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RESUMO 

 

AURELIANO, Luciana Guizan. Design Interpretativo e Patrimônio: O Caso do Parque 

Arqueológico da Serra de Santo Antônio. 2017. 132 f. Dissertação (Mestrado) Escola de 

Design, Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade do Estado de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, 2017. 

 

Esta é uma investigação que parte da ideia de interpretação do patrimônio, conceito 

originado nas reservas naturais estadunidenses no início do século XX, e que se traduz na 

prática de comunicar in situ, ideias significativas acerca de um lugar de relevância cultural 

e natural. O design interpretativo, ainda com bases teóricas em construção, é um 

desdobramento da tradição que busca proporcionar experiências sensíveis de visitação, 

favorecendo engajamento e preservação. Ao contextualizar os conceitos na realidade 

brasileira, a pesquisa buscou contribuir com esse novo campo do design e destacar a 

importância do uso público das Unidades de Conservação do país. Para tanto, foi realizado 

o estudo do caso do Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio, uma Reserva 

Particular do Patrimônio Natural que abriga um relevante registro de pinturas rupestres 

do sul do Estado de Minas Gerais. O trabalho se valeu de métodos de pesquisa em design 

que geraram um escopo de demandas delineadas coletivamente. Dessa forma, a pesquisa 

chegou a um conjunto de informações que poderão subsidiar ações futuras de 

planejamento interpretativo da reserva. 

 

Palavras-chave: Interpretação do Patrimônio. Design Interpretativo. Unidades de 

Conservação da Natureza. Uso Público. Patrimônio Arqueológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ABSTRACT 

 

AURELIANO, Luciana Guizan. Interpretative Design and Heritage: The Serra de Santo 

Antônio Archaeological Park Case Study. 2017. Dissertation (Master of Design), Escola de 

Design, Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017. 

 

This investigation starts from the concept of heritage interpretation, an idea originated in 

the North American natural reserves in the early 20th century, and that can be translated in 

the practice of communicating in situ meaningful ideas about a relevant cultural and 

natural site. The interpretative design, a field in its formative stages, unfolds from the 

tradition that seeks to enhance the visitation experience, supporting engagement and 

preservation. In an attempt to bring the theses concept to the Brazilian context, the research 

aimed to contribute to this growing design field and to highlight the importance of the public 

access in the country’s nature reserves. For that, a case study was done at the Serra de Santo 

Antônio Archaeological Park, a privately owned protected area, which holds relevant 

samples of rock art paintings in the south region of the State of Minas Gerais. The use of 

design research methods enabled researchers to generate a brief of needs that were outlined 

collectively. In the final analysis, the research reached a set of information that can guide 

the reserve’s future interpretive planning strategies. 

  

Keywords: Heritage Interpretation. Interpretative Design. User Experience. Nature 

Protected Area. Public Access. Archaeological Heritage. Brazil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Pioneiros americanos Theodore Roosevelt e John Muir, ano de 1906, no Vale Yosemite.  
Fonte: NPS Historic Photos Collection ................................................................................................................... 24 

Figura 2 – Guias de natureza do Yosemite National Park, EUA, em 1926. Fonte: Gross; Zimmerman, 
2002. NPS Historic Photos Collection ..................................................................................................................... 25 

Figura 3 – Projeto “Mission 66” e o Centro de Visitantes do Carlsbad Caverns National Park. Fonte: 
NPS Historic Photos Collection ................................................................................................................................. 26 

Figura 4 – Visitantes de parques norte-americanos em exposições pioneiras, no painel se lê: 
“Desfrute melhor o parque ao aprender mais sobre os Povos da Montanha” Fonte: NPS Historic 
Photos Collection ............................................................................................................................................................ 26 

Figura 9 – Contexto de atuação do Design Interpretativo. Fonte: Adaptado de Woodward (2009)
 ................................................................................................................................................................................................ 36 

Figura 10 – Design Interpretativo: um campo multidisciplinar. Fonte: Adaptado de Roberts (2013)
 ................................................................................................................................................................................................ 37 

Figura 11 – Modelo de Roberts: tipologia dos produtos projetados. Fonte: Adaptado de Roberts 
(2013) .................................................................................................................................................................................. 39 

Figura 12 – Comunicação do Patrimônio. Fonte: Elaborado pela autora ................................................ 44 

Figura 5 – Parque Nacional do Itatiaia. Fonte: ICMBIO, 2017 ...................................................................... 45 

Figura 6 – Parque Nacional da Serra da Capivara. Fonte: FUMDHAM, 2017 ......................................... 46 

Figura 7 – Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio (RPPN). Fonte: Aureliano, 2017 ....... 46 

Figura 8 – Esquema de Planejamento em Unidades de Conservação.  Fonte: Elaborado pela autora
 ................................................................................................................................................................................................ 51 

Figura 13 – Antiga Capela de Santo Antônio, no alto da Serra em 1927, e o atual estado de 
conservação.  Fontes: NPA e Aureliano, 2017 ..................................................................................................... 53 

Figura 14 – Mapa Regional. Fonte: Elaborado por Casagrande, 2017 ...................................................... 54 

Figura 15 – Mapa do Município. Fonte: Elaborado por Casagrande, 2017 ............................................. 54 

Figura 16 – Morro do Serrote. Fonte: Aureliano, 2017 ................................................................................... 55 

Figura 17 – Sinalização e Pichações na Toca do Índio. Fonte: Aureliano, 2017 .................................... 56 

Figura 18 – Trabalho de cópia das figuras do painel da Toca do Índio, 1985. Fonte: IEPHA-MG . 56 

Figura 19 – Espécies vegetais encontradas no Parque. Fonte: Aureliano, 2017 .................................. 58 

Figura 20 – Microficha das Pinturas da Toca do Índio. Fonte: NPA ........................................................... 59 

file:///C:/Users/guiza/Google%20Drive%20MESTRADO/MESTRADO%20ED/DISSERTACAO/VERSAO%20BIBLIOTECA/guizan__DISSERTACAO__2018-04-16.docx%23_Toc511639621
file:///C:/Users/guiza/Google%20Drive%20MESTRADO/MESTRADO%20ED/DISSERTACAO/VERSAO%20BIBLIOTECA/guizan__DISSERTACAO__2018-04-16.docx%23_Toc511639622


  

Figura 21 – Principais tipos de grafismos da Toca do Índio, Andrelândia.  Fonte: Prous et al. (1989)
 ................................................................................................................................................................................................ 60 

Figura 22 – 49 Sítios arqueológicos pré-coloniais na Bacia do Rio Grande em Minas Gerais.  Fonte: 
Delforge, 2010 .................................................................................................................................................................. 61 

Figura 23 – Estruturas de Visitação e Atrativos 01. Fonte: Aureliano, 2017 ......................................... 63 

Figura 24 – Estruturas de Visitação e Atrativos 02. Fonte: Aureliano, 2017 ......................................... 65 

Figura 25 – Estruturas de Visitação e Atrativos 03. Fonte: Aureliano, 2017 ......................................... 66 

Figura 27 – Inauguração do restauro da Capela de Santo Antônio. Fonte: NPA ................................... 69 

Figura 28 – Painel dos Atrativos Turísticos de Andrelândia. Fonte: Aureliano, 2017 ....................... 71 

Figura 29 – Mapa de Questões do survey. Fonte: Elaborado pela autora ................................................ 77 

Figura 30 – Survey Gráfico 01. Fonte: Elaborado pela autora ...................................................................... 79 

Figura 31 – Survey Gráfico 02. Fonte: Elaborado pela autora ...................................................................... 79 

Figura 32 – Survey Gráfico 03. Fonte: Elaborado pela autora ...................................................................... 80 

Figura 33 – Survey Gráfico 04. Fonte: Elaborado pela autora...................................................................... 81 

Figura 34 – Survey Gráfico 05. Fonte: Elaborado pela autora ...................................................................... 81 

Figura 35 – Survey Gráfico 06. Fonte: Elaborado pela autora ...................................................................... 82 

Figura 36 – Survey Gráfico 07. Fonte: Elaborado pela autora ...................................................................... 83 

Figura 37 – Survey Gráfico 08. Fonte: Elaborado pela autora ...................................................................... 83 

Figura 38 – Survey Gráfico 09. Fonte: Elaborado pela autora ...................................................................... 84 

Figura 39 – Survey Gráfico 10. Fonte: Elaborado pela autora ...................................................................... 84 

Figura 40 – Survey Gráfico 11. Fonte: Elaborado pela autora ...................................................................... 85 

Figura 41 – Survey Gráfico 12. Fonte: Elaborado pela autora ...................................................................... 85 

Figura 42 – Survey Gráfico 13. Fonte: Elaborado pela autora ...................................................................... 85 

Figura 43 – Survey Gráfico 14. Fonte: Elaborado pela autora ...................................................................... 86 

Figura 44 – Survey Gráfico 15. Fonte: Elaborado pela autora ...................................................................... 86 

Figura 45 – Survey Gráfico 16. Fonte: Elaborado pela autora ...................................................................... 86 

Figura 46 – Survey Gráfico 17. Fonte: Elaborado pela autora ...................................................................... 87 

Figura 47 – Survey Gráfico 18. Fonte: Elaborado pela autora ...................................................................... 87 

Figura 48 – Survey Gráfico 19. Fonte: Elaborado pela autora ...................................................................... 87 

file:///C:/Users/guiza/Google%20Drive%20MESTRADO/MESTRADO%20ED/DISSERTACAO/VERSAO%20BIBLIOTECA/guizan__DISSERTACAO__2018-04-16.docx%23_Toc511639628
file:///C:/Users/guiza/Google%20Drive%20MESTRADO/MESTRADO%20ED/DISSERTACAO/VERSAO%20BIBLIOTECA/guizan__DISSERTACAO__2018-04-16.docx%23_Toc511639628


  

Figura 49 – Survey Gráfico 20. Fonte: Elaborado pela autora ...................................................................... 89 

Figura 50 – Survey Gráfico 21. Fonte: Elaborado pela autora ...................................................................... 89 

Figura 51 – Gráfico de visitação anual. Fonte: Adaptado de Santos (2015) ........................................... 90 

Figura 52 – Survey Gráfico 22. Fonte: Elaborado pela autora ...................................................................... 91 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – A contribuição de cada publicação para o campo da Interpretação do Patrimônio .... 30 

Quadro 2 – Definições de interpretação dadas por associações profissionais de diversos países 32 

Quadro 3 – Comparativo entre Interpretação do Patrimônio e Educação Ambiental ....................... 43 

Quadro 4  – Recomendações. Fonte: Elaborado pela autora ........................................................................ 94 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Perfil dos Entrevistados ......................................................................................................................... 69 

Tabela 2 – Dados Socioeconômicos dos Participantes do survey ................................................................ 78 

Tabela 3 – Avaliação dos Atrativos do Parque. Fonte: Elaborado pela autora ...................................... 82 

Tabela 4 – Avaliação das Estruturas do Parque. Fonte: Elaborado pela autora ................................... 83 

 

 

 

 

 

 



  

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

CEPLANT-UFMG Centro Especializado em Plantas Aromáticas, Medicinais e Tóxicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais 

CNSA Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – IPHAN 

DPHDM-MB Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da 

Marinha do Brasil 

ETEP Espaços Territoriais Especialmente Protegidos 

FUMDHAM Fundação Museu do Homem Americano 

ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – Brasil 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis 

IBAMA, MG Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, Superintendência Estadual em Minas Gerais 

ICOMOS Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 

IEF Instituto Estadual de Florestas – Minas Gerais 

IEPHA-MG Instituto Estadual do Patrimônio Histórico 

e Artístico de Minas Gerais 

IRT Imposto Territorial Rural 

IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Brasil 

MHNJB-UFMG Museu de História Natural e Jardim Botânico da 

Universidade Federal de Minas Gerais  

NPS National Park Service 

Serviço Nacional de Parques – Estados Unidos 

NPA Núcleo de Pesquisas Arqueológicas do Alto Rio Grande 

MMA Ministério do Meio Ambiente – Brasil 

ONU Organização das Nações Unidas 

PM Plano de Manejo 

PUP Plano de Uso Público 

RPPN Reserva Particular do Patrimônio Natural 

SPHAN Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (1937-1946) 

Órgão que precedeu a criação do IPHAN 

SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – Brasil 

UC Unidade de Conservação  

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura 

PMA Prefeitura Municipal Andrelândia, Minas Gerais 

 



Sumário

1 Introdução        16
 Sobre a escolha do tema
 Questões Norteadoras
 Métodos de Pesquisa

2 Revisão de Literatura      23
 Interpretação do Patrimônio, Origens e Conceitos
 Design e Interpretação
 Interpretação e Educação
 As Unidades de Conservação no Brasil

3 O Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio  53
 Histórico e Formação
 Características Arqueológicas da Toca do Índio
 Atrativos e Estruturas de Visitação

4 Resultados e Discussões      68
 Entrevistas
 Survey
 Dados de Visitação
 Recomendações

5 Conclusões        95

6 Referências        98

 Apêndices        
 
 Anexos               



16 

 

1 Introdução 

Quando musealizamos objetos e artefatos (aqui incluídos os caminhos, as casas 

e as cidades, entre outros, e a paisagem com a qual o Homem se relaciona) com 

as preocupações de documentalidade e de fidelidade, procuramos passar 

informações à comunidade, ora, a informação pressupõe, conhecimento 

(emoção/razão), registro (sensação, imagem, ideia) e memória (sistematização 

de ideias e imagens e estabelecimento de ligações). E a partir dessa memória 

musealizada e recuperada que se encontra o registro e, daí, o conhecimento 

suscetível de informar a ação.1 

 

Sobre a escolha do tema 

Pesquisas acadêmicas são estudos públicos, mas as motivações, muitas vezes, são pessoais. 

Dessa forma, acredito ser pertinente e também útil para o leitor, saber o que me moveu a 

fazer este trabalho. A formação em arquitetura dá ao profissional a chance de conversar 

com muitas áreas e no ano de 2008 fui convidada a participar de um projeto que, na época, 

chamávamos de ambientação em um jardim botânico. A história das eras geológicas do 

planeta precisava ser contada através da flora do lugar. Aquele foi o primeiro de muitos 

trabalhos ligados à educação ambiental que fiz nos anos seguintes com os amigos Sérgio 

Luciano e Nélio Ribeiro. 

Uma tipologia de projeto teve destaque especial. Junto a uma ONG de educação 

ambiental desenvolvemos projetos para Centros de Visitantes em diversos Parques do Estado 

de Minas Gerais. Aqueles espaços, na ausência do objeto museal, falavam sobre o que não 

estava ali. Um museu sem coleção? Os dispositivos gráficos – que mais tarde eu entenderia 

como mídias interpretativas – preparavam, ou ao menos buscavam, sensibilizar o visitante 

para o que o estava do lado de fora, o grande museu da natureza.  

No desenvolvimento daqueles projetos, o contato com profissionais de outras áreas 

era muito estimulante, os das ciências naturais em particular. Mas enquanto designers, 

nossa falta de critérios projetuais me fazia questionar a propósito daqueles espaços. Que 

histórias estávamos tentando contar? De que forma aqueles lugares afetavam os visitantes? 

                                                           
1 Guarnieri apud Bruno, 2010, grifo nosso. 
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Que afeto aquela experiência seria capaz de provocar? Esses trabalhos motivaram meu 

interesse nos estudos museológicos e nas relações entre tudo aquilo que entendemos como 

legado: cultura, história e natureza. Na museografia, procurei conceitos para as várias 

“maneiras de expor” os objetos. Mas se tratando de natureza – e a entendendo também como 

museu – de que forma se expõe?  

Motivada por essas perguntas e dez anos de experiência profissional, retomei os 

estudos. Um livro, que desde a Escola de Arquitetura já estava na minha prateleira, foi o 

ponto de partida: Interpretar o Patrimônio, um exercício do olhar. Esse trabalho me 

colocou em contato com muitos outros, em sua maioria de países de língua inglesa onde o 

tema já tem lugar consolidado. Passados mais de quinze anos, a publicação organizada pelas 

professoras Celina Albano e Stella Murta continua sendo uma dos poucas em língua 

portuguesa. Elas já avisavam que havia muito para se explorar.  

Na ocasião meu ingresso no programa de mestrado e indicação do plano para a 

pesquisa, o estudo de um sítio arqueológico, oriundo do período colonial do Brasil, foi 

proposto pelo professor Sergio Antônio e que, por motivos diversos, não persegui. Tive o 

privilégio de ter a participação da professora Celina na banca de qualificação e dela recebi 

o conselho: escolha um lugar pequeno e faça um trabalho cirúrgico. E com a declaração 

“quero trabalhar uma área de preservação ambiental”, recebi a feliz resposta do professor 

Eduardo: eu tenho esse lugar para você.  

Da arqueologia histórica à pré-colonial, dos vestígios da fábrica de fundição ao 

paredão de pinturas rupestres rodeado de Mata Atlântica. Muito mais do que projetar 

espaços interpretativos, a pesquisa se mostrou – certeiramente colocado por meu orientador 

– um trabalho sobre métodos. Um método centrado nas pessoas. Torço para que ele 

contribua para que os designers vejam possibilidades além da atuação de mercado. E que os 

profissionais do patrimônio vejam o design como uma disciplina aliada na valorização do 

legado que buscamos deixar. Espaços que comunicam, mas que principalmente, nos encham 

de afeto e disposição para cuidar. Boa leitura.  

 

 

 



18 

 

Questões Norteadoras 

Patrimônio, natureza, cultura. Conjunto de bens e símbolos construídos coletivamente e 

que consideramos legados públicos. Patrimônio para quem? Este trabalho parte da 

premissa de que a oportunidade de acesso aos bens culturais e às Unidades de 

Conservação do país, além de ser um direito, é um estímulo à cidadania.  

Interpretação e acesso público andam lado a lado. Uso e fruição. A forma como os 

usuários, quer sejam turistas ou a comunidade local, interagem com os recursos é definida 

em função das formas de interpretação que são construídas. Construídas por quem? 

Tradicionalmente, essa elaboração é feita “de cima para baixo”, partindo de uma visão 

entendida como “culta” e que representa a abordagem técnica dos diversos especialistas 

do campo do patrimônio.  

Conhecer, valorizar, preservar. A interpretação é um processo de comunicação que 

busca potencializar a experiência de um encontro, o momento em que interação homem-

objeto acontece. Logo, interpretar é mediar. As estratégias podem ser muitas, mas este 

trabalho investiga aquelas que se valem das mídias e métodos de design. O produto dessa 

interseção foi denominado design interpretativo, campo com bases ainda em formação. 

Não se trata de subverter a abordagem atual. Mas de buscar elementos que tornem a 

interpretação mais autêntica e este caso parte da inovadora aplicação de estratégias 

de design.   

Para tanto, este trabalho fez um estudo de caso do Parque Arqueológico da Serra 

de Santo Antônio. A Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN localizada ao sul do 

Estado de Minas Gerais, município de Andrelândia, está aberta à visitação desde 1999. 

Apesar da grande diversidade biológica da área, a criação da reserva foi motivada pelo 

achado de registros e artefatos pré-coloniais, notadamente um paredão com inscrições 

rupestres catalogadas em 1984. 

 

Objetivo geral 

Compreender como o design interpretativo pode, no contexto brasileiro, 

proporcionar experiências sensíveis de visitação que favoreçam engajamento e 

preservação.   
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Objetivos específicos 

I. Expandir no contexto brasileiro a compreensão de um conceito originado na 

literatura de língua inglesa.  

II. Auxiliar a suprir a lacuna das fundamentações teóricas do design interpretativo. 

III. Fortalecer a compreensão de que ferramentas de design são estratégias de 

valorização e preservação do patrimônio cultural, histórico e natural. 

IV. Analisar a contribuição do design interpretativo na melhora da experiência de 

visitação no caso do Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio.  

V. Apontar critérios para o desenvolvimento de projetos de design interpretativo no 

caso em questão. 
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Métodos da Pesquisa 

If we knew what we were doing it wouldn't be called research.2 

Seleção do Estudo de Caso 

A justificativa para a escolha do estudo de caso como método para esta pesquisa se baseia 

na consideração de que ele é “uma inquirição empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno 

e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidências são 

utilizadas” (Yin, 2015). Tendo em vista os objetivos primordiais da Interpretação do 

Patrimônio, foi escolhida a RPPN Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio para 

objeto de análise.  

O sítio foi escolhido por se tratar de um lugar de preservação não apenas de 

recursos naturais, mas também por sua relevância histórico-cultural. A distância do 

município viabilizou os deslocamentos da pesquisadora para a realização do estudo de 

campo. A receptividade do órgão gestor – o Núcleo de Pesquisas Arqueológicas do Alto 

Rio Grande – e a possibilidade de acesso às informações também foi determinante para 

que o estudo pudesse ser realizado.  

Revisão de Literatura 

A primeira etapa desta pesquisa consistiu de extensa revisão da literatura estrangeira 

dedicada à Interpretação do Patrimônio, majoritariamente em língua inglesa. Nessa etapa 

foi possível fazer um paralelo entre o conceito de Patrimônio Ambiental em países de 

língua inglesa e o contexto brasileiro. Também foram investigados trabalhos que 

compreendem a relevância da aproximação da disciplina do design como método de 

valorização do Patrimônio, seja ele natural ou cultural.  

 

Pesquisa Documental 

Diferentemente da pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental constitui-se da análise 

de fontes que ainda não receberam tratamento analítico e, segundo Gil (2002) apresenta 

a vantagem de: “se considerar que os documentos constituem fonte rica e estável de 

                                                           
2 Se soubéssemos o que estávamos fazendo, não seria chamado de pesquisa. Einstein, Albert. 
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dados. Como os documentos subsistem ao longo do tempo, tornam-se a mais importante 

fonte de dados em qualquer pesquisa de natureza histórica. ” 

Para esta pesquisa foi possível ter acesso a fontes documentais consideradas 

primárias. Foram averiguados documentos dos arquivos do IEPHA MG – Instituto 

Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico, do Núcleo de Pesquisas Arqueológicas do 

Alto Rio Grande – NPA (organização gestora da Unidade de Conservação), do Museu de 

Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG – MHNJB UFMG, arquivos pessoais, 

assim como cópias de jornais, revistas, boletins e publicações online.  

 

Estudo de Campo 

a. Visitas 

A terceira etapa consistiu na vista ao Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio com 

o objetivo de identificar os atrativos da reserva, a estrutura de visitação e seus recursos 

interpretativos disponíveis. 

 

b. Entrevistas 

Em seguida foram realizadas 60 entrevistas semiestruturadas, sendo que 40 dessas foram 

realizadas pessoalmente e 20 por telefone. Os participantes tinham entre 14 e 87 anos de 

idade, 43 são moradores de Andrelândia e 17 não moradores.  

Em um primeiro momento foram entrevistados os indivíduos que atualmente 

integram o corpo de conselheiros do NPA, assim como aqueles que participaram da 

fundação da ONG e acompanharam a formação da reserva. Contribuíram também com 

seus depoimentos, profissionais que trabalharam com pesquisas arqueológicas na região. 

Além dos moradores, foram entrevistadas pessoas que são naturais do município de 

Andrelândia, mas que residem em outras cidades e que mantêm relações próximas de 

amizade ou família. As entrevistas foram gravadas e os pontos mais relevantes das 

respostas anotados. Por não se tratar de uma pesquisa que se utiliza do método de história 

oral, não foram feitas transcrições integrais dos depoimentos. 

Survey 

A partir da tabulação das respostas recebidas na etapa qualitativa, foi elaborado um 

survey composto por questionário fechado com participação online de modo que uma 
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amostra mais abrangente de opiniões fosse coletada (Babbie, 1999). Nessa fase 

quantitativa, foram reunidos 271 formulários de respostas que buscavam compreender 

quem, como e por que as pessoas frequentam o Parque Arqueológico da Serra de Santo 

Antônio e o que o lugar representa para elas.  

 

 Análises e Discussão 

A quarta etapa diz respeito a análise das impressões e dados levantados na terceira 

fase que se traduz nas necessidades apontadas pelos visitantes e também pelos os 

visitantes em potencial. Para Knudson et al. (1999) a experiência do visitante é a essência 

de um plano interpretativo, “sendo assim, uma abordagem para a interpretação de um 

museu, floresta, parque ou reserva começa com o que os clientes buscam”. Os resultados 

apanhados nessa etapa darão subsídio para que estratégias interpretativas mais 

alinhadas com as necessidades dos visitantes sejam planejadas pelo Núcleo de Pesquisas 

Arqueológicas do Alto Rio Grande. 
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2 Revisão de Literatura 
 

[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, nos alcança; 

que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma. Quando falamos em 

“fazer” uma experiência, isso não significa precisamente que nós a façamos 

acontecer, “fazer” significa aqui: sofrer, padecer, tomar o que nos alcança 

receptivamente, aceitar, à medida que nos submetemos a algo. Fazer uma 

experiência quer dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós próprios pelo que 

nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso. Podemos ser assim 

transformados por tais experiências, de um dia para o outro ou no transcurso do 

tempo.3 

 

Interpretação do Patrimônio, Origens e Conceitos 

Interpretar. Transpor, traduzir, palavra, texto ou fala de um idioma para outro. 

Interpretar, no campo do patrimônio, nasceu junto com a criação das primeiras áreas 

protegidas. Ainda no século XIX, John Muir, escocês-americano, conservacionista e 

contador de histórias, foi um dos pioneiros na defesa da ideia dos Parques Nacionais nos 

Estados Unidos (Figura 1). Em um de seus diários de campo ele deixou registrado: 

“interpretarei os rochedos, aprenderei a linguagem das correntes, tempestades e das 

avalanches, conversarei com as geleiras e jardins selvagens, e ficarei tão próximo do 

coração selvagem quanto eu puder.4” (Wolfe, 1945, p. 144). Seu nome está até hoje, 

intimamente ligado ao Yosemite National Park, primeira reserva americana criada em 

18645.  

O contemporâneo Enos Mills, fortemente encorajado pelo trabalho de Muir, 

estabeleceu umas das primeiras escolas de formação de guias de parques, profissionais 

que eram conhecidos também como “guias de natureza” assim como “naturalistas” 

(Figura 2). Mills esteve à frente da criação do Rocky Mountain National Park e a ele é 

atribuído o uso do termo “intérpretes”. Entre suas dezenove publicações, o livro A Day 

with a Nature Guide (1920), é um trabalho seminal para o campo. Nele o autor frisava que 

os visitantes, durante o tempo de fruição na natureza, precisavam de mais do que 

                                                           
3 Heidegger, Martin. 1987. 
4“I will interpret the rocks, learn the language of flood, storm and the avalanche, I’ll acquaint myself with 
the glaciers and wild gardens, and get as near the heart of the world as I can.” (Wolfe, 1945, p. 144). 
5 Yosemite foi criado como Parque Estadual e elevado à categoria de Parque Nacional, em 1890. 
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informações "secas" e factuais. “A intenção era de iluminar e revelar o fascinante mundo 

que estava fora [...], um guia de natureza é um intérprete da geologia, botânica, zoologia e 

história natural.”6 E a ressonância do seu discurso ficou nítida, em meados do século XX, 

no trabalho de Freeman Tilden (Knudson et al. 1999, Brochu; Merriman, 2002), que será 

exposto a seguir. 

 

Figura 1 – Pioneiros americanos Theodore Roosevelt e John Muir, ano de 1906, no Vale Yosemite.  
Fonte: NPS Historic Photos Collection 

 

Em 1915, na reserva “Casa Grande National Monument”, Arizona, foi preparada 

uma modalidade inovadora, para a época, de interpretação. Artefatos arqueológicos 

encontrados nos trabalhos de escavação da ruína foram dispostos em uma espécie de 

display. A pequena exposição abriu portas para o que seria chamado de “museus de 

parque” (Mackintosh, 1986). 

O sistema de parques americano, o National Park Service NPS, foi fundado em 1916 

e permanece atuante até os dias atuais. Na ocasião, seu primeiro diretor organizou um 

comitê responsável por implantar pequenos museus de história natural em todos os 

parques. Tal tarefa ficou a cargo de John Merriam e Herman Bumpus, em virtude da sua 

experiência bem sucedida de remodelação das exposições do American Museum of 

Natural History, de Nova York. 

Na década seguinte, os parques Yosemite e Yellowstone já contavam com 

instalações para o funcionamento de seus museus. Na concepção de Bumpus os parques 

                                                           
6 “The aim is to illuminate and reveal the alluring world outdoors […] A nature guide is an interpreter of 
geology, botany, zoology, and natural history.” (Mills, 1920) 
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eram “museus sem teto criados pela natureza” e “o verdadeiro museu era aquele que 

estava do lado oposto das paredes do prédio e o propósito da instituição era tornar esse 

exterior inteligível7”(Mackintosh, 1986). A atuação “ao vivo” do intérprete, somada à 

visitação do museu, era vista como forma de integralizar a experiência das pessoas (Gross; 

Zimmerman, 2002). Os projetos desenvolvidos nesses parques se tornaram modelos para 

as demais reservas.  

 

Figura 2 – Guias de natureza do Yosemite National Park, EUA, em 1926. 
Fonte: Gross; Zimmerman, 2002. NPS Historic Photos Collection 

Em consequência do espírito de progresso que se deu após a Segunda Grande 

Guerra, os Parques Nacionais americanos assistiram a um boom em visitações, ficando 

urgente a necessidade de renovação das instalações. Com esse objetivo, o NPS lançou o 

programa “Mission 66”, financiado pelo governo federal americano (Figura 3). Os 

trabalhos foram desenvolvidos em um período de dez anos, encerrando-se em 1966, data 

de comemoração do 50 º aniversário da organização8. Os pequenos museus existentes não 

mais atendiam as necessidades do público e, paulatinamente, deram lugar aos Centros de 

Visitantes. Marcadas pela arquitetura modernista da época, essas edificações foram um 

elemento chave nas estratégias de conservação, pois concentravam espaços 

administrativos, organizavam e orientavam o fluxo de visitantes, ofereciam amplas áreas 

                                                           
7 “[…] the real museum is outside the wall of the building and the purpose of museum work is to render the 
out-of-doors intelligible” (Mackintosh, 1986, p. 10). 
 
8 Passados mais de cinquenta anos, o programa continua sendo considerado a intervenção mais ambiciosa 
executada nas reservas naturais estadunidenses (Carr, 2007).  



26 

 

de observação, recepção e descanso, assim como espaços para exposições interpretativas 

(Lewis, 1993; Carr, 2007). 

 

Figura 3 – Projeto “Mission 66” e o Centro de Visitantes do Carlsbad Caverns National Park. 
Fonte: NPS Historic Photos Collection 

 

Figura 4 – Visitantes de parques norte-americanos em exposições pioneiras, no painel se lê: “Desfrute 
melhor o parque ao aprender mais sobre os Povos da Montanha” 

Fonte: NPS Historic Photos Collection 

Esse período testemunhou não só a melhoria das instalações físicas, mas uma 

mudança de pensamento com relação à curadoria daqueles espaços. A narrativa das 

exposições que vinha sendo feita era amadora e linear, como num livro aberto, com uso 

excessivo de textos e tida como desestimulante para o público. Os planejadores do NPS 

começaram a repensar essa abordagem, redesenhando o layout de modo que elas 

pudessem ser vistas sem um roteiro determinado (Figura 4). Modelos, maquetes e objetos 

passaram a ser dispostos na superfície de modo que pudessem ser observados por todos 

os lados. Exploraram também as inovações tecnológicas da época usando grandes 

formatos, ampliações fotográficas que cobriam paredes ou painéis de fundo e recursos 
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audiovisuais (Mackintosh, 1986, Lewis, 1993, Gross; Zimmerman, 2002). Com essas 

mudanças buscavam enriquecer a visitação e sensibilizar os visitantes: 

Para realmente interpretar algo temos que arriscar sugerir seu significado. 

Colocando em outros termos, interpretar significa expor a importância de algo, 

de como aquilo fez a diferença. No melhor dos casos, a interpretação nos auxilia 

não apenas a adquirir conhecimento, mas aquela coisa rara e preciosa, chamada 

sabedoria. A interpretação não apenas informa, mas nos empurra para um 

entendimento mais profundo e sutil de algum aspecto do mundo a nossa volta. 

(Ames et al., 1992, p. 314)9. 

Museus e Centros de Visitantes10 têm em comum, segundo Kudson (et al., 1999), 

as práticas interpretativas, mas se diferem primordialmente no que diz respeito ao uso de 

objetos originais. Os centros se ancoram no uso de réplicas e dispositivos de comunicação 

que buscam orientar e dar um panorama geral acerca da história e significado do sítio 

(Light, 1995), servindo como um portal para o que vai ser visto além de suas paredes.  

De todo modo, esses espaços podem eventualmente expor artefatos encontrados 

em escavações do próprio local, mas a distinção se deve ao fato de que, nos museus, os 

objetos são o meio de comunicação fundamental, ao passo que, o objetivo das exposições 

em centros de visitação é interpretar o monumento (Humphries, 1989). Barbuy (1995) 

também concorda com essa perspectiva e trata esses espaços como exposições 

pedagógicas, pois "não há o compromisso com a produção de conhecimento em torno de 

acervos”.  

Ainda em meados do século passado, o norte-americano Freeman Tilden ganhou o 

título de “pai da interpretação” em consequência da relevância de sua publicação 

Interpreting Our Heritage11, de 1957. Jornalista de formação, membro do NPS e grande 

comunicador, ele relatou no livro sua experiência e estratégias de sensibilização dos 

                                                           
9 “To truly interpret something, we have to dare to suggest what it means. Putting it in different terms, 
interpreting means demonstrating why something matters, how it has made a difference. Ideally, 
interpretation helps us gain not just knowledge, but that rarer and more precious commodity, wisdom. 
Interpretation does not just inform us but pushes us to a deeper and more subtle understanding of some 
aspect of the world around us.” (Ames et al., 1992, p. 314). 

10 Centro de Interpretação, Centro de Visitação, Centro de Vivência, Centro de Apoio ao Visitante são 
algumas das terminologias encontradas na literatura. 

11 Título em tradução livre, Interpretando Nosso Patrimônio. 
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visitantes nas reservas. Em sua visão, a interpretação envolvia uma abordagem calculada 

com um conjunto coerente de objetivos e princípios, consistindo em uma “atividade 

educacional que aspira revelar significado e relações através da utilização de objetos 

originais, da experiência direta e por meio de mídia ilustrativa, ao invés de simplesmente 

comunicar informações factuais” (Tilden, 2007, p. 33)12. 

Seu trabalho se tornou uma espécie de manual no tema no qual ele estabeleceu seis 

princípios norteadores de uma interpretação bem-sucedida. Em investigações 

subsequentes, Beck e Cable (2011) não apenas atualizaram os princípios, para melhor 

atender o contexto contemporâneo, como expandiram os princípios originais no que eles 

chamaram  de “Quinze Dons da Interpretação13”:  

1. Qualquer forma de interpretação que não relacione os objetos que apresenta 

ou descreve com algo que se encontre na experiência ou personalidade do 

visitante, será estéril; 

2. A informação por si só não é interpretação; esta é uma revelação baseada em 

informações. Essas duas coisas são completamente diferentes, mas qualquer 

interpretação inclui informações; 

3. A interpretação é uma arte que combina um grande número de outras artes, 

mesmo que o material apresentado científico, histórico ou arquitetônico. 

Qualquer arte pode ser ensinada até certo grau; 

4. A interpretação não tem como objetivo principal instruir, mas provocar; 

5.  A interpretação deve buscar apresentar o todo e não partes isoladas e 

endereçar o indivíduo com um todo e não apenas uma de suas facetas; 

6. A interpretação destinada às crianças (de até os 12 anos de idade) não deve 

ser uma mera diluição da apresentação feita para adultos, mas deve perseguir 

uma abordagem diferente. Idealmente deverá ser um programa distinto; 

(Tilden, 2007, p. 18, tradução nossa). 

7. Todo lugar tem uma história. Intérpretes podem dar vida ao passado para 

tornar o presente mais agradável e o futuro mais significativo; 

                                                           
12 “An educational activity which aims to reveal meanings and relationships through the use of original 
objects, by firsthand experience, and by illustrative media, rather than simply to communicate factual 
information”. 

13 Fifteen Gifts of Interpretation. 
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8. A tecnologia pode revelar o mundo de maneiras novas e estimulantes. 

Contudo, a incorporação da tecnologia em um programa interpretativo deve ser 

feita com prudência e cuidado; 

9. Intérpretes devem preocupar-se com a quantidade e qualidade (seleção e 

precisão) da informação apresentada. A interpretação focada e bem 

fundamentada será mais eficaz do que que um discurso longo; 

10. Antes de aplicar a arte da interpretação, o intérprete deve estar familiarizado 

com algumas técnicas básicas de comunicação. A qualidade da interpretação 

depende do conhecimento e habilidades do intérprete, que devem ser 

desenvolvidos continuamente; 

11. Textos interpretativos devem endereçar o que os leitores gostariam de saber, 

com a autoridade do conhecimento e a humildade e cuidado que provêm dela.   

12. O programa interpretativo global deve ser capaz de atrair todas as formas de 

suporte – financeiro, voluntário, político, administrativo – necessários para que 

o programa prospere; 

13. A interpretação deve estimular nos indivíduos a habilidade, e o desejo, de 

perceber a beleza a sua volta – para proporcionar elevação do espírito e 

encorajar a preservação do recurso; 

14. Intérpretes podem estimular as melhores experiências através de um 

programa planejado e um projeto facilitador; 

15. Entusiasmo é o ingrediente essencial para interpretações poderosas e 

eficazes – entusiasmo pelo recurso e por aqueles que vêm para ser inspirados 

por ele (Beck; Cable, 2001, p. xxiv, tradução nossa). 

Tilden não poderia supor a abrangência que seus princípios teriam. Seu insight a 

respeito do processo de comunicação e assimilação – na época sem suporte científico – 

pôde ser, de acordo com Ham (2009), confirmado por estudos posteriores nas áreas de 

psicologia cognitiva e comportamental, sob a ótica dos modelos “Elaboration Likelihood 

Model of Persuasion” (ELM) e “Theory of Planned Behavior” (TPB). 

Ao afirmar que a interpretação não buscava instruir mas provocar, Tilden tratou o 

processo de comunicação com um pensamento construtivista, entendendo que o visitante 

constrói seus próprios significados (Ajzen, 1992), em oposição à ideia de um 

conhecimento adquirido através do intérprete. Para ele, “o propósito da interpretação é 

estimular o leitor ou ouvinte em direção a um desejo de ampliar seu horizonte de 

interesses e conhecimento, [...] e procurar significados por si mesmo” (Tilden, 2007). 
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Segundo o modelo ELM, compreensão não se trata necessariamente de adquirir 

conhecimento ou memorizar, mas de uma elaboração. “Indivíduos que são expostos a 

mensagens de relevância pessoal são provocados a pensar mais acerca do que ela significa 

para eles, do que sobre o que a mensagem realmente é” (Ham, 2009). Essa elaboração é 

uma espécie de conexão interna que faz com que o sistema de valores do indivíduo seja 

fortalecido ou transformado. 

De sua histórica frase “Através da interpretação a compreensão, através da 

compreensão a apreciação, através da apreciação a proteção”, pode-se destacar três 

elementos chave: compreensão, apreciação e proteção – como resultado final do processo. 

Eles, por sua vez, podem ser traduzidos em três objetivos, o cognitivo, o emocional ou 

afetivo e o comportamental. E para Moscardo (1999) o caminho para fazer com que os 

indivíduos apreciem a importância do que lhes está sendo apresentado é proporcionar 

uma experiência memorável de visitação. 

Benton (2009) considera a interpretação um campo complexo que incorpora 

aspectos do turismo, educação ambiental, psicologia e marketing. E destaca algumas 

publicações-chave para o desenvolvimento teórico da disciplina. Com esta revisão de 

literatura, foi identificada a tímida presença de trabalhos dedicados ao tema no Brasil 

(Tabela 1) e eles foram incluídos na organização proposta por Roberts (2013). 

Quadro 1 – A contribuição de cada publicação para o campo da Interpretação do Patrimônio 

Autor Publicação Contribuição / Foco 

Mills (1920) Adventures of a Nature Guide Guia de práticas e conservação nos parques nacionais dos 
Estados Unidos. 

Tilden (1957) Interpreting Our Heritage Guia de práticas nos parques nacionais dos Estados Unidos. 
Propõe seis princípios fundamentais para dar suporte aos 
guias em seu exercício. 

Sharpe (1976) Interpreting the Environment  Livro-texto de métodos, com exemplos do planejamento ao 
treinamento. 

Uzzell (1989) Heritage Interpretation. Vol 1. Reconhecimento do papel mais amplo da interpretação na 
gestão da visitação e turismo. 

Ham (1992) Environmental Interpretation Guia prático para desenvolvimento de programas de 
interpretação a partir de um orçamento. 

Murta; Goodey 
(1995) * 

Interpretação do patrimônio 
para o turismo sustentável:  
um guia  

Uma das primeiras publicações que ressalta a importância do 
Planejamento Interpretativo na valorização do patrimônio 
brasileiro. 

Beck; Cable (1999) Interpretation of Natural and 
Cultural Resources 

Objetivos, princípios e fundamentos da prática. Guia para 
prática e gestão. 
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Beck; Cable (2002) Interpretation for the 21st 
Century 

Quinze princípios orientadores para intérpretes em diversas 
configurações. Definição revista de interpretação. 

Albano; Murta 
(2002) * 

Interpretar o Patrimônio: um 
exercício do olhar  

Organização de pesquisas teóricas e estudos de caso sobre 
interpretação, preservação e turismo, desenvolvidas por 
autores nacionais e estrangeiros. 

Larsen 

(2003) 

Meaningful Interpretation Propõe exercícios a serem aplicados pelos intérpretes de 
modo a ajudá-los a conectar os visitantes com recursos e seus 
significados. 

Brochu and 
Merriman 

(2006) 

Certified Interpretation Guide 
Training 

Treinamento de guias interpretativos, identificação do 
conhecimento fundamental. 

 

Knapp  

(2007) 

Applied Interpretation: putting 
theory into practice 

Avaliação de métodos de interpretação pessoal com base em 
pesquisa qualitativa. Foco para memória de longo prazo. 

Costa (2009) * Turismo e patrimônio cultural: 
interpretação e qualificação  

Panorama do turismo cultural no Brasil e contribuições da 
comunicação interpretativa. 

* Publicações em língua portuguesa. 

Fonte: Adaptado de Roberts (2013)  

 

Associações Internacionais de Interpretação 

Nas últimas décadas do século XX o trabalho evoluiu para uma orientação filosófica, 

sobretudo na América do Norte e Europa, com a criação de diversas associações em torno 

da pesquisa em interpretação do patrimônio. Dentre elas pode-se destacar: a National 

Association for Interpretation (Estados Unidos e Canadá), Interpretation Australia 

Association (Australia), Asociación para la Interpretación del Patrimonio (Espanha), 

Bildungswek Interpretation (Alemanha) e Environment & Heritage Interpretation Center 

of Beijing Normal University (China). 

Tais organizações trabalham na divulgação da disciplina e no avanço teórico do 

campo por meio de conferências, publicações e na formação de profissionais. Além disso, 

orientam o desenvolvimento de projetos dando assistência a instituições como museus, 

parques, zoológicos, jardins botânicos e sítios históricos. Todas elas trabalham na 

construção de pontes entre os significados dos recursos e os interesses dos visitantes 

(Tabela 2) e para o NPS a interpretação busca: 

[...] conectar artefatos tangíveis, coleções ou recursos naturais de um lugar, aos 

conceitos intangíveis que eles podem representar. É papel do intérprete garantir 

que tais conexões sejam estabelecidas em prol dos interesses do visitante. E ao 

visitante cabe determinar quais pontes ele quer atravessar.  (NPS, 2007, p.6) 
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Quadro 2 – Definições de interpretação dadas por associações profissionais de diversos países 

Organização Definição  

Asociación para la 

Interpretación del 

Patrimonio – AIP  

É um processo criativo de comunicação entendido como a “arte” de fazer 

com que o visitante conecte-se intelectual e emocionalmente com os valores 

do recurso patrimonial ou lugar visitado, gerando seus próprios 

significados.  

Association for Heritage 

Interpretation – AHI  

A interpretação é, principalmente, um processo de comunicação que auxilia 

as pessoas a dar sentido, compreendendo mais sobre um lugar, coleção ou 

evento. 

European Association for 

Heritage Interpretation 

 

 

A interpretação conecta pessoas e lugares. A interpretação do patrimônio é 

uma abordagem estruturada de aprendizagem não formal, especializada na 

comunicação de ideias significativas a respeito de um lugar para pessoas 

que estejam em seu tempo livre. Ela estabelece uma ligação entre os 

visitantes e o que eles podem descobrir acerca de sítios patrimoniais, tais 

como reservas naturais, lugares históricos ou museus.  

Interpretation Australia 

Association 

 

 

A interpretação dá vida aos lugares. A interpretação do patrimônio 

comunica ideias, informações e conhecimento acerca de lugares de valor 

natural ou histórico ajudando o visitante a dar significado ao ambiente. A 

boa interpretação cria para o visitante experiências únicas, significativas e 

que engajam.  

Interpretation Canada 

 

A interpretação do patrimônio é qualquer processo de comunicação 

projetado para revelar significados e relações do patrimônio cultural e 

natural ao seu público, através da experiência em primeira mão com o 

objeto, artefato ou lugar.  

INTERPRETARE – 

Associação de 

Interpretação do 

Património Natural e 

Cultural 

A associação compreende a interpretação como geradora de um processo 

de comunicação temática especializada que, mais do que transmitir meras 

informações, pretende revelar significados e inter-relações, produzindo 

conexões emocionais e cognitivas entre os interesses do público e os 

significados do recurso interpretado. 

National Association for 

Interpretation – NAI  

 

A interpretação é um processo de comunicação com a missão de provocar 

conexões emocionais e intelectuais entre os interesses do público e os 

significados inerentes ao recurso.  

The National Park Service É um catalisador na criação de oportunidades para o público forme suas 

próprias conexões intelectuais e emocionais com a importâncias e 

significados inerentes ao recurso. 

ICOMOS – Conselho 

Internacional de 

Monumentos e Sítios 

A interpretação se refere a toda a gama de potenciais atividades realizadas 

para incrementar a conscientização do público e realçar a compreensão do 

sítio de patrimônio cultural.  

Fonte: Elaborado pela autora 

 O ICOMOS14 considera a comunicação pública uma fase fundamental para o 

processo de conservação. De acordo com o Carta de Quebec, de 2008, a interpretação deve 

ser baseada em sete princípios que buscam: 1) facilitar a compreensão e apreciação; 2) 

comunicar significado; 3) salvaguardar os valores tangíveis e intangíveis; 4) respeitar a 

                                                           
14 Organização filiada à UNESCO. 
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autenticidade; 5) contribuir para a conservação sustentável; 6) incentivar a inclusão e 7) 

desenvolver diretrizes técnicas e profissionais. A organização também ressalta que: 

programas interpretativos devem ter o objetivo de proporcionar benefícios 

equitativos que sejam economicamente, socialmente e culturalmente 

sustentáveis para todos os stakeholders, através da oferta de educação, 

treinamento e oportunidades de emprego em sítios onde são desenvolvidos 

(ICOMOS, 2008). 

Mesmo tomando as bases da experiência norte-americana que deram origem ao 

campo do conhecimento, Ham (1993) ressalta que, cada país deve desenvolver sua 

própria tradição interpretativa, levando em conta as condições socioeconômicas, 

culturais e a relação que os indivíduos estabelecem com as paisagens e os objetos 

culturais. A experiência interpretativa positiva busca, antes de tudo, ser adequada à 

localidade que pretende ser mediada. 

Merriman (2005) faz uma pergunta essencial para esta pesquisa: em sítios de 

relevância cultural e natural é realmente possível influenciar o comportamento das 

pessoas fazendo com que elas se sintam guardiãs dos recursos? De acordo com os 

trabalhos analisados pela National Association of Interpretation – NAI, esse resultado é 

possível desde que os “serviços interpretativos” sejam desenhados em concordância com 

a missão, propósito e objetivos traçados por cada instituição. 

Há, contudo, segundo Radice (2014), uma distinção entre o que se pode considerar 

sucesso e eficácia do planejamento interpretativo. Um processo bem-sucedido reflete o 

alcance de metas almejadas pela instituição e para a instituição. Já o último está 

estreitamente ligado à conquista de objetivos propostos para os visitantes e da avaliação 

que eles fazem da experiência no lugar.  

A importância de se consolidar a disciplina da Interpretação do Patrimônio no 

Brasil, divulgada no país desde os anos 1990, é enfatizada por Albano e Murta (2002). 

Segundo as autoras, investigações devem ser estimuladas envolvendo profissionais de 

diversas áreas – dentre elas o turismo, planejamento, história, geografia, meio ambiente, 

arquitetura, museologia, educação e design – assim como a sensibilização das entidades e 

órgãos públicos para a relevância de se incorporar os princípios da interpretação em seu 

planejamento. 
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Design e Interpretação 

O memorável é aquilo que se pode sonhar a respeito do lugar15. 

 

Ver para interpretar. O “olhar do turista16” foi o conceito criado pelo sociólogo Urry 

(2002) para descrever um conjunto de expectativas que os viajantes elaboram com 

relação a um lugar e sua comunidade. Nesse âmbito, o final do século XIX foi marcado por 

dois acontecimentos, a organização do primeiro guia de viagens (da qual se tem registro) 

e a invenção da fotografia. Tal evolução tecnológica, segundo ele, foi um elemento decisivo 

na construção do imaginário contemporâneo e também contribuiu para fortalecer a 

valorização da visão em detrimento aos outros sentidos. 

[O ano de] 1984 é um daqueles momentos memoráveis quando o mundo parece 

mudar e um novo padrão de relações se torna irreversivelmente estabelecido [...] 

É esse o momento em que o “olhar do turista”, combinando os meios de viagens 

em grupo, o desejo por viajar e as técnicas de reprodução fotográfica, se tornam 

um componente essencial da modernidade ocidental (Urry 2002). 

Além da relevante influência determinada pela fotografia, Urry fala de um “olhar 

romântico” surgido na época, quando o desenvolvimento industrial das cidades acentuou 

a dicotomia entre paisagem urbana e uma ideia – romântica – de paisagem natural, 

sublime e intocada. Essa construção se reflete hoje no discurso usado na promoção do 

turismo de natureza, que explora elementos como a “praia deserta”, “o topo da montanha 

ainda não alcançado”, “a apreciação solitária”, entre outros.  

Ao encarar a interpretação como um processo de comunicação que busca 

enriquecer a experiência de visitação, pode-se perguntar, por que design? Apesar de ainda 

não ser amplamente assimilada a compreensão de que a disciplina é uma ferramenta 

adequada para valorizar os recursos, diversos autores (Brena et al., 2009, Lupo et al., 

2014)17 afirmam que ela tem um papel inovador na proteção do patrimônio. "As 

estratégias de design auxiliam a moldar a experiência do visitante e comunicar mensagens 

                                                           
15 Certeau, 1994, p. 190. 
16 O original em inglês usa a expressão “Tourist Gaze”, que conota uma observação atenta e de 
maravilhamento. 
17 A revisão de literatura que relaciona design e interpretação do patrimônio evidenciou a instigante 
predominância da atuação feminina nas pesquisas. 
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complexas, ideias e informações, encorajando o envolvimento dos visitantes com temas 

que vão do patrimônio natural e cultural à ciência e questões sociais" (Roberts, 2014). 

Mesmo em circunstâncias ideais, fato é que os objetos, por eles mesmos, 

comunicam muito pouco além de sua própria existência. A lição para o designer 

deve ser que, a menos que ele deseje se restringir a uma audiência de estudiosos 

de elite e que já têm a bagagem da informação, é imperativo apresentar os 

objetos em um contexto coerente e informativo (Miles et al., 2012). 

A literatura classifica as possibilidades interpretativas em duas categorias, a 

interpretação pessoal e impessoal (Knudson et al.,1999). Como forma de comunicação 

que se desdobrou de uma tradição oral, a interpretação pessoal, como o próprio nome diz, 

se traduz no contato direto entre o visitante e o profissional – intérprete. Ela também pode 

acontecer na forma de narrações, storytelling, demonstrações, palestras, encenações, 

performances e técnicas de living history18. Essa forma tradicional é mais flexível e tem 

como vantagem, permitir ao intérprete modular o conteúdo de acordo com as 

expectativas, idade e conhecimento prévio do público (Knap, 2007). 

Já a interpretação impessoal pode também ser chamada de autoguiada. Ela se 

baseia nas mídias interpretativas que podem estar disponíveis antes da visitação, como 

publicações impressas, folhetos, mapas, sites, aplicativos móveis e mídias sociais. E 

primordialmente, nos recursos interpretativos que mediam e aprimoram a experiência in 

situ: sistemas de sinalização instrucional e direcional, displays, vitrines, etiquetas, 

diagramas, reconstruções, modelos, esculturas e dioramas. As melhorias tecnológicas 

permitiram a incorporação também de outras mídias, gráficos em grandes formatos, 

vídeos, áudio-guias e ambientes imersivos (Ambrose e Paine, 2012). 

A escolha das estratégias interpretativas dependerá das especificidades de cada 

lugar, dos objetivos estipulados – que incluem os institucionais e demandas dos visitantes 

– e poderá abranger diversas ações simultâneas, como a criação de centros de 

interpretação, centros de visitantes, trilhas interpretativas e rotas sinalizadas. Poderá 

também envolver a capacitação de condutores e guias, assim como a produção de 

produtos que orientem a visitação (Albano e Murta, 2002). 

                                                           
18 História viva é uma das mídias mais polêmicas na comunicação interpretativas. Aplicada à exaustão em 
muitos sítios históricos norte-americanos desde a metade da década de 1960, seu objetivo é fazer reviver a 
história do local, por meio da combinação de demonstrações [...] e recriações (Costa, 2009). Para isso os 
interpretes usam o lugar como “cenário”, se vestindo com reproduções de trajes de época. 
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Para Woodward (2003) o design da comunicação é uma dimensão fundamental da 

interpretação. Partindo do pressuposto de que a linguagem não é neutra, tampouco seria 

a comunicação gráfica (Robertson, 2002), de modo que todas as escolhas de discurso ou 

símbolos compreendem e expressam um conjunto de valores pretendidos. Sozinha, a 

linguagem verbal é capaz de produzir diferentes perspectivas acerca de um lugar ou 

paisagem. E no design interpretativo, os atributos herdados da interpretação pessoal são 

combinados com recursos visuais e sensoriais. Decisões como conteúdo e forma do 

discurso, layout, hierarquia, tipografia, cores e imagens afetam como a mensagem é 

transmitida e recebida (Woodward, 2005).  

“Interpretation design” é a expressão em língua inglesa que compreende os 

propósitos da interpretação com competências e métodos do design. Na ausência de um 

termo assimilado em português e buscando maior compreensão, esta pesquisa se 

apropriou do termo design interpretativo. Para Woodward (2009), trata-se de um novo 

campo do design que emergiu da conjunção de dois outros já consolidados, o turismo e a 

interpretação (Figura 9). A autora acredita que esses aspectos híbridos posicionam o 

design interpretativo como uma disciplina distinta. 

 
Figura 5 – Contexto de atuação do Design Interpretativo. 

Fonte: Adaptado de Woodward (2009) 

Diversos domínios do conhecimento contribuem com teoria e princípios para o 

design interpretativo, tais como museologia, turismo, psicologia, conservação e educação 

ambiental. Além disso, são usadas competências de áreas correlatas ao design como 

comunicação, design de exposições, arquitetura, paisagismo, cenografia, multimídia, 

entre outros (Figura 10). Em suma, o design interpretativo se ancora, por um lado, na 
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filosofia da interpretação do patrimônio e de outro, em várias disciplinas de design, 

formando uma esfera multidisciplinar (Roberts, 2013). 

 

Figura 6 – Design Interpretativo: um campo multidisciplinar. 
Fonte: Adaptado de Roberts (2013) 

 

Como campo em formação ainda sem um conjunto de critérios consolidados, vem 

formando suas bases a partir de outras disciplinas. Roberts (2013) identificou que, grande 

parte da literatura em interpretação do patrimônio é encontrada em publicações na área 

de turismo onde, dificilmente, se identificam relações de contribuição do design. E 

segundo ela, o contrário também é notado:  

O design interpretativo ainda não tem sido considerado nas discussões da 

cambiante natureza do design, embora apresente várias das características 

delineadas, é transdisciplinar, colaborativo e estratégico.  [...] está em estágios de 

formação; assim como outros campos incipientes do design, vem desenvolvendo 

um discurso próprio a partir da prática e ainda há de produzir um impacto 

significativo no design, na educação e pesquisa. 

Tendo em vista que a interpretação busca encorajar determinados tipos de 

comportamentos nos visitantes, para Woodward (2009) é fundamental assumir uma 

perspectiva de design centrado no usuário que reconhece o indivíduo não apenas como 

um receptor da informação, mas, acima de tudo, um participante ativo na construção dos 

significados. Com essa abordagem e de modo colaborativo, designers e profissionais do 

patrimônio (museologia, história, etc.) podem encontrar o contexto interpretativo mais 

adequado para transpor a lacuna entre o conhecimento técnico e o conhecimento popular 

(Lake-Hammond e Waite, 2010). 

Quem tem o conhecimento mais enraizado, profundo e rico sobre um lugar? São 

aquelas pessoas que lá cresceram, ou aquelas que lá se estabeleceram como 
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moradores e/ou profissionais. Em contrapartida, costuma existir também sobre 

o lugar um conhecimento especializado, no campo da história, da arte, da 

geologia, da engenharia, da arquitetura, por exemplo, mas este geralmente peca 

pela falta da vivência cotidiana, a qual assegura de fato que qualquer 

intepretação se faça viva, não sendo apenas algo que pousa friamente sobre uma 

página ou um painel (Goodey, 2002). 

O design interpretativo lida com a criação planejada de espaços que incentivam “a 

internalização de significado através do uso de temas que contenham mensagens 

universais que que possam ser compreendidas pelo maior número de pessoas” (Benton, 

2008). Sendo assim, o papel do design não é apenas na definição dos suportes, mas, 

principalmente, de dar forma a ideias e conceitos abstratos como – no caso de ambientes 

naturais – ecologia, sustentabilidade, história e preservação (Woodward, 2005). E para o 

sucesso dessa comunicação, ela deve buscar ter quatro qualidades, “ser agradável para o 

público, relevante para o que eles já conhecem e que para eles é de importância, ser 

organizada para facilitar a assimilação e [...] comunicar um tema relevante” (Ham, 2007). 

As diferentes técnicas interpretativas encontradas ainda não foram analiticamente 

pesquisadas (Roberts, 2013), mas é sabido que aquelas que envolvem estímulos 

multissensoriais retêm os visitantes por um período mais longo de tempo (Patterson e 

Bitgood, 1988). Dessa forma, recomenda-se ir além da abordagem visual e proporcionar 

oportunidades que estimulem os outros sentidos, idealmente de forma combinada. Os 

ambientes imersivos onde os visitantes se sentem absorvidos pelo contexto, ao 

proporcionar satisfação, podem favorecer a experiência de aprendizado (Bell et al., 1998). 

Em sua pesquisa, Roberts (2013) traz uma contribuição original para campo 

(Figura 11) ao classificar o modo dos estímulos em “pensar, sentir e fazer e as 

combinações possíveis entre eles”. De acordo com os objetivos que se busca atingir, a 

característica da experiência provocada é traduzida em mídias e recursos possíveis. O 

modelo elaborado por ela tem como objetivo servir como ferramenta no planejamento do 

design interpretativo, bem como auxiliar avaliações de uso após a implementação.   
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Figura 7 – Modelo de Roberts: tipologia dos produtos projetados. Fonte: Adaptado de Roberts (2013) 
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Interpretação e Educação 

 

Wandering through an exhibition is like a walk in the city.19  

Como já ficou evidente, o planejamento do Uso Público das reservas tem como objetivo, 

entre outras atividades, criar condições para promover a Interpretação e Educação 

ambiental. E no âmbito deste trabalho é pertinente que seja feita uma tentativa de 

distinção das terminologias. O patrimônio ambiental, seja ele construído ou natural, faz 

parte de um único conjunto, o ambiente vivido e transformado pelo homem. Sendo assim, 

o campo da preservação trabalha com um mesmo propósito, que é de servir os interesses 

das gerações futuras. Dessa forma, o que a literatura brasileira comumente denomina 

como “Interpretação Ambiental e Educação Ambiental” pode ser colocado em termos 

mais abrangentes, como “Interpretação do Patrimônio e Educação Patrimonial”. 

As origens e propósitos da Interpretação já foram expressas na primeira parte 

deste capítulo. Do que se trata, então, a Educação Patrimonial? O termo é uma derivação 

da expressão Heritage Education, que compilava as experiências pedagógicas 

desenvolvidas em museus e monumentos na Inglaterra. A principal referência temporal 

no Brasil é o Guia Básico de Educação Patrimonial20. A publicação a definia como “um 

processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no patrimônio 

cultural com fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo” e 

que buscaria levar os indivíduos a “um processo ativo de conhecimento, apropriação e 

valorização de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes 

bens” (Horta et al., 1999). 

A educação é uma prática sociocultural e “todo povo que atinge um certo grau de 

desenvolvimento se sente naturalmente inclinado à prática da educação” (Jaeder, 1979). 

Sob essa ótica, Chagas (2006) acredita que a expressão Educação Patrimonial seria uma 

redundância já que a educação só pode acontecer dentro do âmbito da cultura, assim 

como é indissociável a relação entre cultura e patrimônio. E também explica que, desde o 

século XIX, muito já havia sido feito nos museus do Brasil, apesar de não existir o emprego 

                                                           
19 Flanar por uma exposição é como caminhar por uma cidade (Kossmann, 2010, p. 60). 
20 A publicação foi um produto das discussões que aconteceram no “Seminário Uso Educacional de Museus 
e Monumentos”, realizado no Museu Imperial em Petrópolis, em 1983. 
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da expressão na época. De todo modo, não há como negar que a expressão se consagrou 

no país como forma de traduzir todas as práticas “tendo por base determinados bens ou 

manifestações consideradas como patrimônio cultural”. 

O diálogo dentro do processo geral de “patrimonialização” é necessário desde a 

fase de identificação dos bens até a sua proteção. As ações educativas, segundo Scifoni 

(2015), são relegadas a segundo plano, sendo convocadas apenas para a resolução de 

conflitos, onde há um impasse entre técnicos e comunidades, por exemplo, nos casos de 

divergência acerca de tombamentos. “Ensinar” uma população, significa superestimar os 

conhecimentos técnicos e, por outro lado, negligenciar os significados existentes entre a 

população e os bens que ela mesmo produz: 

Neste sentido, a ideia redentora de conscientização do Outro, tão propalada por 

educadores e técnicos do campo do patrimônio, revela uma violência simbólica 

(Bourdieu, 1989) ante as comunidades, visto que se apresenta pouco afeita ao 

olhar antropológico que toma o Outro como um sujeito capaz de realizar a sua 

própria hermenêutica do mundo no qual está inserido. Portanto, as perspectivas 

conscientizadoras desconsideram a visão de mundo dos envolvidos com o 

processo de conservação patrimonial, tendendo a tomá-las como pessoas que 

necessitam da luz do conhecimento para aclarar suas consciências obtusas. Isto 

se daria, na perspectiva desses profissionais, pela pouca visão, por parte dos 

“nativos” da grandiosidade dos bens com os quais convivem (Silveira; Bezerra, 

2007, p. 87).  

Maria Cecília Londres (2017) coloca a expressão Educação Patrimonial sob outra 

perspectiva. Ela não a entende como uma disciplina per se, mas acredita que é preciso 

trazer o objeto patrimônio – e suas muitas manifestações – para a educação de forma 

transversal (informação verbal)21. O caminho, segundo ela, seria usar o patrimônio como 

recurso para a aprendizagem, como testemunho material para o ensino de disciplinas 

como história, geografia e ciências naturais, por exemplo.  

O conceito de Educação Patrimonial acabou por constituir um campo de atuação 

que, segundo Chagas (2006), é muito mais uma adjetivação do que que uma prática com 

métodos claros definidos. O uso da expressão é considerado até um modismo, 

                                                           
21   Trecho da comunicação “Patrimônio e participação: uma trajetória” proferida por Maria Cecília Londres 
no IX Fórum Mestres e Conselheiros, em Belo Horizonte, em junho de 2017. 
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demonstrando a urgência de se discutir sobre um tema que é complexo, interdisciplinar 

e “tem desdobramentos importantes para a dinâmica de constituição e de preservação do 

patrimônio cultural como um todo” (Silveira; Bezerra, 2007). O posicionamento mais 

recente do IPHAN delineia a Educação Patrimonial como sendo: 

[...] todos os processos educativos formais e não formais que têm como foco o 

patrimônio cultural, apropriado socialmente como recurso para a compreensão 

sócio-histórica das referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de 

colaborar para seu reconhecimento, sua valorização e preservação. Considera-se, 

ainda, que os processos educativos devem primar pela construção coletiva e 

democrática do conhecimento, por meio da participação efetiva das 

comunidades detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem 

diversas noções de Patrimônio Cultural (Florêncio et al., 2014, p. 19, grifo nosso). 

Os museus, instituições dedicadas ao “patrimônio de natureza móvel”, têm como 

objetivo, além de conservar seus acervos, comunicar o conhecimento produzido a partir 

deles. Em publicação do Museu Histórico Nacional, Gomes (2010) indaga que “um 

planejamento interpretativo adequado supõe a compreensão, a motivação e a provocação 

do visitante do museu; não seriam estas questões também cruciais para a comunicação 

nos museus? ” E por fim considera necessário que haja uma “parceria entre as duas áreas”. 

Em contraposição a essa ideia – e indicando uma possível confusão na apropriação 

dos termos em português – Ambrose e Paine (2012) afirmam que a interpretação não está 

limitada à reservas naturais e sítios históricos. E que os museus, toda vez que selecionam 

algo para ser apresentado em uma exposição, estão interpretando suas coleções. Mas cada 

tipologia de espaço, por conta de suas características específicas, demanda estratégias 

interpretativas diferentes.  

Já no campo do patrimônio natural, Hernanz e Gil (2014) explicam que a 

Interpretação Ambiental e a Educação Ambiental tiveram origens semelhantes, mas se 

distinguem no que diz respeito aos objetivos, métodos, tempo, público e local onde as 

interações acontecem (Quadro 3). Como Tilden definiu, em meados do século passado, a 

interpretação acontece in situ, na relação homem-lugar, em momento de recreação em 

que "não se busca, pelo menos fundamentalmente, outra recompensa além da satisfação 

provocada pela própria situação" (Marcellino, 2002). Moscardo e Pearce (1986) 

acreditam que educação e lazer não são duas instâncias em conflito e defendem que a 
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assimilação de conhecimento é mais eficaz quando acontece em circunstâncias 

prazerosas. 

Quadro 3 – Comparativo entre Interpretação do Patrimônio e Educação Ambiental 

Características Interpretação  Educação 
Finalidade Conservação do patrimônio 

natural e cultural 
Busca de soluções e problemas 

ambientais 
Objetivos Orientados a buscar o significado do 

sítio em um contexto de lazer (lúdico) 
Objetivos de instrução formal 

Visitante Grupos Heterogêneos Grupos mais ou menos Homogêneos 
Público Não é cativo Cativo 

Benefícios Benefícios Internos Benefícios Externos 
Preparação Prévia Sem preparação prévia Geralmente tem preparação prévia 

Temática Diferentes enfoques Relacionada ao currículo educacional 
Duração Tempo indefinido mas normalmente 

limitado 
Tempo definido e de maior duração 

Fonte: Adaptado de Hernánz e Gil (2014) e  
elaborado a partir de Ham (1992), Morales (1998) e Benayas (2000) 

 

Avaliando as bases bibliográficas usadas nesta pesquisa é possível supor que a 

Interpretação do Patrimônio tenha avançado mais, em termos de métodos, do que a 

Educação Patrimonial, sendo a última, como já exposto, um terreno de contradições. 

Importante destacar também que as referências teóricas encontradas em Interpretação 

foram em maior parte encontradas na língua inglesa, evidenciado que esse campo do 

conhecimento foi pouco explorado no Brasil. 
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Figura 8 – Comunicação do Patrimônio. Fonte: Elaborado pela autora 

Independente de uma precisão terminológica (Figura 12), o apanhado indica que 

todas as práticas buscam diálogo entre comunidades e patrimônio, e podem contribuir 

significativamente para o estreitamento dessas relações. Nesse processo, podem também 

favorecer a qualidade da visitação, criando possibilidades ambientais, sociais e 

econômicas para a sustentabilidade desses lugares e legados.  
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As Unidades de Conservação no Brasil 

 

Patrimônio natural. No Brasil, as áreas delimitadas para a garantia de proteção de 

características naturais relevantes são denominadas Unidades de Conservação. Públicas 

ou privadas, as UC’s são uma modalidade dos Espaços Territoriais Especialmente 

Protegidos – ETEP que englobam também áreas de proteção específica tais como 

zoológicos, jardins botânicos, hortos, zonas de amortecimento, terras indígenas e 

quilombolas, entre outros. (Leuzinger, 2010, p. 9). A existência desses espaços é uma 

prerrogativa estabelecida pela Constituição Brasileira que atesta que “todos têm direito 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (CF/1988, Art. 225, grifo nosso). 

 

Figura 9 – Parque Nacional do Itatiaia. Fonte: ICMBIO, 2017 

Na evolução e formação dessas áreas no mundo todo, alguns marcos históricos 

podem ser ressaltados. Em primeiro lugar a criação, em 1872, do Parque Nacional Yellow 

Stone, primeira área de conservação americana e precursora do conceito internacional de 

Parques Nacionais. Já no Brasil, a primeira UC criada foi o Parque Nacional do Itatiaia 

(MG/RJ), em 1937, seguidos do Parque Nacional do Iguaçu (PR) e Parque Nacional da 

Serra dos Orgãos (RJ), em 1939 (Ferreira et al., 2004). 

O International Union for Conservation of Nature – IUCN (União Internacional para 

a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais) é o órgão que estabelece as diretrizes 
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e categorias internacionais de áreas protegidas, de acordo com os objetivos de cada uma. 

Essa classificação é reconhecida pela ONU e serve de referência para a criação de 

legislações locais, inclusive para o Brasil.  

Em primeira análise, as UC’s são áreas destinadas à proteção da diversidade 

biológica, mas em algumas situações a formação de uma reserva pode ser motivada pela 

urgência na proteção de outros atributos. Eles podem ser de natureza geológica, 

geomorfológica, assim como arqueológica, espeleológica, paleontológica e cultural. A esse 

caso se aplica o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí (Figura 2), sítio com a 

maior concentração de registros pré-coloniais do país. E também o Parque Arqueológico 

da Serra de Santo Antônio (Figura 3), em Minas Gerais, objeto de estudo desta pesquisa. 

 

Figura 10 – Parque Nacional da Serra da Capivara. Fonte: FUMDHAM, 2017 

 

Figura 11 – Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio (RPPN). Fonte: Aureliano, 2017 

No contexto brasileiro, as UC’S são definidas pela Lei 9.985/2000, que instituiu o 

SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. O sistema estabelece 
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um conjunto de diretrizes para criação e gestão das áreas e seus treze objetivos principais 

(Art. 4º.) versam sobre a proteção, recuperação, pesquisa, educação e valorização da 

diversidade biológica e das paisagens naturais. As UC’s são categorizadas em doze tipos 

de manejo e divididas em dois grupos que se distinguem quanto à forma de proteção e 

usos permitidos: as Unidades de Proteção Integral e as Unidades de Uso Sustentável.   

O primeiro grupo e mais restritivo, das Unidades de Proteção Integral, tem o 

objetivo básico de preservar a biodiversidade, somente admite o uso indireto dos 

recursos naturais e tem controle rígido das atividades do homem. É composto por cinco 

categorias: 1. Parque Nacionais e Estaduais; 2. Estações Ecológicas; 3. Reservas 

Biológicas; 4. Monumentos Naturais; 5. Refúgios das Vida Silvestre. 

Já o grupo das Unidades de Uso Sustentável, que podem ser constituídas por terras 

públicas e privadas, tem como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o 

uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. São áreas onde é permitido o uso 

direto dos recursos, “o que não significa a utilização desregrada, respeitada a capacidade 

de suporte do ecossistema e os mecanismos de renovação dos recursos bióticos” 

(Leuzinger, 2010). Neste grupo encontram-se as: 1. Áreas de Proteção Ambiental; 2. Áreas 

de Relevante Interesse Ecológico; 3. Florestas Nacionais; 4. Reservas Extrativistas; 5. 

Reservas de Fauna; 6. Reservas de Desenvolvimento Sustentável; e 7. Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural. 

A Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN foi estabelecida pelo Decreto 

nº 98.914/1990, que atribuía ao IBAMA a competência de reconhecer as áreas onde 

"sejam identificadas condições naturais primitivas, recuperadas ou cujas características 

justifiquem ações de recuperação, pelo seu valor paisagístico ou para preservação do ciclo 

biológico de espécies vegetais e animais”. Segundo o SNUC (2000, Art. 21.), trata-se de 

“uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade 

biológica” e nelas é permitido, segundo disposto em regulamento interno, a pesquisa 

científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais. 

As RRPN’s brasileiras correspondem à IV Categoria do IUCN, “Habitat/Species 

Management Area”, e segundo a classificação internacional, essas áreas têm como objetivo 

primário manter, conservar e recuperar habitats e espécies. Os propósitos secundários 

são: 1) proteger padrões vegetais ou outras características biológicas; 2) proteger 
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parcelas de habitats como parte das estratégias de conservação das paisagens 3) 

desenvolver educação pública e apreciação das espécies e habitats 4) e fornecer meios pelo 

quais as populações urbanas tenham contato regular com a natureza. 

Essas Unidades particulares são áreas criadas a partir da solicitação de seus 

proprietários e a gestão permanece sob sua responsabilidade. A criação desse tipo de 

unidade é vantajosa para o Estado pois, além da garantia de proteção, a sua instituição 

não implica em gastos com indenização ou da disposição de recursos públicos para 

manutenção. Do ponto de vista do proprietário, os benefícios são: isenção total de imposto 

territorial rural (IRT), a possibilidade de desenvolvimento de atividades de pesquisa e de 

atividades ecoturísticas que podem ser fonte de geração de recursos para sua própria 

sustentabilidade (Leuzinger, 2010). 

Até o momento desta pesquisa, o Brasil conta com 69 Parques Nacionais, estando 

três dessas UC’s inscritas na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. O Estado de Minas 

Gerais guarda 38 Parques Estaduais, sendo que 11 deles dispõem de infraestrutura de 

recepção e estão abertos à visitação (IEF, 2007). Já foram criadas 666 RPPN’s no país, 

predominantemente no bioma da Mata Atlântica, estando 87 delas presentes no Estado 

de Minas Gerais (ICMBIO, 2017). 

 

 

Plano de Manejo e Plano de Uso Público22 

O Plano de Manejo (PM) é um instrumento gerencial, que deve ser elaborado em 

um prazo máximo de cinco anos após a criação da UC, e que visa contribuir para que sejam 

cumpridos os objetivos estabelecidos para a reserva. De acordo com os objetivos gerais 

de cada UC, nesse documento técnico “se estabelece o seu zoneamento e as normas que 

devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação 

das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade” (SNUC, Art. 2º, XVII). 

                                                           
22 Em algumas regiões do país, o Plano de Manejo pode ser chamado de Plano de Gestão. E o Plano de Uso 
Público é denominado também de Programa de Uso Público. 
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Trata-se de um documento de elaboração dispendiosa, pois demanda a 

participação de técnicos em diversa áreas. No caso de Reservas Particulares, sua 

preparação é de responsabilidade do proprietário e deverá ser analisado e aprovado por 

técnicos do ICMBIO (Souza et al., 2015). Na seção de Diagnóstico consta a caracterização 

dos meios físico, biológico e social, a saber: fauna, flora, relevo, recursos hídricos, culturais 

e históricos, populações residentes, características do entorno e possíveis ameaças. A 

seção de Planejamento diz respeito aos objetivos, projetos a serem implantados e, 

principalmente, o Zoneamento da UC onde são delimitadas as zonas de: proteção, 

administração, recuperação e visitação.  

Essa última trata das áreas naturais que contenham recursos naturais ou culturais 

significativos que justifiquem a abertura para visitação e que suportam as intromissões 

necessárias para esse uso. Nela “é permitida a visitação aos atrativos, educação e 

conscientização ambiental, turismo científico, turismo de observação, ecoturismo, 

recreação em contato com a natureza, interpretação e lazer, além da pesquisa científica” 

(ICMbio, 2015). É também no perímetro dessa área que deve ser instalada a infraestrutura 

da UC. 

Idealmente, as áreas só devem ser abertas à visitação após a elaboração do Plano 

de Manejo, mas isso nem sempre acontece, fato que pode colocar em risco a integridade 

do ambiente (Leuzinger, 2010). Além disso, outro documento deve ser elaborado visando 

“ordenar, orientar e direcionar o uso da unidade de conservação pelo público, 

promovendo o conhecimento do meio ambiente como um todo” (IBAMA, 1999). O 

chamado Plano de Uso Público (PUP) pode ser desenvolvido após ou paralelo à elaboração 

do Plano de Manejo.  

Todas as doze categorias de manejo apresentadas que compõem o sistema 

brasileiro preveem a possibilidade de visitação pública – sujeita às normas e restrições 

estabelecidas em seu PM – salvo as Reservas Biológicas e Estações Ecológicas que são 

áreas absolutamente restritivas. Vale ressaltar que os Parques Nacionais e Estaduais, 

além da preservação e pesquisa, têm como objetivo “o desenvolvimento de atividades de 

educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 

ecológico” (SNUC, Art. 11). Entende-se, assim, que essas áreas só podem exercer sua 

função social quando acessíveis para desfrute da população. No caso das RPPN’s, é direito 
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do proprietário estabelecer em seu PM se a unidade será aberta à visitação e também 

explorar economicamente com fins turísticos.  

O Plano de Uso Público deve ser desenhado em concordância com os outros 

objetivos da UC e tendo em mente que a preservação é sempre mais importante que a 

visitação. (Eagles et al., 2002). Pode ser confeccionado pelo gestor da UC ou através de 

uma consultoria contratada, de todo modo é “importante envolver todos os protagonistas, 

entre eles, os guias, os moradores de dentro e do entorno da UC e as agências de turismo 

que frequentam e/ou estão interessados em frequentar a unidade” (Nelson, 2012). E é 

estruturado em três etapas, Inventário, Diagnóstico e Prognóstico, tendo em vista um 

horizonte de implementação de 5 a 10 anos.   

No Inventário e Diagnóstico devem ser levantadas as condições existentes de: 

Recurso Naturais, Culturais e Históricos (que podem ser extraídas do PM); Acesso e 

Transporte, Pontos de Entrada, Infraestrutura, Ingresso, Sinalização, Meios de Divulgação, 

Comunidades, Artesanato, Recursos humanos e Perfil dos Visitantes, já que, em um 

programa de uso público, é essencial saber para quem se está planejando. 

No Prognóstico são traçadas as ações necessárias para que se atinja a situação 

pretendida. Essa etapa inclui o planejamento de: 1) Projeto de infraestrutura para 

Visitação, que inclui a definição de trilhas, instalação de sinalização, passarelas, Centro de 

Vivência, mirantes para observação, sanitários, auditório, área de camping; 2) Projeto de 

infraestrutura para pesquisa, alojamento para pesquisadores, laboratórios, biblioteca, 

viveiro de mudas, estufas, galpão para equipamentos; 3) Definição da CCT23 e a  partir dela 

a Programação de atividades a serem desenvolvidas; 4) Planejamento de Estudo e 

Pesquisas; 5) Regulamentação24, treinamento e capacitação; 6) Estimativa de Custos; 7) 

Elaboração de material educativo e de divulgação (Nelson, 2012). 

Para a última etapa do Prognóstico, Nelson (2012) sugere que seja feito um estudo 

mais aprofundado de marketing, incluindo a elaboração da identidade visual da Unidade, 

meios de divulgação e o detalhamento da Interpretação Ambiental. Essa etapa também 

                                                           
23 CCT – Capacidade de Carga Turística é o índice que estabelece o volume de visitas a Unidade de 
Conservação suporta sem que haja prejuízo para a sua biodiversidade. 
24 Estipulação das regras de visitação. 
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pode ser denominada de Plano Interpretativo (Figura 1) que, ao englobar todas as 

estratégias necessárias de comunicação, busca: 

incentivar a produção de uma interpretação que atenda às necessidades dos 

visitantes que a usam, da preservação do lugar, os desejos daqueles que a 

produzem, e os interesses daqueles que conviverão com ela [...] Para se conseguir 

isso, a interpretação deve ser realizada com sensibilidade e criatividade 

(Carter, 2001). 

 

Figura 12 – Esquema de Planejamento em Unidades de Conservação.  
Fonte: Elaborado pela autora 

No que diz respeito à introdução de atividades e recursos interpretativos in situ no 

contexto das reservas naturais brasileiras, pode-se relatar a experiência do Parque 

Estadual Turístico do Alto Ribeira (SP). Foram realizados, ao longo de 16 anos, grupos 

focais para coletar dados pós visitação que evidenciaram mudanças significativas na 

percepção dos entrevistados. Para Neiman (2008):  

foi ficando cada vez mais evidente que a substituição das atividades 

centradas no raciocínio e na compreensão conceitual dos aspectos 

ambientais por outras que estimularam as sensações e emoções atingiu 

mais eficazmente os objetivos de sensibilização e tornou os depoimentos 

mais coerentes, previsíveis e apaixonados (Neiman, 2008, grifo nosso). 

Apesar de o Uso Público ser garantido por lei em dez das categorias de Unidades 

de Conservação, o Brasil tem uma política restritiva de visitação, se comparado com 

alguns países da América do Sul, como Argentina e Chile. A pesquisa realizada por 

Zimmermann (2006) identificou que há pouca oferta recreativa e baixa qualidade das 
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estruturas de visitação, desestimulando e até impossibilitando o acesso público em alguns 

casos. 

Dos 62 Parques Nacionais Brasileiros (dados de 2006), 74% das visitas se 

concentram em apenas dois deles, o Parque Nacional da Tijuca (Rio de Janeiro) e o Parque 

Nacional do Iguaçu (Paraná). O trabalho também traz outro inquietante dado. Somente 

1,5% da população tem como costume visitar os Parques Nacionais do país, o que 

demonstra um relevante aspecto da cultura de lazer do brasileiro.  

A atratividade turística de uma reserva está atrelada à disponibilidade de recursos 

oferecidos e à importância percebida pelos visitantes (Castro et al., 2015). Os atributos 

considerados pelos visitantes como fatores de escolha e atração podem ser de duas 

naturezas. Os atributos primários se referem às características inatas do lugar, que podem 

ser naturais (praias, montanhas, florestas, neve) e culturais (como parques arqueológicos, 

conjuntos arquitetônicos, comunidades tradicionais etc.). E os atributos secundários que, 

por sua vez, correspondem às estruturas de recepção, acessibilidade, alimentação e 

outros serviços associados.  
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3 O Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio 
 

[being] emotionally located in place leads to symbiotic relationship with the 

land. Stories help us find intimate, imaginative connection with one another and 

with the world – the environment, other creatures and the biosphere, the living 

thing we are a part of, without which we would be nothing.25 

 

Histórico e Formação 

Diferentemente dos amplos Parques Nacionais do Brasil já citados, esta pesquisa trata de 

uma unidade de conservação de limites modestos, mas de história não menos singular. A 

área se localizada na região sul do Estado de Minas Gerais (Figura 15) no município de 

Andrelândia, população atual de 12.173 habitantes (IBGE, 2010). A Serra de Santo 

Antônio – que batizou o Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio – por sua vez, faz 

parte de um conjunto maior de montanhas, a Serra do Turvo (Figura 3). Esse braço da 

Serra da Mantiqueira guarda remanentes de Mata Atlântica e é banhado pelos Rios 

Aiuruoca, Capivari, Turvo Grande e Turvo Pequeno, sendo que o último atravessa a área 

urbana da cidade.  

 

Figura 13 – Antiga Capela de Santo Antônio, no alto da Serra em 1927, e o atual estado de conservação.  
Fontes: NPA e Aureliano, 2017 

Muito antes de se tornar uma Unidade de Conservação, a área já era local de 

referência para os moradores que, com intimidade, se referem a ela como “a Serra”. Os 

mais antigos têm o lugar como referência religiosa em virtude da antiga capelinha 

                                                           
25 Estar emocionalmente situado em um lugar conduz a uma relação simbólica com o território. Histórias 
nos ajudam a encontrar conexões íntimas e imaginativas com os outros e com o mundo – o ambiente, outros 
seres e a biosfera, o ser vivo do qual fazemos parte, e sem o qual não seríamos nada (Kittredge, 2001). 
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Figura 14 – Mapa Regional. Fonte: Elaborado por Casagrande, 2017 

 

Figura 15 – Mapa do Município. Fonte: Elaborado por Casagrande, 2017 
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dedicada a Santo Antônio, construída em um dos pontos mais altos do morro, em 1927 

(Figura 1). Já na década de 1940, teve sua estrutura danificada ao ser atingida por um raio 

durante uma tempestade. A comunidade, posteriormente, construiu, no pé da Serra, uma 

nova capela com características semelhantes e local mais fácil acesso (Miranda, 2014). 

Seu recente restauro, no ano de 2016, foi motivo de grande celebração para a população. 

As ruínas da edificação original permanecem dentro dos limites da reserva e podem ser 

visitadas (Figura 25). 

Em sua extremidade norte, a Serra do Turvo conta com um relevante ponto de 

formação geológica. A menos de 1km de Andrelândia, o Morro do Serrote – morro da serra 

pequena – é um monumento natural que abriga o conjunto de rochas da chamada Pedra 

do Índio, de onde se tem ampla visão de toda a área urbana (Figura 16). Local de 

caminhadas e contemplação, o morro representa uma forte referência no imaginário da 

população, como deixa explícito o trecho de uma publicação do início do século XX: “uma 

das maravilhas da natureza. Uma gigantesca montanha de pedras, semelhantes às 

sentinellas perdidas, em guarda à poética da cidade de Andrelândia” (Silva, 1937). 

 

Figura 16 – Morro do Serrote. Fonte: Aureliano, 2017 

Por sua beleza cênica a Serra de Santo Antônio sempre foi local de passeios e 

aventuras para os jovens que saíam, ainda de madrugada, para ver o sol nascer. Na década 

de 1970, um grupo de amigos que costumeiramente desbravava a região, e sabendo da 

existência de um paredão rochoso com pinturas rupestres, se questionou sobre a 

importância daqueles registros. Pichações sobre as pinturas já haviam sido feitas (Figura 

17) e além disso, por conta das atividades agrícolas, parte da vegetação do entorno se 

encontrava baixa e expunha o painel aos raios solares, comprometendo ainda mais a 

integridade das inscrições.   



56 

 

 

Figura 17 – Sinalização e Pichações na Toca do Índio. Fonte: Aureliano, 2017 

 

Figura 18 – Trabalho de cópia das figuras do painel da Toca do Índio, 1985. Fonte: IEPHA-MG 

Foi na década de 1980 que, muitos deles ainda jovens estudantes, se mobilizaram 

para que uma visita técnica fosse feita no local. A pedido do SPHAN (órgão que precedeu 

o IPHAN), uma equipe de arqueólogos do Museu de História Natural e Jardim Botânico da 

UFMG fez a identificação do sítio pré-colonial26 designado de Toca do Índio. Liderado pelo 

arqueólogo Andre Prous e com a ajuda de moradores, foi feito um trabalho de cópia dos 

grafismos do painel, utilizando o método de decalque (Figura 18). Esse levantamento 

gerou uma série de microfichas (Figura 20) que foram catalogadas no Museu Nacional de 

Paris e foi subsídio para a primeira publicação sobre o sítio (Prous et al., 1984). 

                                                           
26 Chamar “pré-história” o período anterior à colonização contribui para manter o mito etnocêntrico, de 
origem europeia, fundado na noção de que as sociedades indígenas seriam atrasadas ou pouco evoluídas, 
aproximando, de forma perigosa, a história indígena de um pensamento evolucionista que marcou a 
segunda metade do século XIX, hoje em franca superação. Apesar do uso corrente, que consagrou a 
expressão, seria preferível usar, sempre que possível, em substituição, o termo “pré-colonial” para tratar do 
período anterior à conquista europeia, considerando que nossa história começa muito antes de 1500. 
(Resende et al., 2010, p. 124). 
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Motivados pelos trabalhos realizados no sítio e com o intuito de dar continuidade 

às ações de proteção, o mesmo grupo formou, em 1986, o Núcleo de Pesquisas 

Arqueológicas do Alto Rio Grande – NPA. A organização sem fins lucrativos é considerada 

a primeira de sua natureza (proteção arqueológica) e tem, de acordo com seu estatuto, o 

objetivo de: 

1. Realizar pesquisas arqueológicas, históricas e genealógicas;  

2. Contribuir para a preservação e divulgação do Patrimônio Histórico e 

Arqueológico Nacional;  

3. Pesquisar e incentivar a preservação das tradições culturais regionais;  

4. Pesquisar proteger o meio-ambiente;  

5. Analisar e debater questões relativas aos objetivos citados;  

6; Incentivar, promover e participar de atividades que possam contribuir direta 

ou indiretamente para a realização dos objetivos citados;  

7. Manter o intercâmbio e cooperação com outras instituições de propósitos 

afins.  (NPA, Estatuto, 1995). 

 

Para viabilizar a compra do terreno rural de 12 hectares em torno do sítio 

arqueológico (Figura 13), o NPA contou, entre os anos de 1994-95, com a mobilização 

comunitária que participou com doações em espécie e também promoveu eventos de 

música, entre outros. Segundo o NPA, mais de mil pessoas participaram, número relevante 

se considerada a população total de Andrelândia.  O valor foi complementado com recurso 

e do Programa Nacional de Apoio à cultura (do Ministério da Cultura), e dos próprios 

integrantes do núcleo. O exemplo do caso confirma o entendimento de Pessoa (1978), 

quando diz que os parques naturais são: 

instrumentos privilegiados, nos quais se experimentam, de forma original, os 

métodos de planeamento integrado, de dinamização econômica e cultural e de 

gesto racional de recursos naturais. São além disso ensaios de participação 

democrática dos poderes locais nas tomadas de decisão sobre assuntos 

fundamentais da vida das comunidades. 

Em 2001 o sítio da Toca do Índio foi tombado em nível municipal e, no mesmo ano, 

o IBAMA reconheceu a área do entorno como Unidade de Conservação Federal na 

categoria Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN.  Até o momento a Unidade 

ainda não contou com a elaboração de um Plano de Manejo ou Plano de Uso Público. 

Apesar da ausência do plano de gestão, o acesso monitorado tem sido feito desde 1999, 

tomando como diretriz seu Regulamento Interno.  
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Além da proteção do sítio arqueológico da Toca do Índio, são desenvolvidas na 

reserva atividades de recuperação da cobertura vegetal, o que vem permitindo a atração 

e reinserção de uma diversidade de espécies animais (Figura 19). Para isso, o Parque 

contou com a doação de mudas vegetais, feitas pelo CEPLANT – Centro Especializado em 

Plantas Aromáticas, Medicinais e Tóxicas da UFMG. Vale ressaltar a atividade de 

reflorestamento da árvore Araucária, também conhecida como Pinheiro do Paraná. A 

espécie se encontra classificada como Criticamente em Perigo CR (IUCN, 2013) e tem 

presença tímida no estado de Minas Gerais. Pelo fato do Parque estar situado em uma 

região de forte cultivo agrícola e plantio de eucalipto, a massa de área vegetal recuperada 

em seus limites é bastante perceptível. 

 

Figura 19 – Espécies vegetais encontradas no Parque. Fonte: Aureliano, 2017 

Pela criação e implantação do Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio, o 

NPA foi congratulado pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

em 2003, com o Prêmio Rodrigo de Melo Franco de Andrade na categoria Proteção do 

Patrimônio Natural e Arqueológico, validando nacionalmente a importância de sua 

atuação continuada (Anexo – C).  

De acordo com o Conselho do Núcleo de Pesquisas Arqueológicas do Alto Rio 

Grande (2017), a manutenção do Parque é hoje feita por meio de doações de Pessoas 

Físicas, da reduzida arrecadação de ingressos de visitação e dos recursos recebidos da 

Prefeitura Municipal de Andrelândia. Sendo o último proveniente do repasse do ICMS 

Patrimônio Cultural (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), um programa 

do Estado de Minas Gerais de incentivo à preservação do patrimônio cultural (IEPHA-MG, 

2017). 
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Características Arqueológicas da Toca do Índio 

A arte rupestre27 pode ser entendida, segundo Prous (1992) como “todas as inscrições 

(pinturas ou gravuras) deixadas pelo homem em suportes fixos de pedra (paredes de 

abrigos, grutas, matacões, etc.)”. Já a sua categorização se dá por elementos temáticos 

regionais conhecidos como Tradições. O conjunto de pinturas rupestres do sítio da Toca 

do Índio foi atribuído à Tradição de São Francisco, grupo estilístico com ocorrência 

predominante na região norte do Estado de Minas Gerais e sul da Bahia. A referida 

Tradição foi caracterizada, principalmente, a partir de estudos desenvolvidos na região 

do Vale do Peruaçu (MG) e, segundo Ribeiro e Isnardis (1996), se caracteriza pela: 

[...] predominância de grafismos ‘geométricos’, frequentemente compostos em 

bicromia, que incluem grandes figuras chapadas, formas lineares simples e 

composições de linhas entrecruzadas com pequenos elementos no interior de 

sua trama. Acompanhando os geométricos, vêm figuras biomorfas e 

antropomorfas esquemáticas (dispostas em grupos de quatro ou cinco, aos pares 

ou isoladas) e representações de armas (propulsores, dardos e seteiras). Os 

grafismos zoomorfos são muito pouco numerosos, limitando-se quase 

totalmente a lagartos e peixes. (Ribeiro; Isnardis, 1996). 

 

Figura 20 – Microficha das Pinturas da Toca do Índio. Fonte: NPA 

O abrigo rochoso tem cerca de 55 metros de comprimento por 4 de altura, divido 

em dois patamares, sua composição mineral é micaxisto anfibolítico, com alta xistosidade, 

                                                           
27 A palavra rupestre, com efeito, vem do latim rupes – is (rochedo); trata-se, portanto, de obras imobiliares, 
no sentido de que não podem ser transportadas (à diferença das obras mobiliares, como estatuetas, 
ornamentação de instrumentos, pinturas sobre peles, etc.). PROUS, 1992, p. 510. 
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característica essa que o deixa sujeito a descamações que podem comprometer a 

integridade das imagens. Apesar de não terem sido feitos estudos de datação das pinturas, 

a existência de três camadas de pinturas policrômicas sobrepostas indicam que a 

execução dos grafismos se deu em diferentes tempos, o que levanta a hipótese de terem 

sido elaborados por grupos culturais pré-coloniais também distintos (Sales, 2012). 

Os grafismos da Toca do Índio são de coloração vermelha, preta e amarela (Figura 

9) e foram reconhecidas 650 figuras com motivos biomorfos (formas orgânicas), 

zoomorfos (formas que se assemelham às de animais) e geométricos (Baeta, 1998). Se 

comparado a outros sítios da Tradição São Francisco, o conjunto de grafismos apresenta 

características peculiares (Baeta, 1998; Pereira, 2013; Sales, 2012), no que se refere à 

frequência de aparição de certos elementos e por apresentar representações mais 

esquemáticas, geométricas e lineares do que os registros tipicamente são-franciscanos 

(Figura 21). 

 

 

Figura 21 – Principais tipos de grafismos da Toca do Índio, Andrelândia.  Fonte: Prous et al. (1989) 
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As particularidades do sítio podem ser percebidas no seguinte: 1) há a ausência de 

representações antropomorfas (relativo a figura humana) em oposição à 2) presença de 

um grande número de representações zoomorfas de sáurios (répteis escamados) e 3) de 

figuras chamadas “astronômicas” (representação de figuras celestes e cosmológicas). 

Sendo que essa última característica aproxima o conjunto de Andrelândia ao do Complexo 

de Montalvânia, conjunto estilístico da região do município homônimo.  

 
Figura 22 – 49 Sítios arqueológicos pré-coloniais na Bacia do Rio Grande em Minas Gerais.  

Fonte: Delforge, 2010 

A recente pesquisa de mapeamento da arte rupestre na Estrada Real (Pereira, 

2012; Resende et al., 2010), levanta a questão de que os grupos culturais que deixaram 

seus registros em Andrelândia podem ter desenvolvido características gráficas 

semelhantes às de Montalvânia assim como poderia ter ocorrido um movimento 

migratório. As características “cosmológicas”mpoderiam vir a compor uma tradição 

distinta, a Tradição Astronômica, ou se tratariam de uma janela estilística específica 

dentro da própria Tradição de São Francisco. Outros sítios da região sul do estado de 

Minas Gerais precisariam ser pesquisados para confirmar a hipótese da existência de 

atributos regionais (Figura 22). 

As evidências arqueológicas da Toca do Índio sugerem que o local possa ter sido 

usado como espaço para rituais religiosos por populações indígenas e a datação feita a 
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partir dos achados indicou a idade de 3000 anos a.P. 28. O Estado de Minas Gerais tem, 

catalogados, mais de 2500 sítios pré-coloniais, sendo o registro mais antigo estimado em 

11.500 anos a.P. (IPHAN. 2017). Até o presente estágio das pesquisas arqueológicas, a Toca 

do Índio, situada no Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio, é considerada o 

principal sítio de arte rupestre encontrado e registrado na região sul do Estado. Não é, 

contudo, o único existente no município de Andrelândia que tem, atualmente, três outros 

catalogados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos CNSA-IPHAN: o Sítio da Cavinha 

do Porto, Sítio da Pedra da Onça e Sítio da Pedreira.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Termo usado para designar “antes do Presente”, sistema convencional de contagem cronológica que toma 
o ano de 1950 como referência (Scatamacchia, 2005, p. 39). 
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Atrativos e Estruturas de Visitação 

 

A entrada do Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio está localizada a 6km de 

distância do centro de Andrelândia. O acesso é feito por uma rodovia municipal não 

pavimentada que conta com algumas placas indicativas nos pontos de bifurcação, 

instaladas pelo NPA. Na chegada do Parque há uma guarita de entrada onde, em uma 

pequena sala, os visitantes deixam seus nomes no Livro de Visitantes, registro que vem 

sendo feito desde 1999 (Figura 10). 

 

Figura 23 – Estruturas de Visitação e Atrativos 01. Fonte: Aureliano, 2017 

Ainda nas proximidades da guarita há um espaço limitado para o estacionamento de 

veículos e uma área de descanso com mesas fixas de madeira. A reserva não dispõe de um 

Centro de Visitantes, espaços expositivos, lanchonete ou sanitários para o público. As 

trilhas receberam placas indicativas, fabricadas em aço patinável e guias de cabo de aço 

foram instaladas em alguns trechos para maior segurança. O percurso somente é 
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permitido com o acompanhamento de um guia e os principais pontos de visitação29 serão 

descritos a seguir.  

1)  O primeiro ponto da trilha é o abrigo que foi construído para proteger a Canoa Indígena, 

de 9,1m de comprimento, encontrada em 2014 no leito do Rio Grande. 

2) O Mirante Estrada Real, como o próprio nome diz, recebeu um totem do Projeto Estrada 

Real como indicação de um antigo caminho oficial que passava pela cidade, no período 

colonial. De lá é possível avistar a Serra dos Dois Irmãos e alguns municípios vizinhos.  

3) A chamada Gruta dos Novatos é uma fenda na rocha, com cerca de 12m, e que recebeu 

esse nome por ser uma escalada que, em geral, somente os iniciantes fazem. Uma outra 

passagem mais fácil se encontra logo ao lado.  

4) A Gruta do Lagarto é uma cavidade estreita entre as pedras e com pouca profundidade. 

5) A Pedra dos Amores é um pequeno mirante rochoso (a 1.212m de altitude) que guarda 

lendas sobre os povos indígenas que o costumavam frequentar. 

6) A Pedra do Gavião é um mirante (a 1.150m de altitude) que, por ter uma superfície 

rochosa mais ampla, permite que os visitantes usem essa área para pausa e descanso da 

caminhada. No perímetro da pedra foram instalados cabos de aço para proteção. 

7) Itapira, que significa “pedra empinada”, é uma formação rochosa pontiaguda, situada 

no limite sudoeste do Parque. Por conta da umidade, em alguns períodos do ano, sua 

superfície fica tomada por uma camada de líquen que a deixa com uma coloração verde 

vibrante.  

8) A Toca do Índio, já descrita em detalhe anteriormente, é um sítio arqueológico de 

pinturas rupestres datadas em 3500 a.P. e é o principal atrativo da reserva. Para 

segurança dos visitantes e das pinturas, foi construída uma passarela de madeira que 

margeia todo o percurso das inscrições. Lá está instalada a única placa de sinalização 

interpretativa do Parque contendo informações bilíngues (português-inglês) a respeito 

do sítio. 

9) Trilha das Pedras, como o próprio nome refere, é um caminho com grandes 

afloramentos rochosos, onde também se encontra um muro de pedras que teria sido 

construído por escravos.  

                                                           
29 Segundo informação fornecida pelo NPA, o nome dos pontos de visitação é proveniente de expressões 
que já eram usadas pela comunidade e outros foram designados pelo próprio Núcleo (de acordo com as 
características dos lugares), com o objetivo de facilitar a orientação dos visitantes.  
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10) No Pico do Parque (a 1.393m de altitude) se encontram as Ruínas da Antiga Capela de 

Santo Antônio, um importante testemunho material da história da população de 

Andrelândia. De lá também é possível ter uma visão de 360° da Serra de Santo Antônio e 

das cidades do entorno. 

 

Figura 24 – Estruturas de Visitação e Atrativos 02. Fonte: Aureliano, 2017 
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Figura 25 – Estruturas de Visitação e Atrativos 03. Fonte: Aureliano, 2017 
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Figura 26 – Mapa Limite do Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio. 
Fonte: Elaborado por Casagrande, 2017 
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4 Resultados e Discussão 

Não se trata, portanto, de pretender imobilizar, em um tempo presente, um bem, 

um legado, uma tradição de nossa cultura, cujo suposto valor seja justamente a 

sua condição de ser anacrônico com o que se cria e o que se pensa e viva agora, 

ali onde aquilo está ou existe. Trata-se de buscar, na qualidade de uma sempre 

presente e diversa releitura daquilo que é tradicional, o feixe de relações que ele 

estabelece com a vida social e simbólica das pessoas de agora. O feixe de 

significados que a sua presença significante provoca e desafia.30 

 

Este capítulo é dedicado à análise e discussão do material levantado na pesquisa de campo 

realizada em Andrelândia-MG, que resultou em depoimentos coletados em entrevista 

individuais, dados e opiniões obtidos através de um survey (pesquisa online) e análise dos 

índices de visitação e informações sobre a procedência do público que foram reunidas a 

partir no Livro de Registro de Visitação mantido pelo Parque Arqueológico da Serra de 

Santo Antônio. Ao final dessas análises, são também dispostas algumas recomendações.  

 

Entrevistas 

No processo de realização das entrevistas, os participantes convidados foram informados 

de que a pesquisa buscava informações sobre o patrimônio cultural de Andrelândia. No 

entanto, em um primeiro momento não foi colocado que se tratava de um estudo de caso 

sobre o Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio. Dessa maneira, procurou-se 

levantar respostas mais abrangentes sobre as relações da população com seu patrimônio 

e valores locais, evitando também, conduzir os entrevistados a determinados tipos de 

respostas. Para a realização das entrevistas foi elaborado um roteiro semiestruturado de 

perguntas (Apêndice – A), e uma síntese do perfil socioeconômico dos sessenta 

entrevistados foi organizada na Tabela 1. 

Os relatos aconteceram de forma bastante espontânea, sendo raras as ocasiões em 

que os participantes tiveram dificuldade em dar seus depoimentos. Essas pessoas muitas 

                                                           
30 Brandão, 1996, grifo nosso. 
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vezes demonstraram admiração com o fato do Parque Arqueológico despertar o interesse 

de pessoas de outras localidades e, também, satisfação ao tomar conhecimento de que o 

Patrimônio Cultural da cidade estava sendo pesquisado. 

A partir dos depoimentos foi possível identificar alguns tipos de relações. 

Primeiramente, os indivíduos que (em média aqueles acima 50 anos de idade) 

conheceram o lugar bem antes da criação do Parque, referem-se a ele de forma afetuosa 

e pessoal. Para essas pessoas, a Serra de Santo Antônio tem uma relação de religiosidade 

muito antiga em virtude da existência da Capela (Figura 1) já citada no Capítulo 4:  

Lá sempre foi, a Serra de Santo Antônio, um ponto de referência, de encontro da 

comunidade. A história da Capelinha é uma coisa do pessoal da região, o pessoal 

ia pras missas e era realmente uma festa. A comunidade veio pra cidade, então 

você já não tem tantos moradores lá. O pessoal perguntava: – Você é de onde? – 

Eu sou do Santo Antônio. 

 

Figura 26 – Inauguração do restauro da Capela de Santo Antônio. Fonte: NPA 

 

 

Tabela 1 – Perfil dos Entrevistados 

Total 60 Participantes 
 

Número de Pessoas Porcentagem 

Forma de realização da 

entrevista 

Pessoalmente 50 83,3 % 

Por Telefone 10 16,6 % 

Morador de Andrelândia 

 

Sim 43 71,7 % 

Não 17 28,3 % 

Sexo Feminino 31 51,7 % 

Masculino 29 48,3 % 

Idade 10 a 14 anos 1 1,7 % 

15 a 19  11 18,3 % 

20 a 34  8 13,3 % 

35 a 44  6 10 % 

45 a 59  23 38,3 % 

Acima de 60  11 18,3 % 



70 

 

Escolaridade Fundamental incompleto 1 1,7 % 

Fundamental - - 

Médio incompleto 9 15 % 

Médio 10 16,7 % 

Superior incompleto 3 5 % 

Superior 28 46,7 % 

Não informado 9 15 % 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Ainda dentro dessa mesma faixa etária foram identificadas pessoas que, de alguma 

forma, colaboraram com a instituição gestora do Parque ou ainda o fazem. Ficou evidente 

que muitos deles reconhecem o lugar como "a Serra do Santo Antônio" e não como 

"Parque Arqueológico", e alguns declararam que não conheciam o nome completo da 

reserva. Isso pode indicar que a identidade do Parque Arqueológico enquanto instituição 

e espaço de uso público ainda não foi completamente assimilada: 

A Serra significa muita emoção! Quando eu voltei lá depois de muitos anos fora 

me deu uma alegria tão grande, alegria de ver que aquilo tudo que a gente 

imaginou na adolescência foi possível. 

Ah, tem um significado histórico, da minha infância, juventude. A gente 

começava a caminhada na Serra do Serrote e ia até as pinturas, é o que mais me 

marca. 

Jovens e adolescentes em idade escolar demonstraram uma relação diferente com 

o lugar.  Independentemente da classe econômica, essa faixa etária da população está 

tendo a oportunidade de conhecer o Parque através de atividades promovidas pelas 

escolas de Andrelândia (e também de municípios vizinhos), que tratam as temáticas 

relativas ao patrimônio no currículo regular das disciplinas de história e geografia. Em 

visita a uma instituição de ensino da cidade, os educadores explicaram que a proposta 

escolar era de que, durante o curso do ensino médio, todos os alunos tivessem a 

oportunidade de participar de ao menos uma visita ao Parque.  

De forma geral, o discurso desses jovens demostrou que eles têm uma 

compreensão mais clara acerca dos atuais problemas ambientais e das necessidades de 

preservação. O conhecimento deles indica que podem influenciar positivamente suas 

famílias e círculos sociais. 
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Eu não tenho uma conexão com o lugar desde pequena, mas sou ligada à energia, 

sintonia, eu amo natureza. Lá é maravilhoso, eu amei, é muito bom ter um lugar 

assim onde nasci. 

Nossa achei ótimo, muito bom. O que a gente mais comentou foi a canoa, eu achei 

‘da hora’, eles explicaram como que foi feito, achei muito legal, foi o que mais me 

impressionou. Foi o melhor passeio que a escola já fez. 

Pra mim é a questão da preservação sim, mostrar pros alunos, pras crianças. A 

gente tem que contar essa história porque outras pessoas virão. 

 

Figura 27 – Painel dos Atrativos Turísticos de Andrelândia. Fonte: Aureliano, 2017 

Um aspecto que emergiu sistematicamente nos depoimentos foi a tímida 

divulgação feita sobre o Parque. Na opinião dos entrevistados há um desconhecimento 

por parte da maioria população e das possíveis formas – site, Facebook – acessar as 

informações. Alguns dos entrevistados declararam que não saberiam instruir um visitante 

de como chegar ao lugar. Foi percebido também que, de forma geral, o parque não é um 

tema presente no cotidiano dos moradores. Além do painel presente (Figura 28) na praça 

da Igreja Matriz indicando os roteiros turísticos de Andrelândia, não possível identificar 

um outro local na cidade que fizesse alusão ao Parque.  

Eu fui há uns 20 anos e não voltei depois que virou Parque. Eu tenho interesse de 

ir mas fico no sedentarismo. Acho que o pessoal aqui muito distante, você não vê 

ninguém indo, pode ser por falta de conhecimento ou preguiça mesmo. O 

andrelandense não vai na Serra, de 10 mil habitantes, 10 vão lá. Você não ouve 

ninguém contar sobre o lugar, é um assunto que ninguém comenta, é um círculo 

fechado. 
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Acho pouco explorado pela população. O pessoal de fora tem mais informação 

que a gente aqui, a população não é bem informada. Eu vejo falar pouca coisa, 

mais através do Facebook, acho que é pouco divulgado pro pessoal de 

Andrelândia. 

O NPA promoveu, durante a década de 2000, logo após a abertura da reserva para 

visitação, cursos de formação em que moradores de Andrelândia foram capacitados para 

trabalharem como guias do Parque. Foi relatado nas entrevistas que, ao longo dos últimos 

anos, esses jovens que receberam treinamento, desmotivados pela baixa demanda e 

atraídos por outras oportunidades profissionais, deixaram de desempenhar esse 

importante papel para o incentivo do uso público da reserva.  

O NPA podia certificar os guias turísticos pra cidade, o que já aconteceu antes. 

Mas o pessoal vai embora e não fazem mais o trabalho. 

Tem que contar a história, treinar mais guias, divulgar o local. O turismo ia fazer 

Andrelândia crescer, gerar renda, é um potencial adormecido. 

Precisava ter guias pra acompanhar o pessoal, o acesso também é difícil pra 

alguns. E também divulgar nos outros lugares, buscar o interesse das pessoas. 

Como já foi relatado, a visitação ao Parque somente é permitida com o 

acompanhamento de um guia autorizado. Apesar do Parque ter um horário fixo de 

funcionamento (disponibilizado no site do NPA), em virtude do escasso número de 

profissionais habilitados, a visitação tem que ser previamente agendada por telefone. Essa 

questão também pôde ser entendida como um fator de inibição para os moradores. 

Acho que a necessidade de agendar dificulta, as pessoas não estão dispostas a se 

programar. 

Acho uma pena que o pessoal chega lá e tá sempre fechado, não sei o horário de 

funcionamento. Falta propaganda na cidade né. O pessoal aqui é muito 

desinformado, mas quando aparece na televisão aparece muita gente aqui, 

Nossa Senhora! 

O acesso da área urbana até a entrada do Parque é feito por estrada não 

pavimentada, em um percurso de 6km. Não foi encontrado na cidade qualquer serviço de 

transporte específico para o Parque, o que gera a dependência do transporte privado ou 

do uso de taxis, fato que onera significativamente o valor do passeio. Somadas à essas 

dificuldades, alguns entrevistados mencionaram que a cobrança do valor do ingresso 
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também era um quesito relevante. Sobretudo no caso de um passeio em família com várias 

pessoas, em que o valor final poderia seria significativo em relação a sua condição 

econômica. 

Conheço a região há muito tempo, mas não conheço o Parque, acredita? Eu fui 

na missa de inauguração da Capela (de Santo Antônio). Ainda vou lá ver, tenho 

curiosidade. Foi só falta de oportunidade, de tempo... Lá é uns 6-7km, a pé o 

pessoal fica com preguiça, lá é longe e às vezes não têm carro. 

Lá tem uma pedra com coisas de índio, essa é minha curiosidade de ir lá ver. Se 

o transporte fosse mais fácil com certeza facilitaria pra mim e pra muita gente. 

As escolas sempre organizam visitas, fornecem transporte. Mas falta divulgação, 

talvez a Prefeitura dar acesso à classe econômica mais baixa. Eu nem sei se o 

pessoal de lá sabe do Parque. 

Aqui é uma coisa meio monótona, tem uma camada que reconhece, mas a grande 

população não valoriza. Podia criar uma condução31 pra levar o pessoal daqui 

pro Parque, faria toda a diferença. Já ouvi gente reclamar que não tem jeito de 

pagar. 

Ainda com relação ao aspecto físico do acesso, durante alguns períodos do ano a estrada 

pode se tornar bastante irregular, dificultando a passagem de pequenos veículos. Os 

entrevistados também avaliaram a sinalização rodoviária como insuficiente e que não há 

indicação de trajeto a partir dos municípios vizinhos. Do mesmo modo, a pesquisa de 

campo ratificou essas opiniões.  

No caminho de São Vicente já dá pra ver a Serra, podia ter uma sinalização ali. 

Como exposto no Capítulo 3, durante o trabalho de prospecção do sítio arqueológico da 

Toca do Índio, foi encontrada uma série de artefatos nas escavações no local. Além disso, 

outros objetos foram coletados na região do Parque. Como a reserva não dispõe de 

espaços onde essas coleções possam ser exibidas a longo prazo, algumas mostras já foram 

organizadas, pelo NPA, em escolas e outros locais da cidade. Os moradores demonstraram 

interessante por esse tipo de apresentação, deixando alguns até sua queixa por não haver 

mais oportunidades. 

                                                           
31 Transporte coletivo. 
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Antes faziam exposições com material arqueológico, mas tem muito tempo que 

não vejo exposições. 

Falta mostrar o acervo de achados arqueológicos, foi previsto, mas nunca foi 

feito. Também tem pouca divulgação, melhorar a estrutura de visitação. Dentro 

do possível é muito bom, mas podia ser mais aberto. 

O Parque ainda demanda a implementação de uma infraestrutura básica de recepção 

como sanitários, áreas de descanso, piquenique, lanchonete etc. Apesar disso, visitantes 

avaliaram positivamente a experiência e o consideraram uma boa oportunidade de lazer 

para a população. Os aspectos cênicos do lugar foram recorrentemente mencionados.   

Já fui umas 3 ou 4 vezes, a última foi no ano passado com uns amigos. O que mais 

me impressionou foi a paisagem, até o caminho indo pra lá, podia ter uma 

tirolesa, ia ficar legal! 

Acho que o pessoal não vai por preguiça mesmo, os poucos que foram querem 

voltar, mas quem nunca foi não tem coragem de ir. Só a vista que você tem lá! 

Você vai passear, lá é muita coisa além da pintura, as plantas medicinais, a gruta. 

Ah, lá é bonito né! Dá um orgulho de ter esses desenhos rupestres, fizeram a 

árvore genealógica e descobriram que todo mundo vem dos índios! 

As entrevistas também tiveram como propósito entender se os participantes, em alguma 

circunstância, haviam participado ou colaborado com o trabalho do NPA. Em caso 

negativo, buscou-se captar qual era a percepção que as pessoas tinham da organização e 

se, para eles, havia uma relação clara entre o NPA e o Parque. Os depoimentos indicaram 

a necessidade de maior abertura para a população possa se envolver e contribuir na 

elaboração de atividades no Parque. 

Não conheço o trabalho do NPA, sei que existe, mas não sei o que eles fazem, acho 

que a maioria não conhece. 

Sei que eles existem (NPA) por causa de uns amigos. Pelo que conheço já estão 

há um tempo batendo na mesma tecla, têm persistência no trabalho, com isso 

dou nota 10 pra eles. 

Acho o grupo NPA muito fechado, a gente poderia colaborar com ideias. 

Eles (NPA) fazem um bom trabalho de proteção, era aberto e foi limitado. Falta 

ter um objetivo claro, tem que deixar as pessoas terem acesso, abrir as portas 

pra parceiros e pras pessoas da cidade. 
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Apesar de o município contar com interessantes atributos culturais e naturais, em 

geral a população considera a cidade despreparada para a demanda turística e carente 

dos serviços de hospitalidade atrelados. Diversos entrevistados comentaram o tímido 

apoio que a gestão pública faz ao Parque, apesar de ele representar a principal fonte de 

arrecadação do município no programa ICMS Patrimônio Cultural do Estado.  

Em geral o turismo da cidade é voltado para festas, shows, as pessoas não são 

tão envolvidas com essa parte ambiental. 

O NPA faz o que tem que fazer mas falta o poder público abrir os olhos pra 

importância daquilo. A Secretaria de Turismo e Cultura foi criada, mas nada foi 

feito desde então. 

Mais gente de fora conhece do que a própria população, já vi reportagem, mas o 

pessoal daqui não sabe dizer. A ida das escolas ajuda bem a despertar o interesse 

dos jovens. Acho que falta recurso, de empenho, de participação da Prefeitura, 

divulgação. A cidade ainda não está estruturada pra receber o visitante. 

Apesar da análise das entrevistas abordar, de um modo geral, os fatores a serem 

melhorados, também foram ouvidos diversos depoimentos positivos e até apaixonados. O 

que volta a indicar que há uma espécie de segmentação. De um lado, um grupo 

profundamente envolvido e apoiador da causa, e de outro, uma população alheia e 

desinformada, representando a massiva maioria.  

Como andrelandense apaixonado pela terra natal eu fico muito feliz que a Serra 

está ajudando a contar a história da cidade. Orgulhoso de saber que isso ajuda a 

fazer a cidade ficar conhecida. 

Pra mim é um marco histórico que conta a história do Brasil, da região. É uma 

máquina do tempo, eu sou nostálgico. Eu acho isso tudo muito bonito, eu me 

emociono, o passado me emociona! A Serra nesse aspecto tem um valor 

monstruoso. 

Pra mim significa nossa história, origem nossa, faz parte mesmo da nossa 

origem. É uma referência na região no quesito arqueologia. 

Estudantes que tiveram condição, acesso, dão muita importância. A população 

em geral não dá muita importância, que é a grande maioria. Acho que é uma 

questão cultural que vai passando de pai pra filho, é uma possibilidade. Falta a 

questão do turismo em Andrelândia, mas não adianta ter turismo [lugares de 

lazer] pras pessoas de fora sem ser pras pessoas daqui. 
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Survey 

Encerrada a etapa de entrevistas individuais, foi elaborado um survey derivado do padrão 

de respostas identificado. O questionário ficou acessível durante um período de 30 dias e 

as pessoas previamente entrevistadas foram convidadas a participar também dessa nova 

etapa. O survey gerou um total de 271 respostas, sendo que 11 delas não foram 

computadas, pois se tratavam de respondentes que não conheciam o município de 

Andrelândia. Dessa forma, os dados apresentados a seguir são relativos a 260 

participantes.  

É relevante enfatizar algumas limitações desta etapa de pesquisa. Segundo o IBGE 

(2016) o acesso à Internet no Brasil atinge 55% da população e as taxas são ainda mais 

baixas em municípios de pequeno porte, como Andrelândia. Além disso, a velocidade da 

conexão pode ser baixa e algumas pessoas convidadas a participar alegaram não terem 

conseguido acessar o formulário. Levantamentos online podem excluir grupos de pessoas 

por motivos econômicos e também de determinadas faixas etárias por baixa familiaridade 

com recursos tecnológicos.  

Sob a mesma justificativa usada nas entrevistas individuais, a apresentação do 

questionário online fazia um convite para a participação em uma pesquisa relativa ao 

patrimônio cultural da cidade e não fazia menção direta ao Parque. De acordo com as 

respostas dadas, o questionário segmenta os participantes em dois grupos: Visitantes, 

aqueles que já fizeram ao menos uma visita ao Parque, e Visitantes em Potencial, pessoas 

que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer. 

Para melhor compreensão dos possíveis roteiros do survey, um mapa visual das 

questões foi elaborado (Figura 29). O mapa usado representa o exato roteiro utilizado 

nesta pesquisa. A análise dos dados indicou que esse roteiro poderia gerar resultados 

mais significativos caso algumas alterações houvessem sido feitas. O chamado mapa 

melhorado (Apêndice – C) se trada dessa proposta. Nele fica notável que seria mais 

adequado que o levantamento dos dados socioeconômicos tivesse sido feito de forma 

distinta nos dois grupos, Visitantes e Visitantes em Potencial. Dessa forma as 

características dessas pessoas ficariam mais evidentes e seria possível relacionar 

questões como nível de escolaridade e renda familiar com oportunidade de acesso ao 

lugar.  
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Figura 28 – Mapa de Questões do survey. Fonte: Elaborado pela autora 
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 Um panorama do perfil dos participantes do survey está representado na Tabela 2. 

Mais da metade dos respondentes (58,8%) são moradores de Andrelândia e o outro grupo 

(41,25%) apesar de não ser residente, tem vínculos de amizade e família na cidade. A 

frequência desse tipo de relação afetiva com o lugar já tinha sido identificada também 

durante a fase de entrevistas. As mulheres foram maioria na participação (63,5%), e os 

jovens e adultos entre 15-34 anos foram a faixa etária mais representada (43,4%).  

Tabela 2 – Dados Socioeconômicos dos Participantes do survey 

Total 260 participantes 

Questão No. de Participantes Porcentagem 

Você é morador de 

Andrelândia? 

Sim 153 58,8 % 

Não 107 41,2 % 

Qual sua relação com a 

cidade? 

(não moradores) 

Tenho amigos ou familiares 93 86,9 % 

Sou morador de uma cidade da região 3 2,8% 

Outros motivos 11 10,3 % 

Qual seu sexo? Feminino 165 63,5 % 

Masculino 95 36,5 % 

Qual sua idade? 10 a 14 anos 5 1,9 % 

15 a 19  43 16,5 % 

20 a 34  70 26,9 % 

35 a 44  38 14,6 % 

45 a 59  80 30,8 % 

Acima de 60  24 9,2 % 

Qual seu nível de 

escolaridade? 

Ensino Fundamental incompl. 5 1,9 % 

Ensino Fundamental 9 3,5 % 

Ensino Médio incompl. 18 6,9 % 

Ensino Médio 66 25,4 % 

Ensino Superior incompl. 29 11,2 % 

Ensino Superior 133 51,2 % 

Qual a renda da sua 

família? 

Até 2 Salários Mínimos 
(Até R$ 1.874,00) 

74 28,5 % 

De 2 a 4 Salários Mínimos 
(R$ 1.874,01 a R$ 3.748,00) 

52 20 % 

De 4 a 10 Salários Mínimos 
(R$ 3.748,01 a R$ 9.370,00) 

71 27,3 % 

Acima de 10 Salários Mínimos 
(Acima de R$ 9.370,01) 

63 24,2 % 

Você e/ou sua família 

possuem automóvel 

próprio? 

Sim 216 83,1% 

Não 44 16,9 % 

 

 Fonte: Elaborado pela autora 

 Do ponto de vista da renda familiar, as quatro faixas indicadas foram 

representadas de forma equivalente. Dois outros aspectos merecem ser ressaltados. 

Primeiramente com relação ao nível de escolaridade, 62,4% das pessoas tinham nível 

superior completo ou incompleto e 25,4% ensino médio completo. Além disso, 83,1% 

dessas pessoas (ou família) possuem automóvel próprio. Esses dois quesitos são 
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relevantes, pois podem influenciar de modo expressivo as possibilidades de mobilidade e 

de acesso cultural dos indivíduos. 

 

Figura 29 – Survey Gráfico 01. Fonte: Elaborado pela autora 

Como forma de introduzir o tema do Patrimônio Cultural ao participante, foi 

colocada a questão acerca dos atrativos existentes na cidade. O gráfico demonstra que 

quatro as respostas mais frequentes foram o Parque Arqueológico da Serra de Santo 

Antônio (10,9%), Semana Santa e Festividades (9,8%), Arquitetura Colonial (9,7%), 

Mirante do Cristo (9,0%), Igrejas (8,0%). Esses dados mostram a forte relação que a 

população tem com os símbolos religiosos, algo que já tinha sido evidenciado nas 

entrevistas.  

 

Figura 30 – Survey Gráfico 02. Fonte: Elaborado pela autora 

A partir da questão anterior, os participantes foram convidados a eleger um lugar 

ou festividade que – em sua opinião pessoal – fosse emblemático para a imagem da cidade. 

Os resultados colocaram o Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio em primeiro 

lugar das respostas (24,6%), seguido da Arquitetura Colonial (21,3%), Semana Santa e 
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Festividades (17,9%) e o Mirante do Cristo (12,1%), seguidos de outras opções menos 

expressivas que podem ser observadas no gráfico.  

Um aspecto expressivo dessas escolhas diz respeito aos dados sobre as festas 

organizadas na cidade. Nos depoimentos recebidos nas entrevistas, com frequência os 

participantes pontuaram que o turismo da cidade se baseava principalmente, na atração 

alavancada por festas e shows, especialmente a Exposição Agropecuária que acontece 

anualmente. Esse fato demonstra que há, por parte da população, um entendimento de 

que a administração municipal investe na promoção desses eventos, fazendo com que eles 

representem um movimento significativo na economia local. Em contrapartida, a 

baixíssima taxa de eleição desses itens no survey (Festival de Férias 0%, Exposição 

Agropecuárias 1,4%) pode sugerir que a comunidade não reconhece esses eventos como 

um ingrediente identitário relevante para a imagem da cidade.  

 
Figura 31 – Survey Gráfico 03. Fonte: Elaborado pela autora 

A questão em sequência indagava o participante se ele já havia visitado o Parque. 

Essa etapa do survey segmentou a pesquisa em dois grupos de respondentes: os Visitantes, 

representado por 207 pessoas (79,6%), aqueles que já estiveram no lugar ao menos uma 

vez, e o outro grupo representado por 53 pessoas (24,4%), que foi denominado de 

Visitantes em Potencial. 
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Análise das Respostas dos Visitantes 

A análise das características dos Visitantes demonstrou que esse grupo é 

majoritariamente representado por pessoas que acompanharam o histórico de criação do 

NPA e da reserva (38,6%), seguido por aqueles que participaram de visitas organizadas 

por instituições de educação (31,9%) e daqueles que foram recomendados ou 

acompanhados por amigos (11,6%).  

Uma parcela significativa desse grupo (68,6%) é representada pelos Visitantes que 

retornam, sendo que mais da metade das pessoas (52,7%) já foram de duas a cinco vezes. 

Esses dados, somados às impressões levantadas nas entrevistas, sugerem que o público 

visitante se mantém restrito àqueles que já conhecem o lugar e acabam por retornar. Já o 

recente crescimento de novos Visitantes (31,4%) pode ser atribuído ao incentivo das 

escolas.  

 

Figura 32 – Survey Gráfico 04. Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 33 – Survey Gráfico 05. Fonte: Elaborado pela autora 

 

Logo em seguida os participantes foram convidados a avaliar individualmente os 

Atrativos do Parque em uma escala de 1 – 5, variando entre Pouco interessante e Muito 

interessante. Os resultados foram organizados na Tabela 2, indicando em ordem 
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decrescente o nível de atratividade de cada recurso. A beleza cênica do lugar foi o item 

mais bem avaliado, com 86,0% das respostas, seguido da visita às Pinturas Rupestres 

75,8% e a oportunidade de agregar conhecimentos históricos, foi considerada muito 

interessante por 73,4% dos opinantes. 

Esta questão do survey falhou em não solicitar a avaliação da atratividade do Pico 

do Parque e das ruínas da antiga Capela de Santo Antônio. A frequência de visitação pode 

estar atrelada à dificuldade de acesso, pois trata-se de um trecho mais extenso de 

caminhada onde a vegetação rasteira aumenta a exposição das pessoas ao sol. De todo 

modo, as entrevistas deixaram claro que o local tem grande simbolismo para a 

comunidade, sendo assim um marco dentro do conjunto do Parque. 

Tabela 3 – Avaliação dos Atrativos do Parque. Fonte: Elaborado pela autora 

Como você avalia cada Atrativo? (em uma escala 1 - 5) 

 Interessante (4) Muito Interessante (5) 

Apreciar a natureza e paisagem 11,1 % 86,0 % 

Ver o paredão de pinturas rupestres 17,4 % 75,8 % 

Conhecer mais sobre a história da região 18,8 % 73,4 % 

Visitar a canoa indígena 16,4 % 64,3 % 

Oportunidade de passear com amigos e família 24,2% 61,8 % 

Caminhada pelas trilhas 25,6 % 58,9 % 

Conhecer mais sobre a fauna e flora da região 23,7 % 50,2 % 

 

 

Figura 34 – Survey Gráfico 06. Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 35 – Survey Gráfico 07. Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 36 – Survey Gráfico 08. Fonte: Elaborado pela autora 

 

O survey também buscou mensurar a qualidade das estruturas de acesso ao 

Parque. Os resultados mostraram que a Estrada (71%) Sinalização, (67,7%) e Área de 

Estacionamento (63,3%) foram avaliadas como regular e bom, respectivamente.  

 

Tabela 4 – Avaliação das Estruturas do Parque. Fonte: Elaborado pela autora 

Como você avalia cada item? (em uma escala 1 – 5)   

 Regular (3) Bom (4) Excelente (5) 

Estrada de Acesso 44,4 % 26,6 % 11,1 % 

Sinalização da Estrada 34,3 % 33,3 % 11,6 % 

Área de Estacionamento 32,9% 30,4% 19,3% 
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Figura 37 – Survey Gráfico 09. Fonte: Elaborado pela autora 

As estruturas físicas de recepção, que são um item chave no resultado da 

experiência do Visitantes, foram avaliadas por 57% como regular e bom. No que diz 

respeito aos recursos interpretativos, o Parque conta com o trabalho dos guias, 

(intérpretes) e da sinalização indicativa das trilhas.  Apesar de a oferta interpretativa ser 

limitada, foi avaliada positivamente pelos Visitantes: a sinalização foi considerada bom-

excelente por 68,6% das pessoas e a interpretação dos guias foi aprovada por 73,4% 

deles. 

 

Figura 38 – Survey Gráfico 10. Fonte: Elaborado pela autora 
 

Em concordância com os dados levantados nas entrevistas, as estratégias de 

comunicação utilizadas pelo Parque a promoção de atividades especiais foram os itens 

mais negativamente avaliados. 65,2% das pessoas consideram a Divulgação entre ruim e 

regular e a Frequência de realização de eventos foi depreciada por 82,6% dos Visitantes. 
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Figura 39 – Survey Gráfico 11. Fonte: Elaborado pela autora 
 

Como já apresentado no gráfico anterior, a realização de eventos foi um item 

apontado consistentemente durante a pesquisa e 78,7% dos Visitantes indicaram que 

esse seria um incentivo para o retorno. A oferta de transporte gratuito (ocasional) foi o 

segundo item apontado, com 27,5% das respostas, seguido da gratuidade do ingresso, 

indicada por 14,5%. É significativo ressaltar que 96,1% dos Visitantes afirmaram que 

recomendariam o Parque a um amigo, indicando que, apesar das limitações identificadas 

indicadas pela pesquisa, a experiência dos visitantes tem se mostrado satisfatória. 

 

Figura 40 – Survey Gráfico 12. Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

Figura 41 – Survey Gráfico 13. Fonte: Elaborado pela autora 
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Análise das Respostas dos Visitantes em Potencial 

As questões voltadas para os Visitantes em Potencial (53 participantes) 

demonstraram que os motivos alegados para a não visitação foram, em primeiro lugar 

(56,6%), a falta de oportunidade e o segundo maior motivo sendo a falta de interesse 

(17%). Razões como desinformação, falta de transporte adequado também foram 

indicadas. Apesar de esse grupo nunca ter visitado a reserva, 77,4% das pessoas 

afirmaram saber sobre os recursos existentes no Parque. Apenas 22,6% afirmaram não 

ter nenhum conhecimento acerca do lugar.  

 

Figura 42 – Survey Gráfico 14. Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Figura 43 – Survey Gráfico 15. Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como indicado previamente nos depoimentos das entrevistas, esses participantes 

também apontaram a realização de eventos no Parque seria o principal motivador 

(41,4%) para que eles viessem a conhecer o lugar. A eventual oferta de transporte gratuito 

(27,1%) e entrada gratuita (17,1%) também foram indicadas como facilitadores.  

 

Figura 44 – Survey Gráfico 16. Fonte: Elaborado pela autora 
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Análise das Respostas de Todos os Participantes 

As mídias eletrônicas também são consideradas recursos interpretativos que ajudam a 

preparar o visitante para a experiência no lugar. O “NPA Informa”(Anexo – C), boletim 

informativo da instituição foi, ao longo dos anos substituído pela comunicação online. De 

todos os participantes, 60% afirmaram nunca terem visitado o site e 71,1% nunca 

visitaram a página do NPA no Facebook, mostrando que raramente são acessadas as duas 

únicas mídias de comunicação. Outra questão importante de ser ponderada é a fragilidade 

da identidade do Parque enquanto instituição. Como os dados anteriores demonstraram, 

o nome do lugar ainda não está consolidado e o fato de as mídias digitais carregarem o 

nome do NPA causa um conflito de “imagem” entre o Parque Arqueológico da Serra de 

Santo Antônio e seu órgão gestor, o NPA. 

 

Figura 45 – Survey Gráfico 17. Fonte: Elaborado pela autora 

 

 
Figura 46 – Survey Gráfico 18. Fonte: Elaborado pela autora 

  

Levando em conta que 79,6% dos Participantes do survey já visitaram o Parque, 

era esperado que um número representativo de pessoas tivesse conhecimento sobre o 

NPA, que foi confirmado por 60,4% das respostas positivas: 

 

Figura 47 – Survey Gráfico 19. Fonte: Elaborado pela autora 
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Comentários e Sugestões dos Participantes 

Ao final de toda a sequência de questões fechadas, o survey apresentou um campo onde o 

participante podia deixar sugestões e comentários livres. Nessa etapa 55 participantes 

deixaram suas considerações, indicando pontos positivos quando os que precisam ser 

melhorados. Essa amostra de impressões32 foi muito semelhante aos relatos registrados 

nas entrevistas individuais.  

As questões apontadas nesses comentários foram relativas a) à divulgação do 

Parque e do acesso às informações; b) à realização de eventos e à oportunidade de 

usufruto do local enquanto espaço de lazer pela população local; c) às melhorias de 

estruturas de recepção do Parque; d) às melhorias dos equipamentos de acesso ao local, 

como estrada, sinalização e transporte público e e) à possibilidade de a comunidade 

colaborar com as atividades do NPA contribuindo com propostas coletivas: 

Seguindo a linha de avaliação, é possível ver uma que não há divulgação, assim como 

pouca sinalização para seu acesso. Em finais de semana e feriados, deveriam ter 

eventos ou no mínimo, guias dispostos durante todo o período. Já deixei de ir levando 

turistas, algumas vezes, por não ter ninguém disponível no local. Outro fator 

relevante, é a falta de um espaço de alimentação que venda água e lanches leves, visto 

a trajetória puxada para quem não está habituado a trilhas. Por último, deveria 

haver uma divulgação melhor e abrir espaço para que a população se envolva em 

projetos. A meu ver, é um grupo restrito coordena e não dá espaço para os próprios 

moradores da cidade se envolverem. Existem muitas ideias, muito em que se falar, 

mas pra quem? Falta isso. 

Também foram pontuados nesses comentários: a) a necessidade de 

reconhecimento do valor do Parque pela da administração pública; b) investimentos no 

setor de serviços turísticos da cidade como meio de propulsão cultural e econômica para 

a população e c) repasse dos recursos recebidos do Estado para melhorias na área do 

patrimônio e cultura do município: 

Andrelândia tem grande potencial turístico que pra mim é pouco explorado! Acredito 

que um incentivo maior da Prefeitura iria tornar mais conhecido entre os cidadãos 

andrelandenses e da região! Levando renda e cultura a todos! 

Sugiro que o Parque Arqueológico seja mais valorizado pela Prefeitura pelo seu 

potencial turístico, cultural e socioeconômico. 

                                                           
32 Outros depoimentos estão transcritos no Apêndice – E. 
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Deveria haver o repasse integral do valor33 que a Prefeitura recebe para o Parque.” 

As duas últimas respostas do Survey indicam que a expressiva maioria dos 

participantes (87,4%) compreende que, entre as cidades da região – muitas delas fazendo 

parte da Rota da Estrada Real e detentoras de patrimônio arquitetônico colonial relevante 

– Andrelândia possui equipamento cultural e turístico singular.  

 

Figura 48 – Survey Gráfico 20. Fonte: Elaborado pela autora 

E, por fim, a última questão fechada demonstrou que, para o total dos 260 

participantes, a Serra de Santo Antônio é, em igual medida (19,4%), um motivo de orgulho 

para a cidade e também um ótimo exemplo de preservação do Patrimônio Cultural e 

Natural. Seguido do latente potencial das atividades turísticas que representou 19,2% das 

respostas. O lugar tem significado pessoal e afetivo para 11,4% e é apontado por 10,7% 

como boa opção de lazer para os moradores.  

 

 

Figura 49 – Survey Gráfico 21. Fonte: Elaborado pela autora 

 

                                                           
33 Esse comentário diz respeito ao recurso que o município recebe através do ICMC Patrimônio Cultural, 
um programa de incentivo à preservação do patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais.  
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Dados de Visitação 

Desde o ano da abertura da reserva para visitação, em 1999, o Parque conta com um Livro 

de Visitantes onde estão registrados nome, data e procedência das pessoas. O 

levantamento realizado por Santos34 (2005) foi atualizado até o período desta pesquisa, 

em 2017. A partir disso foi possível identificar que o Parque recebeu uma média anual de 

297 visitantes e também, que houve um aumento do índice de visitação nos últimos três 

anos, recebendo 699 pessoas em 2015, 530 em 2016 e até outubro de 2017, 357 pessoas. 

 

Figura 50 – Gráfico de visitação anual. Fonte: Adaptado de Santos (2015) 

 

 

A partir desse crescimento observado, foi feito um levantamento mais detalhado 

dos dados de 2015-2017. Essa análise gerou algumas indicações. Ao logo do ano há um 

aumento do fluxo de visitação durante o mês de julho, no período de férias escolares. O 

mesmo não acontece durante os meses de dezembro e janeiro, em virtude da grande 

quantidade de chuvas que ocorre nessa época. No que diz respeito à origem dos visitantes, 

um fato relevante de se considerar é que indivíduos que não são moradores, mas têm 

família no município, costumam declarar Andrelândia como sua procedência. Fato que 

pode gerar dados falso-positivos da representatividade da visitação da comunidade local. 

Foi verificado também que, no ano de 2016, o Parque recebeu a visita de seis técnicos do 

IPHAN e do DPHDM-MB para vistoria e avaliação do valor histórico e arqueológico da 

canoa indígena, encontrada no leito do Rio Grande. 

                                                           
34 Os dados do ano 2001 não estavam disponíveis. 
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Figura 51 – Survey Gráfico 22. Fonte: Elaborado pela autora 

 

A análise do período deixou evidente a expressividade das visitas organizadas por 

Escolas Municipais, Estaduais e Universidades da Região35. Em 2015, as visitas escolares 

representaram 61,6% do total, seguindo de 40,9% em 2016, e com diminuição para 16,5% 

no ano 2017. Esses índices confirmam a relevância da organização de grupos de visitas, 

sejam elas promovidas por escolas, instituições ou festivais, já que dão oportunidade de 

acesso a pessoas cujo transporte pode ser um fator importante de impedimento. E 

também confirmam os depoimentos dos entrevistados e resultados do survey, já que 

31,9% dos Visitantes declaram ter participado de um desses grupos guiados. 

 

 

 

 

                                                           
35 Para a classificação dos visitantes provenientes da Região foram considerados os municípios:  São Vicente 
de Minas, Piedade do Rio Grande, Santana do Garambéu, Lima Duarte, Liberdade, Bom Jardim de Minas, 
Arantina, Seritinga, Serranos, Carvalhos, Madre Deus de Minas, São João Del Rei, Tiradentes. 



92 

 

Recomendações  

 

Os dados analisados nas Entrevistas e no Survey deixaram evidentes demandas dos 

Visitantes e também dos Visitantes em Potencial. Tendo em vista atender algumas dessas 

necessidades e melhorar os serviços interpretativos oferecidos pelo Parque Arqueológico, 

foi possível organizar o conjunto de recomendações a seguir.  

 

 Criação de uma identidade visual para o Parque que possa ser usada em 

concordância com os aspectos gráficos da marca no NPA. De acordo com o que a 

pesquisa apontou, a marca deve buscar enfatizar, graficamente, os aspectos 

culturais, fazendo alusão aos elementos arqueológicos da reserva, já que se tratam 

do seu principal atrativo. Recomendamos também que a grafia da marca use o 

nome por extenso “Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio”, incentivando 

a fixação do nome da instituição pela população de Andrelândia. Além disso, a 

grafia da marca deve buscar realçar (tendo maior peso visual) o trecho “Serra de 

Santo Antônio” em virtude da importância e simbologia que esse nome tem para a 

comunidade. 

 Elaboração de um site para o Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio que 

seja distinto do atual site do NPA e que reflita a identidade visual da instituição. Ele 

deve conter informações como: história, atrativos naturais e culturais, 

infraestrutura disponível para o visitante, horário de funcionamento, instruções 

de acesso, convite para participar do clube “Amigos do Parque”, etc.  

 Criação de uma página oficial na rede social Facebook© que também seja distinta 

da página do NPA e que possa servir de canal de divulgação de programações 

especiais e novidades sobre o Parque.  

 Criação de um perfil oficial na rede social Instagram© para o Parque para 

divulgação de imagens de seus atrativos, eventos e também dos atrativos culturais 

de Andrelândia. 

 Solicitação de inserção do Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio nas 

imagens 360o do Google Maps/StreetView© permitindo que as pessoas façam 

visualizações panorâmicas ao planejar suas visitas.  
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 Criação de um clube de associados “Amigos do Parque”. Através dele as pessoas 

poderiam ser incentivadas a fazer doações na forma de algumas modalidades de 

planos com valores mensais ou anuais definidos. Os amigos associados poderiam 

contar com benefícios como: pacote de entradas gratuitas por ano, convites 

especiais em eventos, ter seu nome divulgado no site, etc. 

 Definição de um dia de acesso gratuito ao Parque, podendo ser um dia fixo da 

semana ou no mês.  

 Definição de um Calendário anual de eventos a serem realizados no Parque.  

 Elaboração de mostras temporárias de coleções arqueológicas provenientes de 

escavações no Parque. Propomos que elas sejam feitas em locais de uso público de 

Andrelândia e que, além dos artefatos, contenham painéis e outros recursos 

interpretativos acerca das riquezas da reserva e que instiguem a visita ao local.   

 Instalação de placas de sinalização rodoviária que sigam o Guia Brasileiro de 

Sinalização Turística (Brasil, 2001). Recomendamos que essas placas deixem 

evidente a existência de um atrativo arqueológico no município de Andrelândia. 

Incentivamos que o uso desse modelo de sinalização seja feito tanto nos trajetos 

que ligam a área urbana da cidade ao Parque, quando dos caminhos a partir de 

cidades vizinhas.  

 

Em virtude de ainda não haver no Parque um espaço físico que possa abrigar 

exposições e outras atividades, atualmente, há a possibilidade de implantar mídias 

interpretativas outdoor. De acordo o modelo de Roberts (Figura 11), recomenda-se que o 

design das placas interpretativas incorpore aspectos físicos que incentivem o toque ou 

algum outro tipo de interação buscando atrair a curiosidade do visitante.  

Além de textos (contendo entre 80-300 palavras), recomendamos que os 

dispositivos incorporem ilustrações ou representações visuais que tornem a 

interpretação mais instigante. Além disso, as características (tamanho, material, cor e 

tipografia) desses novos recursos interpretativos devem estar em harmonia com a família 

de placas indicativas (em aço cortem) já existentes no Parque. O quadro a seguir faz uma 

descrição de alguns dispositivos que poderiam ser implementados.  
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Local Dispositivo 

Próximo da entrada e do 

local onde os visitantes 

assinam o Livro de 

Visitantes 

Placa Interpretativa que contenha um mapa das trilhas 

existentes e breve descrição de todos os atrativos dando 

um panorama do que pode ser visitado. 

Canoa Indígena Placa interpretativa vertical com representação gráfica 

da canoa e sua relação com a espécie de árvore que foi 

usada para sua construção. Explorando também a 

relação de escala entre os elementos, árvore, embarcação 

e ser humano.  

Sitio Arqueológico 

da Toca do Índio 

Placa interpretativa horizontal com informações rápidas 

sobre a constituição do sítio e uma imagem de 

reprodução do painel de inscrições. Essa placa tem como 

objetivo permitir que o visitante consiga visualizar com 

nitidez o conjunto completo das pinturas rupestres. 

Mirante da Estrada Real Placa interpretativa horizontal com a silhueta do 

panorama visto a partir do local, contendo indicações de 

localização da Serra dos Dois Irmãos e os municípios 

vizinhos e outra curiosidades. 

Pico do Parque e 

Ruínas da antiga Capela 

 

 

Placa interpretativa horizontal com conteúdo histórico e 

curiosidades sobre a antiga Capela, contendo 

representações gráficas da forma arquitetônica que ela 

teve. Essa placa também dever fazer alusão a Capela 

atualmente existente no pé da Serra de modo a fazer uma 

ligação simbólica entre os dois pontos.   

02 Placas interpretativas horizontais com a silhueta do 

panorama visto a partir do local, sendo uma com vista 

para o sul e outra para o norte e com indicação da altitude 

do pico. Elas deverão conter indicação dos principais 

pontos de referência, municípios vizinhos e outra 

curiosidades. 

Capela de Santo Antônio 

localizada fora da reserva 

 

Placa interpretativa horizontal com conteúdo histórico e 

curiosidades sobre a Capela, fazendo alusão às ruínas 

existentes no Pico do Parque de modo a fazer uma ligação 

simbólica entre os dois pontos. Essa placa também tem 

como incentivo instigar a curiosidade para a visitação das 

ruínas no pico do Parque. 

Em pontos diversos Placas de identificação de espécies vegetais emblemáticas 

encontradas na reserva, em especial a Araucária.  

Quadro 4  – Recomendações. Fonte: Elaborado pela autora 
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5 Conclusões 

 

A revisão de literatura demonstrou que as boas práticas interpretativas vão além do 

conteúdo especializado e focam nas expectativas e demandas das pessoas, resultando em 

um maior interesse pelo recurso ou lugar. Sobretudo, estimulam um maior apreço por 

parte da população que nele vive e constantemente o transforma. 

Ao tomar o Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio como um caso 

representativo para essas questões, foi possível identificar algumas oportunidades para o 

Núcleo de Pesquisas Arqueológicas do Alto Rio Grande e a administração do parque de 

compreender percepção dos visitantes, sejam eles locais ou turistas, e atuar de forma a 

potencializar as qualidades do lugar. Percebemos algumas lacunas entre a interpretação 

proposta e a avaliação feita pela população. Esse fato não é necessariamente um 

problema, já que a expansão do conhecimento sobre o patrimônio é um dos objetivos da 

interpretação. 

É importante ressaltar o fato de que a Unidade de Conservação em questão ainda 

não conta os importantes e obrigatórios instrumentos de gestão, o Plano de Manejo e o 

Plano de Uso Público. Idealmente, esses instrumentos devem ser elaborados antes da 

etapa de Interpretação. Essa condição, entretanto, não é particular ao Parque 

Arqueológico da Serra de Santo Antônio já que, diversos Parques Nacionais do país se 

encontram abertos à visitação mesmo na ausência do PM. Em razão das atuais condições 

estruturais e de gestão do Parque, as contribuições desta pesquisa se situaram na 

interseção das fases do Plano de Visitação e do Plano Interpretativo (Figura 8). Também 

não fez parte do escopo desta pesquisa dar subsídios para soluções arquitetônicas de 

infraestruturas do Parque.  

No panorama geral das pesquisas de campo, evidenciado nas entrevistas e 

corroborado pelos expressivos índices do survey, percebemos que a deficiência na 

comunicação e divulgação do Parque foi incisivamente pontuada pelos participantes, 

indicando que a instituição precisa fortalecer sua imagem e identidade. Nesse sentido, 

acreditamos que isso possa ser melhorado através de 1) fortalecimento da imagem do 

lugar através do uso pela população; 2) consolidação do nome completo da instituição 

“Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio”, deixando o nome da instituição gestora 
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em um segundo plano; 3) fortalecimento através da criação de uma marca gráfica para o 

Parque, que permita que as pessoas associem rapidamente o lugar a uma representação 

visual criada para ele. 

Também constatamos que as visitas organizadas por instituições escolares 

representam uma iniciativa essencial, que se reflete em um expressivo aumento dos 

índices de visitação mas, principalmente, em razão da influência positiva que essas 

experiências demonstraram ter nos jovens e adolescentes. Essas visitas se enquadram no 

âmbito atividades formais de educação, pois são demandadas e atreladas ao conteúdo 

escolar. De todo modo, acreditamos que esse estímulo ao reconhecimento e apreciação do 

lugar pode incentivar as visitas espontâneas e com caráter de recreação. 

O apoio da administração local é vital para que o Parque tenha condições de 

receber a infraestrutura adequada seguida de mídias interpretativas para realçar seus 

recursos naturais e arqueológicos e elevar a qualidade da experiência dos usuários. A 

contribuição também pode se traduzir na implementação de sinalização turística 

adequada nas vias de acesso, na oferta de transporte público que facilite o acesso ao local 

e no apoio na organização de eventos realizados no Parque.  

Por fim, após levantar todas essas questões, esta pesquisa pôde indicar as bases 

para um projeto de Design Interpretativo que seja adequado às características e 

necessidades locais, melhorando os resultados no que diz respeito à participação da 

comunidade na preservação de seu patrimônio. Esperamos que essa abordagem 

contribua para a difusão dos princípios de sustentabilidade entre os visitantes e a 

apreciação dos valores locais.  
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Trabalhos Futuros 

 

A pesquisa mostrou que o Parque Arqueológico e a cidade de Andrelândia possuem 

atributos que possibilitariam o desenvolvimento de pesquisas em diversas áreas do 

conhecimento. Caracterização da RPPN demanda pesquisas para a identificação da 

vegetação e flora, aspectos hidrográficos, espeleológicos e geológicos. As qualidades 

arqueológicas da Toca do Índio abrem um leque para que as pinturas rupestres da região 

sejam mapeadas, assim como pesquisas que tratam das relações de gestão público-

privado de áreas protegidas poderiam ser similarmente estudadas, tomando o Parque 

como caso. O município também é um terreno fértil para trabalhos nas áreas de 

arquitetura, história e turismo. Esperamos, assim, que este trabalho seja estímulo para 

muitos outros.  
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	 Iniciado	o	reflorestamento	da	área	do	Parque,	originalmente	degradado	pelo	cultivo	
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UFMG.	Arqueóloga	Alenice	Motta	Baeta.		
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1999	 	 Apresentado	ao	IPHAN,	o	Projeto	de	Implantação	do	Parque	Arqueológico	da	Serra	de	

Santo	Antônio.	
	 Criação	da	primeira	página	institucional	do	NPA	na	internet	(website).	
	 Concluída	a	construção	da	infraestrutura	básica	de	recepção	ao	visitante	no	Parque.	
1999/10	 Tombamento	Municipal	do	Sítio	Arqueológico	Toca	do	Índio	e	entorno	declarado	Área	

de	Proteção	Permanente	(Lei	No	1.197).	
1999/12	 IPHAN	aprova	a	proposta	de	implantação	Parque	e	plano	de	visitação.	
	

2000	 NPA	assina	Termo	de	Compromisso	de	preservação	da	reserva.	IBAMA,	MG.	
2000/03	 Vistoria	Técnica	Inicial	para	realização	de	levantamento	de	fauna	e	flora	existente	na	

UC	e	entorno.	IBAMA,	MG.	
2000/04	 Deferido	o	pedido	de	reconhecimento	da	Reserva	como	RPPN	pelo	IBAMA,	MG.	
2000/05	 Solicitação	de	Parecer	Técnico	do	Iphan	sobre	o	projeto	de	implantação	da	Reserva.	
2001	 Tombamento	do	Sítio	Arqueológico	da	Serra	de	Santo	Antônio	em	nível	Municipal.		
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2001/10	 Recebe	 Título	 de	 Reconhecimento	 de	 Reserva	 Particular	 do	 Patrimônio	 Natural	
IBAMA.	

2003	 NPA	 recebe	 o	 Prêmio	 Rodrigo	 Melo	 Franco	 de	 Andrade	 ‐	 IPHAN	 por	 sua	 notável	
atuação	na	Proteção	do	Patrimônio	Natural	e	Arqueológico.		

2006/06	 Marco	Oficial	da	Estrada	Real	é	instalado	dentro	da	área	do	Parque.	
	
2014/10	 Canoa	 indígena	 de	 9,1m	 é	 encontrada	 no	 leito	 do	 Rio	 Grande,	 na	 divisa	 entre	

Andrelândia	e	Santana	do	Garambéu	e	recolhida	por	colaboradores	do	NPA.		
2015	 Canoa	 indígena	—	 com	datação	 estimada	 do	 ano	 de	 1610	—	 	 é	 tombada	 em	nível	

municipal	(lei	nº	1958/2015)	e	passa	a	integrar	o	acervo	do	Parque.		
2016	 NPA,	enquanto	representante	da	proteção	ambiental	da	região,	intervém	na	instalação	

de	um	eletrodo	que	passaria	pelas	áreas	dos	municípios	de	Andrelândia	e	São	Vicente	
de	Minas.	

2016/06	 Capelinha	de	Santo	Antônio	é	entregue	à	comunidade	após	dois	anos	de	trabalhos	de	
restauro	voluntário.	

2016/07	 NPA	comemorou	30	anos	de	atuação	na	proteção	do	patrimônio	natural	e	arqueológico	
de	Andrelândia	e	região.	

2017/01	 Foram	 encontrados	 dois	 novos	 abrigos	 rochosos	 com	 vestígios	 arqueológicos	 no	
município	 de	 Andrelândia	 (região	 conhecida	 como	 Palmeirinhas)	 cadastro	 desses	
sítios	está	sendo	providenciado	junto	ao	IPHAN.	

Fonte:	Elaborado	pela	autora,	2017.	
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Design Interpretativo e Patrimônio:  

O Caso do Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio 

Pesquisadora: Luciana Guizan Aureliano 
Orientador: Prof. Dr. Eduardo Romeiro Filho 
Universidade do Estado de Minas Gerais – Escola de Design 
 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA  

 
1. Você mora em Andrelândia?  
2. Qual sua relação com a cidade? 
3. Na sua opinião, quais são os principais atrativos de Andrelândia? (lugares e 

festividades) 
4. Dentre o que você mencionou, o você considera mais marcante na cidade? 
5. Você já visitou o Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio? 

 

Caso a resposta seja SIM 

6. Já foi mais de uma vez?  
7. O que você achou da sua visita ao Parque? 
8. O que você acha que poderia ser feito para deixar o Parque mais atraente? 
9. Você tem alguma relação com o Núcleo de Pesquisas Arqueológicas do Alto 

Santo Antônio - NPA?  
 
Caso a resposta seja NÃO 

10. Você sabe o que tem no Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio? 
11. O que você já ouviu falar sobre o Parque? 
12. Você tem interesse em visitar o Parque?  

 
13. Na sua opinião, o que os moradores da cidade pensam sobre o Parque? 
14. Na sua opinião, o que demotiva os moradores de visitarem o Parque? 
15. Como você avalia o trabalho desenvolvido pelo NPA? 
16. O que o Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio significa para você? 
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não sim

não sim

não sim

Você já visitou o Parque 
Arqueológico da Serra de 

Santo Antônio?

Você já acessou a página 
do NPA no Facebook?

CO
M

O
 V

O
CÊ

 A
VA

LI
A 

O
S 

AT
RA

TI
VO

S 
DO

 P
AR

Q
UE

?

Conte-nos um pouco sobre você
(dados sócio-econômicos)

Como você ficou sabendo do 
Parque?

Paredão de Pinturas 
Rupestres

Caminhada pelas Trilhas

Ver a natureza e a paisagem

Possibilidade de passear com 
a família e amigos

Ver a natureza e a paisagem

Conhecer a Canoa indígena

Quantas vezes você já 
esteve lá?

Conhecer mais sobre 
nossa história

Estrada de acesso ao Parque

Sinalização da Estrada de 
acesso ao Parque

Infraestrutura de  
Recepção ao Visitante

Sinalização das Trilhas

Divulgação feita  
sobre o Parque

Frequência de realização de 
Eventos no Parque

Você conhece Andrelândia?

Quais das opções abaixo seria 
um incentivo para sua visita?

Você já acessou o site 
do NPA na internet?

Você conhece o NPA?

Você acha que o Parque faz 
Andrelândia se destacar na região?

O que a Serra de Santo Antônio 
significa para você?

Por que você nunca 
visitou o Parque?

Você sabe o que 
existe no Parque?

Como você avalia a Divulgação 
feita sobre o Parque?

Quais das opções seria um 
incentivo para sua visita?

Obrigada pela participação!

CO
M

O
 V

O
CÊ

 A
VA

LI
A 

O
S 

SE
G

UI
N

TE
S 

IT
EN

S?

Qual sua relação com a cidade?

Su
rv

ey
 | 

M
AP

A 
M

EL
H

O
RA

DO

Na sua opinião, quais são os 
principais atrativos de Andrelândia?

O que você acha mais  
emblemático na cidade?

Gostaria de deixar um 
comentário? (questão aberta)Obrigada pela sua participação!

Você recomendaria a 
visita a um amigo?

Você já acessou a página 
do NPA no Facebook?

Conte-nos um pouco sobre você
(dados sócio-econômicos)

Você já acessou o site 
do NPA na internet?

Você conhece o NPA?

VISITANTES
VISITANTES

EM POTENCIAL

Você é morador de Andrelândia?
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Survey	–	Respostas	campo	aberto1	

1. Andrelândia	tem	vários	atrativos	culturais	mas	falta	apoio	e	divulgação	para	que	os	

visitantes	possam	conhecer	melhor	nossa	cidade.	Moro	em	Andrelândia	35	anos	e	

nunca	tive	oportunidade	de	ir	ao	Parque	Arqueológico	e	sei	que	várias	pessoas	daqui	

e	 de	 cidades	 vizinhas	 que	 também	 queriam	 conhecer	 esse	 atrativo	 não	 tem	

oportunidade.	Espero	que	isso	mude.	

2. Penso	 que	 o	 trabalho	 do	 pessoal	 do	NPA	 é	 fabuloso,	 porém	 falta	divulgação	 do	

parque,	a	própria	população	conhece	pouco.	Precisa	melhorar	a	infraestrutura	dar	

condições	ao	visitante	e	ter	mais	eventos.	

3. Parabéns	pelo	trabalho	do	NPA.	Deveriam	divulgar	mais	o	trabalho,	muito	restrito	

ao	grupo.	

4. É	de	grande	importância	a	preservação	da	nossa	querida	e	estimada	Andrelândia.	

5. Deveria	ser	 feita	uma	maior	divulgação	do	parque	além	de	ter	uma	organização	

pelos	 competentes	 de	 um	 transporte,	 assim	 incentivando	 a	 visita	 ao	 parque.	 As	

pessoas	 poderiam	 ir	 fazer	 piqueniques	 se	 reunir	 com	 a	 família	 além	 de	 ter	 o	

aprendizado	sobre	as	pinturas	e	outras	coisas	se	preferissem.	

6. Acho	que	os	principais	pontos	negativos	são	o	acesso	de	estrada	ao	Parque	e	pouca	

divulgação	 e	 positivo	 a	 limpeza	 dentro	 do	 Parque,	 belezas	 naturais,	 pinturas	

rupestres	e	diversidade	da	vegetação	que	pode	ser	ampliada.	

7. Acho	 que	 falta	 investir	mais	 na	 divulgação	 e	 realizar	 eventos	 que	 chamem	 a	

atenção.	

8. Precisa	de	mais	divulgação	e	eventos.	

9. Grupo	 fechado.	O	 patrimônio	 é	 da	 cidade.	O	 grande	 valor	 de	 um	 tesouro	 é	 ser	

mostrado.	 Deve	 se	 fazer	 amado	 e	 ser	 orgulho	 dos	 moradores.	 Sensibilizar	 a	

população.	Mas	o	grupo	está	de	parabéns	pela	conservação	e	amor	pelo	patrimônio!	

Mas	tem	que	entender	que	é	uma	cultura	a	ser	repassada.	

10. A	própria	população	local	deveria	conhecer	mais	sobre	o	patrimônio.	Vale	a	pena.	

                                                            
1			Para	melhor	compreensão,	foram	corrigidos	eventuais	erros	de	ortografia	e	concordância	encontrados	
nos	comentários.	
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11. Minha	 sugestão	 é	que	 houvesse	maior	divulgação	 e	principalmente,	alguém	que	

ficasse	lá	para	receber	os	visitantes,	que	estão	sempre	dando	de	cara	com	a	porteira	

fechada.	Que	a	nossa	Prefeitura	 reflita	 sobre	 essa	questão	 e	 resolva	apoiar	 esse	

patrimônio	cultural.	

12. Os	Andrelandenses	mal	sabem	sobre	o	Parque	Arqueológico	pois	falta	investimento	

para	o	turismo.	Não	tem	guia,	não	tem	propaganda,	não	tem	nada.	

13. Mais	investimentos	para	o	Parque	que	é	tão	bonito	e	com	um	potencial	de	turismo.	

14. Acho	que	o	Parque	tem	de	ser	da	cidade!!	

15. Acho	 que	 o	 parque	 deveria	 ser	 mais	 divulgado	 e	 a	 visitação	 mais	 incentivada	

principalmente	entre	os	moradores	da	cidade.	Muitos	não	conhecem,	nem	sabe	como	

chegar!	

16. Vá	sempre	ao	Parque!	

17. Todos	que	cuidam	abnegadamente	do	patrimônio	histórico	e	cultural	de	Andrelândia	

merecem	nossa	gratidão	e	admiração.	Eu	apenas	gostaria	de	sugerir	a	elaboração	

de	uma	maneira	de	cobrar	maior	compromisso	por	parte	das	instituições	de	pesquisa	

para	que	desenvolvam	os	trabalhos	que	se	encontram	estacionados	há	tempos.	Creio	

serem	os	resultados	destes	estudos	sobre	os	sítios	arqueológicos	e	todo	o	patrimônio	

histórico	da	cidade,	os	maiores	argumentos	para	a	sua	valorização	e	cuidado	pelas	

autoridades	e	toda	a	comunidade.	Parabéns	pela	iniciativa!	

18. Sou	 estudante	 e	morador	 de	Andrelândia.	Amante	 da	 terrinha,	 como	 é	 chamada	

carinhosamente,	fico	feliz	por	saber	que	ela	é	alvo	de	um	estudo	tão	grandioso	como	

mestrado,	revelando	sua	riqueza	cultural	arquitetônico	e	ambiental.	

19. Maior	divulgação	do	Parque	nas	Escolas	da	região!!!	Sucesso	no	seu	trabalho!	

20. Deveria	 haver	 investimento	 no	 setor	 turístico	 diante	 da	 "riqueza	 cultural"	 que	 é	

Andrelândia.	

21. Andrelândia	precisa	investir	mais	no	turismo.	

22. A	cidade	tem	grande	potencial	turístico.	Sempre	falo	nos	lugares	que	frequento.	Tem	

que	haver	mobilização	para	aproveitar.	

23. Andrelândia	tem	um	potencial	turístico	invejável.	Pena	que	poucos	reconhecem	isso	

e	lutam	por	essa	divulgação.	

24. Andrelândia	é	uma	cidade	acolhedora.	

25. A	preservação	dos	patrimônios	históricos	e	culturais	é	de	grande	importância	para	a	

história	e	economia	da	cidade.	
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26. Viva	Andrelândia!	

27. Acredito	que	um	dia	os	órgãos	governamentais	darão	mais	apoio	à	cultura	de	nosso	

país.	

28. Ajuda	da	Prefeitura	para	melhor	mais	o	patrimônio	cultural	da	nossa	cidade	seria	

muito	bom	para	a	população	e	economia	do	município.	

29. A	criação	do	Parque	representa	uma	realização	marcante	para	a	cidade,	ensejando,	

também,	 outras	 iniciativas	 vitais	 para	 a	mesma:	 preservação	 de	 seu	 patrimônio	

arquitetônico	e	cultural.	O	estabelecimento	de	mais	eventos	que	estimulem	a	vocação	

turística	de	Andrelândia,	com	a	criação	de	respectiva	estrutura	de	apoio	necessária,	

teria	reflexos	na	economia	municipal	e	regional.	
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Andrelândia: Patrimônio, Natureza e
Cultura
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado a responder o questionário online que faz parte 
da Pesquisa de Mestrado de Luciana Guizan Aureliano (Programa de Pós-
Graduação em Design – UEMG) sob orientação do Prof. Eduardo Romeiro 
Filho.

A participação é voluntária. Os dados obtidos serão confidenciais e de 
responsabilidade dos profissionais que trabalharão na pesquisa e serão 
utilizados apenas para esse fim. Não haverá nenhum ônus para a sua 
participação e não estão previstas nenhuma forma de remuneração ou 
indenização. 

*Obrigatório

1. O preenchimento leva cerca de 5 minutos e sua participação é de
grande valor para nós. Você aceita participar? *
Marcar apenas uma oval.

 Aceito Passe para a pergunta 2.

Andrelândia/MG
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2. Você conhece Andrelândia/MG ? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim Passe para a pergunta 3.

 Não Pare de preencher este formulário.

3. Você é morador de Andrelândia/MG? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim Passe para a pergunta 5.

 Não Passe para a pergunta 4.

Passe para a pergunta 3.

4. Qual sua relação com a cidade de Andrelândia? *
Marcar apenas uma oval.

 Tenho amigos e/ou familiares na cidade

 Sou morador de uma cidade da região

 Tenho vínculo de trabalho

 Outros

Andrelândia: Patrimônio, Natureza e
Cultura
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado a responder o questionário online que faz parte 
da Pesquisa de Mestrado de Luciana Guizan Aureliano (Programa de Pós-
Graduação em Design – UEMG) sob orientação do Prof. Eduardo Romeiro 
Filho.

A participação é voluntária. Os dados obtidos serão confidenciais e de 
responsabilidade dos profissionais que trabalharão na pesquisa e serão 
utilizados apenas para esse fim. Não haverá nenhum ônus para a sua 
participação e não estão previstas nenhuma forma de remuneração ou 
indenização. 

*Obrigatório

1. O preenchimento leva cerca de 5 minutos e sua participação é de
grande valor para nós. Você aceita participar? *
Marcar apenas uma oval.

 Aceito Passe para a pergunta 2.

Andrelândia/MG
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Conte-nos um pouco sobre você

5. Qual sua idade? *
Marcar apenas uma oval.

 10 a 14 anos

 15 a 19 anos

 20 a 34 anos

 35 a 44 anos

 45 a 59 anos

 Acima de 60 anos

6. Sexo: *
Marcar apenas uma oval.

 Feminino

 Masculino

7. Você e/ou sua família possuem automóvel próprio? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

8. Qual seu nível de escolaridade? *
Marcar apenas uma oval.

 Ensino Fundamental incompleto

 Ensino Fundamental

 Ensino Médio incompleto

 Ensino Médio

 Ensino Superior incompleto

 Ensino Superior
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9. Qual a renda da sua família? *
Marcar apenas uma oval.

 Até 2 Salários Mínimos (Até R$ 1.874,00)

 De 2 a 4 Salários Mínimos (R$ 1.874,01 a R$ 3.748,00)

 De 4 a 10 Salários Mínimos (R$ 3.748,01 a R$ 9.370,00)

 Acima de 10 Salários Mínimos (Acima de R$ 9.370,01)

Passe para a pergunta 10.

Atrativos da cidade

10. Na sua opinião, quais são os principais atrativos de Andrelândia? *
Marque quantas opções desejar
Marcar tudo o que for aplicável.

 Arquitetura Colonial

 Antiga Estação Ferroviária

 Bandas de Música

 Cachoeiras e Grutas

 Exposição Agropecuária

 Fazendas Centenárias

 Festival de Férias

 Igrejas

 Mirante do Cristo

 Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio

 Pedra do Índio e Morro do Serrote

 Praças e Jardins

 Semana Santa e festividades

 Outros
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11. O que você acha mais emblemático (marcante) na cidade? *
Marque UMA opção
Marcar apenas uma oval.

 Arquitetura Colonial

 Antiga Estação Ferroviária

 Bandas de Música

 Cachoeiras e Grutas

 Exposição Agropecuária

 Fazendas Centenárias

 Festival de Férias

 Igrejas

 Mirante do Cristo

 Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio

 Pedra do Índio e Morro do Serrote

 Praças e jardins

 Semana Santa e festividades

 Outra: 

12. Você já visitou o Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim Passe para a pergunta 13.

 Não Passe para a pergunta 32.

Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio
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13. Quantas vezes você já esteve lá? *
Marcar apenas uma oval.

 1 vez

 2 - 5 vezes

 6 vezes ou mais

 Costumo ir 1 vez por ano

 Costumo ir mais de 1 vez por ano

14. Como você ficou sabendo do Parque? *
Marcar apenas uma oval.

 Participei de uma visita guiada pela minha Escola

 Fui durante uma Festividade que aconteceu na cidade

 Conheço a história do Parque desde sua criação

 Um amigo me recomendou a visita

 Tenho costume de fazer passeios em Parques e Reservas

 Fiquei sabendo na internet

 Outros

Como você avalia os atrativos do Parque?

11. O que você acha mais emblemático (marcante) na cidade? *
Marque UMA opção
Marcar apenas uma oval.

 Arquitetura Colonial

 Antiga Estação Ferroviária

 Bandas de Música

 Cachoeiras e Grutas

 Exposição Agropecuária

 Fazendas Centenárias

 Festival de Férias

 Igrejas

 Mirante do Cristo

 Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio

 Pedra do Índio e Morro do Serrote

 Praças e jardins

 Semana Santa e festividades

 Outra: 

12. Você já visitou o Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim Passe para a pergunta 13.

 Não Passe para a pergunta 32.

Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio
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15. Paredão de Pinturas Rupestres *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Pouco
Interessante

Muito
Interessante!

16. Caminhada pelas Trilhas *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Pouco
Interessante

Muito
Interessante!

17. Apreciar a paisagem *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Pouco
Interessante

Muito
Interessante!

18. Conhecer mais sobre as plantas e animais da região *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Pouco
Interessante

Muito
Interessante!

13. Quantas vezes você já esteve lá? *
Marcar apenas uma oval.

 1 vez

 2 - 5 vezes

 6 vezes ou mais

 Costumo ir 1 vez por ano

 Costumo ir mais de 1 vez por ano

14. Como você ficou sabendo do Parque? *
Marcar apenas uma oval.

 Participei de uma visita guiada pela minha Escola

 Fui durante uma Festividade que aconteceu na cidade

 Conheço a história do Parque desde sua criação

 Um amigo me recomendou a visita

 Tenho costume de fazer passeios em Parques e Reservas

 Fiquei sabendo na internet

 Outros

Como você avalia os atrativos do Parque?
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19. Possibilidade de passear com a família e amigos *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Pouco
Interessante

Muito
Interessante!

20. Conhecer mais sobre nossa história *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Pouco
Interessante

Muito
Interessante!

21. Conhecer a Canoa indígena *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Pouco
Interessante

Muito
Interessante!

22. Como você avalia a Estrada de acesso ao Parque? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Ruim Excelente
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23. Como você avalia a Sinalização da Estrada de acesso ao Parque? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Ruim Excelente

24. Como você avalia a Área de Estacionamento do Parque? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Ruim Excelente

25. Como você avalia a Infraestrutura de Recepção ao Visitante? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Ruim Excelente

26. Como você avalia as explicações dadas pelo Guia que acompanhou
sua visita? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Ruim Excelente

27. Como você avalia a Sinalização das Trilhas do Parque? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Ruim Excelente

28. Como você avalia Divulgação feita sobre o Parque? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Ruim Excelente
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29. Como você avalia a frequência de realização de Eventos no Parque?
*
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Ruim Excelente

30. Quais das opções abaixo seria um incentivo para sua visita ao
Parque? *
Marque quantas opções desejar
Marcar tudo o que for aplicável.

 Transporte gratuito periódico

 Entrada gratuita periódica

 Realização de eventos no Parque

 Não se aplica

 Outra: 

31. Você recomendaria a visita ao Parque a um amigo? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

 Não sei

Passe para a pergunta 36.
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32. Por que você nunca visitou o Parque Arqueológico da Serra de
Santo Antônio? *
Marcar apenas uma oval.

 Não sabia da existência de um Parque em Andrelândia

 Falta de interesse

 Não tenho transporte adequado

 Não sei como faz para ir

 Não posso pagar o valor do ingresso

 Gostaria de ir, mas faltam oportunidades

 Sou cadeirante ou tenho pouca mobilidade física (dificuldade de
fazer esse tipo de passeio)

 Outros

33. Você sabe o que existe no Parque? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

 Sei um pouco

34. Como você avalia a Divulgação feita sobre o Parque? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Ruim Excelente

35. Quais das opções abaixo seria um incentivo para sua visita ao
Parque? *
Marque quantas opções desejar
Marcar tudo o que for aplicável.

 Realização de eventos no Parque

 Transporte gratuito periódico

 Entrada gratuita periódica

 Não se aplica

Passe para a pergunta 36.

Núcleo de Pesquisas Arqueológicas do Alto Rio
Grande
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36. Você conhece o NPA - Núcleo de Pesquisa Arqueológicas do Alto
Rio Grande? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

 Conheço o nome, mas não sei o que fazem

 Sim, colaboro ou já colaborei com o núcleo

37. Você já acessou o Site do NPA na internet? *
Marcar apenas uma oval.

 Nunca

 Poucas vezes

 Muitas vezes

38. Você já acessou a página do NPA no Facebook? *
Marcar apenas uma oval.

 Nunca

 Poucas Vezes

 Muitas Vezes

Passe para a pergunta 39.

A Serra de Santo Antônio

32. Por que você nunca visitou o Parque Arqueológico da Serra de
Santo Antônio? *
Marcar apenas uma oval.

 Não sabia da existência de um Parque em Andrelândia

 Falta de interesse

 Não tenho transporte adequado

 Não sei como faz para ir

 Não posso pagar o valor do ingresso

 Gostaria de ir, mas faltam oportunidades

 Sou cadeirante ou tenho pouca mobilidade física (dificuldade de
fazer esse tipo de passeio)

 Outros

33. Você sabe o que existe no Parque? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

 Sei um pouco

34. Como você avalia a Divulgação feita sobre o Parque? *
Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Ruim Excelente

35. Quais das opções abaixo seria um incentivo para sua visita ao
Parque? *
Marque quantas opções desejar
Marcar tudo o que for aplicável.

 Realização de eventos no Parque

 Transporte gratuito periódico

 Entrada gratuita periódica

 Não se aplica

Passe para a pergunta 36.

Núcleo de Pesquisas Arqueológicas do Alto Rio
Grande

125



39. Você acha que o Parque Arqueológico é um atrativo que faz
Andrelândia se destacar das outras cidades da região? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

 Não sei dizer

40. O que a Serra de Santo Antônio significa para você? *
Marque quantas opções desejar
Marcar tudo o que for aplicável.

 Boas lembranças da juventude e/ou família

 A história de nossos antepassados

 Um motivo de orgulho para a cidade de Andrelândia

 Uma boa opção de lazer para os moradores da cidade

 Um ótimo exemplo de preservação do patrimônio cultural e natural

 Grande potencial turístico e econômico para a cidade

 Uma realização pessoal

 Não se aplica

Passe para a pergunta 41.

Estamos quase terminando...

36. Você conhece o NPA - Núcleo de Pesquisa Arqueológicas do Alto
Rio Grande? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

 Conheço o nome, mas não sei o que fazem

 Sim, colaboro ou já colaborei com o núcleo

37. Você já acessou o Site do NPA na internet? *
Marcar apenas uma oval.

 Nunca

 Poucas vezes

 Muitas vezes

38. Você já acessou a página do NPA no Facebook? *
Marcar apenas uma oval.

 Nunca

 Poucas Vezes

 Muitas Vezes

Passe para a pergunta 39.

A Serra de Santo Antônio
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Com tecnologia

41. Mas antes disso, gostaria de deixar um comentário ou sugestão?
(opcional)
 

 

 

 

 

Programa de Pós-Graduação em Design | Escola de Design 
Universidade do Estado de Minas Gerais 
Av. Pres. Antônio Carlos 7545, Belo Horizonte - MG, Brazil 
 
Pesquisadora Luciana Guizan Aureliano – guizan.uemg@gmail.com 
Orientador Prof. Eduardo Romeiro Filho

42. Você concorda em enviar suas respostas? *
Marcar apenas uma oval.

 Concordo Pare de preencher este formulário.

39. Você acha que o Parque Arqueológico é um atrativo que faz
Andrelândia se destacar das outras cidades da região? *
Marcar apenas uma oval.

 Sim

 Não

 Não sei dizer

40. O que a Serra de Santo Antônio significa para você? *
Marque quantas opções desejar
Marcar tudo o que for aplicável.

 Boas lembranças da juventude e/ou família

 A história de nossos antepassados

 Um motivo de orgulho para a cidade de Andrelândia

 Uma boa opção de lazer para os moradores da cidade

 Um ótimo exemplo de preservação do patrimônio cultural e natural

 Grande potencial turístico e econômico para a cidade

 Uma realização pessoal

 Não se aplica

Passe para a pergunta 41.

Estamos quase terminando...
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