado se encontra ameaçado em perder sua identidade 
cultural; sua fisionomia original está em constante transformação e pode desaparecer sem nunca haver 
sido registrada. 
 
Em 1916, Ricardo Severo comentava sobre o assunto em seu livro "A arte tradicional no Brasil: a casa e 
o templo”: 

Por este motivo, cheio de admiração pelo rápido progresso de vosso paiz, não 
deixo de lastimar-me pelo desprezo que por vezes votaes à obra das gerações 
que por aqui passaram em outras eras, e pela destruição que vejo condenadas 
muitas tradições e construções de outros tempos 

 
Hoje, os principais problemas trazidos pelo turismo em Lavras Novas são: a descaracterização do conjunto 
edificado; a poluição sonora; a contaminação dos recursos hídricos;  o choque cultural causado entre a 
população nativa e os turistas; e a perda da identidade da comunidade local. 
 
Em relação ao ambiente natural, os maiores problemas são: o pisoteio e danos causados à vegetação, a 
erosão causada nas trilhas pelo trânsito das motocicletas, os acampamentos em locais inadequados, o 
acúmulo de lixo deixados nas trilhas e cachoeiras, além dos riscos de acidentes causados pelas 
motocicletas e a perturbação dos pedestres. 

 
O Plano Diretor de Ouro Preto, que está sendo revisto neste ano de 2004, deveria ter sofrido uma revisão 
anterior, pois os problemas do município aumentaram de maneira contundente nos últimos anos e a 
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administração municipal nada fez para saná-los, ademais, este ano é o último de um mandato conturbado 
da atual prefeita.  Mas este é também um ano de eleições municipais em todo o país e a Prefeitura de Ouro 
Preto resolveu rever seu  Plano Diretor para fins eleitoreiros. Sendo assim, essa ‘revisão’, apesar de contar 
com profissionais competentes, não está sendo feita com verbas suficientes, para que se possa realizar um 
trabalho sério e aprofundado. De um modo geral, os problemas das localidades, como é o caso de Lavras 
Novas, não estão sendo tratados com o devido cuidado e a devida atenção. Muitas reuniões, onde foram 
discutidas e decididas questões fundamentais sobre o planejamento mais adequado para os povoados, não 
contaram com a presença dos representantes da comunidade nativa. Em algumas delas, no caso especifico 
de Lavras Novas,  as decisões contaram somente com o voto dos empresários que atuam no turismo e a 
comunidade nativa não foi ouvida, com isso, prevaleceram os interesses daqueles que não se preocupam 
com a preservação ambiental e cultural do povoado e não possuem uma identidade com ele. 
Devemos lembrar, que o turismo,  além de uma atividade econômica é um fenômeno social, sendo 
característico da sociedade de consumo do  mundo  capitalista, e que se vê dirigido pelas leis de um 
mercado cada vez mais ditado pela lógica do grande capital, muitas vezes externo, repercutindo 
negativamente na esfera social e dilacerando a autenticidade das culturas locais.  
 

4. Considerações finais 
 
De acordo com Pires (2003), o turismo é um fenômeno apropriador, que elege o seu objeto de apropriação 
e não o contrário, promovendo nesse espaço uma verdadeira revolução, do ponto de vista das alterações 
que impõem às paisagens e à organização social que compõem as estruturas por ele apropriadas. 
 

A globalização e a identidade podem ser consideradas hoje em dia como dois termos 
antagônicos, com os quais é preciso aprender a conviver, sabendo situá-los em sua justa 
medida e contexto (...) a magnitude alcançada nos nossos dias pela globalização e a 
pressão por ela gerada em escala planetária fazem tomar uma consciência crescente dos 
riscos que entranha para a salvaguarda da identidade do homem contemporâneo.  
(SUAREZ-INCLÁN DUCASSI, 2002, p. 2) 
 

Por isso, o turismo deve estar voltado para a harmonia de seus componentes mais importantes: a 
comunidade receptora, os visitantes, o meio ambiente e a atividade turística em si. Quando bem planejado, 
e em harmonia com esses componentes, o turismo pode trazer impactos positivos tanto  para a comunidade 
receptora como para seu patrimônio natural e cultural. 
 
Para a Organização Mundial de Turismo - OMT, as medidas adequadas de planejamento para o turismo 
sustentável podem reforçar a cultura local, contribuir para a geração de empregos e renda da comunidade 
envolvida além de revitalizar os ambientes naturais e culturais. 
 
Por sua parte, os turistas, de um modo geral,  não se preocupam com a preservação do patrimônio 
histórico, cultural e ambiental dos locais que visitam, este comportamento pode estar  ligado à ignorância 
e a falta de interesse pela cultura e pelos hábitos das comunidades que os recebem.  
A relação entre o turista e o nativo é extremamente superficial  e antagônica.  De acordo com Jost 
Krippendorf (2000, p.83) , estudioso em sociologia do turismo:  
 

 A relação entre os turistas e os autóctones é de tal porte, que as oportunidades de se 
estabelecer contatos humanos e verdadeiros é mais fraca do que nunca. (...) os viajantes e 
os autóctones se encontram em situações completamente diferentes e mesmo opostas. A 
liberdade e o prazer de um são o fardo e o trabalho do outro. O ambiente de férias se 
choca com o ambiente de trabalho, e a necessidade de repouso com as necessidades da 
existência.  
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Para sanar ou amenizar o problema dessa  relação entre turistas e nativos,  Murta e Goodey (2002)  
defendem a utilização da interpretação do patrimônio para visitantes. De acordo com os autores, essa 
estratégia, “em sua melhor versão , cumpre uma dupla função de valorização. De um lado, valoriza a 
experiência do visitante, levando-o a uma melhor compreensão e apreciação do lugar visitado; de outro 
valoriza o próprio patrimônio, incorporando-o como atração turística”. 
 
Murta e Goodey (2002) afirmam que a prática da interpretação do patrimônio começou a ser utilizada de 
maneira sistemática na década de cinqüenta, nos Estados Unidos e foi Freeman Tilden quem escreveu o 
primeiro livro sobre o assunto,  quando trabalhava para o Serviço Nacional de Parques e tentava 
sensibilizar os visitantes sobre a importância dos santuários nacionais. Em sua definição de interpretação 
do patrimônio, Murta e Goodey (2002, p.14) explicam que  ele “consiste em acrescentar valor à 
experiência do visitante através do fornecimento de informações que realcem a história e as 
características culturais e ambientais de um lugar”.  
 
Jorge Morales (1998) entre outras definições revela que “a interpretação do patrimônio é a arte de 
revelar in situ o significado do legado natural, cultural ou histórico, ao público que visita esses lugares 
em seu tempo livre”. 
 
“Através da interpretação, a compreensão; através da compreensão, a apreciação, e através da 
apreciação, a proteção”.(TILDEN, 1967) 
 
A  Constituição Brasileira estabelece que a preservação dos bens culturais e naturais do país é função da 
União, dos Estados e dos Municípios, apoiados por suas próprias comunidades. A primeira forma de 
reconhecer a importância desses bens se dá através de um inventário, onde as principais características 
culturais e ambientais são registradas. Além disso, o Plano Diretor municipal também pode servir como  
importante ferramenta neste sentido, a partir do momento em que se constitua em um instrumento de 
planejamento, onde são definidas as ações e estratégias necessárias para o desenvolvimento municipal. No 
entanto, estas ações e estratégias, só podem ser determinadas a partir de um profundo diagnóstico das 
dificuldades e potencialidades das localidades envolvidas, no que diz respeito aos seus aspectos 
econômicos, culturais, sociais e ambientais.  
 
Entre outras medidas, o Plano Diretor tem o poder de definir normas que protejam o patrimônio, além 
disso, os municípios também podem criar leis de incentivo ao patrimônio. O tombamento também pode 
ser feito pelo poder municipal, que pode utilizar leis específicas  ou se basear na legislação federal. O 
tombamento é a medida mais efetiva para a proteção do patrimônio, mas as vezes resulta ineficiente, pois 
a dificuldade de se conseguir recursos para a sua manutenção , preservação e conservação  são muitas. 
  
No caso brasileiro, as medidas adotadas pelo Poder Público para tão complexa atividade têm causado 
danos irreversíveis às comunidades autóctones, além de gerarem locais ‘turistificados’, como já ocorreu 
em quase todo o nordeste brasileiro, onde as comunidades locais foram excluídas, o que promoveu o 
acirramento das disparidades sócio-econômicas e impossibilitou a sua inserção na experiência turística. 
 
Por isso, acreditamos que o problema principal a ser enfrentado reside no fato de encontrar meios de 
resgate da tradição dentro da comunidade, pois com a perda de sua identidade cultural  não há como 
manter e preservar o ambiente original. Mas será que temos capacidade para criar esses meios? 
 
De acordo com Suárez (2002, p. 3) a identidade reflete a essência histórica de um povo ou comunidade e 
se manifesta com um caráter genuíno; sua defesa requer um exercício consciente de seu reconhecimento. 
Mas a a autora nos lembra que a identidade se inscreve em uma dinâmica evolutiva, pois a história 
continua e ‘se segue tecendo’, e o perigo consiste em não se interromper esse processo. 
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Rapoport (1972, p. 16 e 17) afirma que “a tradição tem a força de uma lei respeitada por todos (...) o 
respeito a tradição dá lugar a um controle coletivo que atua como disciplina. Este enfoque funciona 
porque há uma imagem de vida compartida por todos, uma hierarquia e um padrão de assentamento 
aceitados por todos”. Mas esta imagem compartida e aceitada, prossegue o autor, somente funciona 
enquanto a tradição estiver viva. Caso morra a tradição, o panorama sofre mudanças.  
 
Para a morte da tradição, Rapoport (1972, p.15a17) enumera algumas causas, entre elas a 
institucionalização do local, com a criação de códigos e  regras de uso e ocupação do solo, que regulem as 
distâncias entre as edificações, e seus afastamentos em relação à rua, por exemplo. Com a perda da 
tradição, também desaparece o espírito de  cooperação, que é uma das características, enumeradas pelo 
autor, dos povoados que mantém sua tradição  e sua arquitetura vernácula.   Este espírito de cooperação é 
o responsável pelo respeito aos direitos de todos que vivem no povoado, e em conseqüência, ao “ambiente 
total, natural ou fabricado pelo homem”. Esta distinção entre ter regras institucionais e regras tradicionais, 
é uma das diferenças fundamentais entre as sociedades tradicionais e a sociedades chamadas ‘modernas’, 
pelo autor. Os controles das primeiras estão ligados a afetividade, e ao consenso, e o das últimas, à 
impessoalidade e a especialização interdependente. 
 
Para Redfield (1964) as ações do poder público substituem a ‘ordem moral’, existente nas comunidades 
tradicionais, por uma ‘ordem técnica’.  
 
Apesar das considerações de Rapoport e Redfield, acreditamos que medidas urgentes precisam ser 
tomadas, visando o estabelecimento de um planejamento turístico para Lavras Novas. Tais medidas devem  
conjugar as necessidades da comunidade nativa, em seus aspectos econômicos, sociais e culturais,  com a 
preservação ambiental. Essas medidas devem partir da iniciativa do Poder Público, seja municipal, 
estadual ou federal. Entretanto, este planejamento, para ser viável e efetivo, deve ser construído e 
legitimado pela participação da população local. 
 
É bom lembrar, entretanto, que devido aos problemas que o povoado vem enfrentando, alguns moradores 
se mobilizaram, e através de discussões dentro da própria comunidade, conseguiram, através de votação,  
que a venda de terrenos pela mesa administrativa fosse proibida. A preocupação com o futuro da posse das 
terras foi fundamental para que isto acontecesse, pois muitos temiam que num futuro próximo não restaria 
mais terras para os próprios nativos, que acabariam sendo expulsos do povoado.  
Além disso, passaram a defender a preservação e a manutenção de sua arquitetura tradicional e de seu 
meio-ambiente, que foram os principais fatores de atração dos turistas. 
Essas ações têm incluído cursos de técnicas construtivas tradicionais, com a participação de técnicos, 
ligados a UNESCO, especialistas no assunto e em ações contra as pousadas poluidoras.  Esta reação dos 
nativos ocorreu após a criação de uma associação, sob a iniciativa dos comerciantes e donos de pousada, 
que visava os interesses desses últimos sobre o povoado. 
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