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Resumo: 

Furnas do Dionizio é uma comunidade negra rural, segundo o Ministério da Cultura, 

Fundação Palmares, uma comunidade remanescente de quilombo. Pertencente ao 

município de Jaraguari – MS, localiza-se a aproximadamente 43 km de Campo Grande – 

MS. Situa-se em uma área em “forma de ferradura”, cercada de morros, encravada na Serra 

de Maracaju. Foi fundada “por volta” de 1890, por Dionizio Antônio Vieira, um ex-escravo 

vindo de Minas Gerais. É constituída por 95 famílias e aproximadamente 380 habitantes. 

O objetivo deste trabalho é analisar como a atividade turística insere-se na comunidade 

Furnas do Dionizio e identificar as transformações no e do espaço. A metodologia utilizada 

tem como base a realização de entrevistas com diferentes lideranças representativas da 

comunidade, além de coleta de dados em órgãos públicos e visitantes da área. 

Nas últimas décadas, a comunidade tem passado por transformações em sua estrutura 

sócio-econômico-cultural, nota-se que existe uma resistência em abandonar determinadas 

práticas culturais. Esse processo se dá por meio da valorização de tradições culturais, 

caracterizando-se pela retomada de danças, cantigas antigas e bem como, das histórias e 

“causos” contados pelos mais velhos. 

Como é o caso da Dança do Engenho Novo, Cobrinha, Catira, entre outros, que são danças 

encenadas por um determinado grupo que busca divulgar a cultura da comunidade. 

Palavras-chaves: comunidade negra, cultura e atividade turística. 

El resumen: 

Furnas del Dionizio es una comunidad negra agrícola, según el Ministerio de la Cultura, la 

Base Palmares, una comunidad restante de quilombo. Pertenecer a la ciudad de Jaraguari - 
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la Sra, es lo situó aproximadamente 43 km de Grande de Campo - MS. Es colocado en un 

área en "forma de la herradura", rodeado de "furnas", atascado en la cordillera de Maracaju. 

Se estableció "por 1890 regreso", para Dionizio Antonio Vieira, un anterior-esclavo viene de 

Minas Gerais. Es constituido por 95 familias y aproximadamente 380 habitantes. El objetivo 

de este trabajo deberá analizar como la actividad de turista se mete en la comunidad de 

Furnas del Dionizio y para identificar las transformaciones en y del espacio. La metodología 

utilizada tiene como base al logro de entrevistas con liderazgos representativos diferentes 

de la comunidad, más allá de la colección de datos en el público y agencias visitantes del 

área. En las últimas décadas, la comunidad ha pasado para transformaciones en su 

estructura socio-económico-cultural, advierten que una resistencia a abandonar existe 

definitivo práctico cultural. Este proceso si da por medio de la valoración de tradiciones 

culturales, caracterizándose para recobro de bailes viejos, cantigas y así como, de historias 

y "causos" contados para más viejo. Cuando es el caso de Dan³„del Dispositivo Nuevo, 

Cobrinha, Catira, entre otros, eso es los bailes preparados para un grupo determinado que 

lo busca de divulgar la cultura de la comunidad. 

Palabra-adapta: la comunidad negra, la actividad de la cultura y el turista. 

1. Introdução 

Furnas do Dionizio é uma comunidade negra rural, situada ao sul do município de Jaraguari 

– MS, localiza-se a aproximadamente 43 km de Campo Grande – MS; a comunidade, 

constituída por sua descendência ocupa uma área permanente desde o final do século XIX, 

antes mesmo da criação do município de Jaraguari. Furnas do Dionizio, desde a criação do 

município, figura como um povoado identificado pela ocupação da sede, das vilas e demais 

povoados dos Distritos, como terra dos Dionizios, ou seja, como terra de sua descendência, 

como localidade de negros, segundo CORRÊA et al (2003), uma área cultural pode 

constituir uma “região”, forma uma unidade definível no espaço, caracterizada pela relativa 

homogeneidade interna com referência a certos critérios, por algum sistema de movimento 

interno coextensivo com ela, ou por interações entre elementos dentro de seus limites, o 

topônimo Furnas do Dionizio constitui-se em relevante marca cultural e expressa uma 

efetiva apropriação do espaço, segundo AZARYVAHU e GOLAN (2001) apud CORRÊA et al 

(2003), torna-se um poderoso elemento identitário. O Ministério da Cultura, Fundação 

Palmares, considera Furnas do Dionizio uma comunidade remanescente de quilombo, 

segundo o Decreto n° 4.887/033, de 20/11/03, a partir da Constituição Federal promulgada 

em 1988, Artigo 68, prevê o reconhecimento da propriedade das terras “aos remanescentes 

das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida à 

propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. 

                                                 
3 www.ambientebrasil.com.br/agenda 
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Segundo a antropóloga LEITE (2004) a expressão “remanescente das comunidades de 

quilombos”, que emerge na Assembléia Constituinte de 1988 é tributária não somente dos 

pleitos por títulos fundiários, mas de uma discussão mais ampla quê foi travada nos 

movimentos negros e entre parlamentares envolvidos com a luta anti-racista; o quilombo é 

trazido novamente ao debate para fazer frente a um tipo de reivindicação que, à época, 

alude a uma dívida que a nação brasileira teria para com os afro-brasileiros em 

conseqüência da escravidão, não exclusivamente para falar em propriedade fundiária. 

O conceito de quilombo, estabelecido pelo Conselho Ultramarino Português de 1740, 

ALMEIDA (1999) mostra que a definição se baseia em cima de cinco elementos: 1) a fuga; 

2) uma quantidade mínima de fugidos; 3) o isolamento geográfico, em locais de difícil 

acesso e mais próximos de uma “natureza selvagem” que da chamada civilização; 4) 

moradia habitual, referida no termo “rancho”; 5) autoconsumo e capacidade de reprodução, 

simbolizados na imagem do pilão de arroz. Segundo este autor, com os instrumentos da 

observação etnográfica 

Se pode reinterpretar criticamente o conceito e asseverar que a 

situação de quilombo existe onde há autonomia, existe onde há 

uma produção autônoma que não passa pelo grande 

proprietário ou pelo senhor de escravos como mediador efetivo, 

embora simbolicamente tal mediação possa ser 

estrategicamente mantida numa re-apropriação do mito do 

‘bom senhor’, tal como se detecta hoje em algumas situações 

de aforamento, (ALMEIDA, 1999. p. 14-15) 

BIRMIGHAM (1974) sugere que o quilombo se origina na tradição Mbunda, através de 

organizações clãnicas, e que suas linhagens chegaram até o Brasil através dos portugueses 

(BIRMIGHAM, 1974, apud LEITE, 2004, p. 02) 

MUNGA (1994) relata que ao recuperar a relação do quilombo com a África, afirma que o 

quilombo brasileiro é, sem dúvida, uma cópia do quilombo africano reconstituído pelos 

escravocratas, pela implantação de uma outra estrutura política na qual se encontrava todos 

os oprimidos. Para este autor, a matriz de inspiração adveio de um longo processo de 

amadurecimento ocorrido na área cultural bantu nos séculos XVI e XVII, de instituições 

políticas e militares transétnicas, centralizadas, formadas por homens guerreiros cujos 

rituais inciáticos tinham a função de unificar diferentes linhagens (MUNANGA, 1974, apud 

LEITE, 2004, p. 02) 
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Segundo O’DWYER et al (2002) a observação dos processos de construção dos limites 

étnicos e sua persistência no caso das comunidades negras rurais3, permite considerar que 

a afiliação étnica é tanto uma questão de origem comum quanto de orientação das ações 

coletivas no sentido de destinos compartilhados. 

Com o descobrimento do Brasil, no continente americano, o Brasil foi o país que importou 

mais escravos africanos. Entre os séculos XVI e meados do XIX, vieram cerca de 4 milhões 

de homens, mulheres e crianças, o equivalente a mais de um terço de todo comércio 

negreiro. 

No começo do tráfico, o maior número de escravos importados para o Brasil, era 

proveniente de Angola, do Congo e da Guiné. Quando se iniciou o tráfico na Bahia, a 

procedência dominante era de Guiné e do Sudão Ocidental. Segundo Arthur Ramos (1973), 

foram três grupos gerais de familiares negras que entraram no Brasil. No primeiro grupo, 

temos os negros sudaneses, como os nagôs (iorubas), os gêges (daomeanos), os fanti-

ashantis. No segundo grupo, temos os negros sudaneses islamizados, como os haussás, os 

tapas, os mandingas, os fulatás. No terceiro grupo, temos a grande família dos negros 

bantos, entre os quais entraram no Brasil, os negros Angolas, os Congos, os Moçambiques. 

Ficando assim:Culturas Sudanesas: Iorubas, Gêges, Fanti, Ashanti. 

Culturas sudanesas islamizadas: Haussás, Tapas, Mandingas, Fulahs, Culturas bantos, 

Angola, Congo, Moçambique. O tráfico negreiro acabou legalmente em 1850, mas sabe-se 

que o tráfico continuou ilegalmente. Arthr Ramos (1973) argumenta que o braço do negro 

que argamassou a civilização brasileira, trabalhando a cultura da cana de açúcar e do café e 

extraindo metais das minas. 

As viagens nos navios negreiros eram uma epopéia. Na maior parte das vezes, os negros 

vinham algemados, muitos deles presos dois a dois, pelo pescoço, numa dupla canga de 

madeira. Ao entrarem no navio, eram marcados a ferro em brasa, nas costas, no peito ou 

nos braços, com o sinal convencionado. 

A origem da escravidão humana perde-se no tempo e se acha oculta pela “poeira dos 

séculos” que envolvem a própria história do homem sobre a terra, é a luz do saber humano 

ainda não se projetou sobre o primeiro escravo, se foi branco ou negro, se asiático, africano 

ou europeu. Todavia admite-se que tenha surgido com as primeiras lutas e teve origem no 

direito da força que foi corporificando e se espalhando entre os homens isolados, desde às 

famílias, às tribos e por fim às nações e aos estados organizados, pois a ferocidade do 

vencedor exaltada sobre o vencido desde a mais remota Antigüidade adotavam a 

escravidão e legislavam sobre ela, e que se modificou com quando do advento do 
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cristianismo e a evolução natural do direito.Através de entrevistas, acredita-se que Dionizio 

nasceu no Brasil já que quando veio para Furnas trouxe tradições católicas. 

2. Furnas do Dionizio: Caracterização Geral 

ANJOS (2001) diz que Mato Grosso do Sul possui quatro comunidades negras; sabe-se que 

há outras, em torno de 12, das quais oito ainda não foram efetivamente reconhecidas4. 

Furnas5 situa-se em uma área em “forma de ferradura”, encravada na serra de Maracaju, 

ladeado de morros altos destacados da serra, é constituída de pequenos sítios e chácaras, 

herdadas de Dionizio; é cortado por ribeirões e córregos perenes, que são o Ribeirão, 

Pombal, Lajeadinho, Taboquinha, Boa Vista e Grota Pulador que acabam por desaguar no 

Rio Aquidauana. É constituída por aproximadamente 95 famílias, 380 habitantes residindo 

na comunidade, muito embora algumas pessoas ou até mesmo famílias tenham se mudado 

para outras localidades, sendo que em maior número para Campo Grande, por ser a capital 

do Estado e, evidentemente por outros fatores que uma cidade grande oferece. 

Furnas foi fundada “por volta” de 18906, por Dionizio Antônio Vieira. 

Existem duas vertentes de explicação que relatam a origem de Dionizio, uma que ele era um 

ex-escravo liberto, que veio de Minas Gerais desbravando terras até habitar a região onde 

hoje a comunidade se localiza; a segunda vertente é que ele veio para a então província de 

Mato Grosso na condição de escravo na companhia de José Antônio Pereira e família, 

fundador de Campo Grande – MS, depois de liberto, desbravou e fundou a comunidade. 

Essa segunda vertente é baseada no Arquivo Publico Estadual de Mato Grosso do Sul 

(1993) que publicou uma coletânea de cartas de liberdade , revogações, hipotecas e 

escrituras de compra e venda de escravos do acervo de cartórios dos municípios de 

Corumbá, Miranda, Nioaque e Paranaíba. 

A região onde se localiza Furnas de Dionizio estava circunscrita à Vila de Nossa Senhora do 

Carmo de Miranda. Os pesquisadores do arquivo encontraram no Cartório do 1° Ofício de 

Miranda, 46 documentos relativos à escravidão, no período de 1877 a 1885, sendo 18 cartas 

de liberdade e 28 escrituras de compra e venda envolvendo 53 escravos. Dos 20 escravos 

cuja naturalidade os documentos registram, dois são africanos, nove são naturais do estado 

                                                                                                                                                         
denominação importada historicamente e reutilizada. 
4 Como Furnas dos Baianos, Furnas de Boa Sorte, Tia Eva, Picadinha,  Buriti, São João Batista, entre 
outras. 
5 De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, furna é uma 
caverna; gruta; antro; lapa; lugar retirado; ermo. 
6 Segundo entrevista com um morador de 81 anos, neto de Dionizio, essa é a data aproximada da 
chegada de Dionizio em Furnas. 
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de Minas Gerais e nove de Mato Grosso. Os documentos indicam, portanto, uma 

movimentação de escravos de Minas Gerais para fazendas da província de Mato Grosso. 

Sua economia hoje está baseada na agricultura familiar para subsistência, a partir da 

fabricação de derivados da cana, como rapadura de diversos sabores, melado de cana, 

açúcar mascavo, garapa, farinha de mandioca, beiju, polvilho doce, polvilho azedo, arroz, 

feijão, milho, farinha de milho, pecuária em pequena escala, derivados do leite, assim como 

cestarias e cerâmica, hoje mulheres têm se organizado em grupos de bordadeiras, doceiras 

e costureiras, há muito tempo atrás se fabricava água-ardente, ou seja, pinga, para 

consumo próprio, conforme relata a entrevistada 01, de 85 anos: os mais antigos contam 

que as plantações eram de “roça de toco”, ou seja, a terra não era arada, tudo era feito 

manualmente. Plantava-se muito arroz, feijão, milho, milho de pipoca, banana, cana, entre 

outros, havia mutirão para ajudar nas roças, depois era servido um almoço coletivo, 

segundo entrevistada 02, de 42 anos, depois de “ajudar o compadre”, era uma festa só, mas 

também relata que isso é muito raro hoje em dia. Verifica-se que apenas uma família ainda 

utiliza o engenho movido a cavalo, os demais utilizam moenda elétrica para moer a cana de 

açúcar. 

A comunidade possui uma Associação de Pequenos Produtores Rurais, com 

aproximadamente 90 famílias associadas. A Associação possui uma máquina de beneficiar 

arroz7 e um trator, além de maquinário para montar uma cooperativa de açúcar mascavo e 

uma farinheira, tendo em vista que os galpões já estão em pé. A máquina de beneficiar 

arroz encontra-se totalmente parada pois os moradores acham mais fácil comprar arroz do 

que plantá-lo, sem contar que muitas famílias recebem do Governo auxílios como cesta 

básica do Programa Segurança Alimentar. Possui duas escolas, uma municipal e uma 

estadual; a Escola Estadual Zumbi dos Palmares atende aproximadamente 165 alunos, 

funcionando os três períodos e aos sábado. Dispõe ainda um Posto de Saúde em condições 

precárias, haja vista, não há médico para atendimento e nem ambulância para transportar 

os doentes mais graves. As doenças que mais assolam a comunidade são diabetes, 

hipertensão e hepatite. 

3. Transformações e Resistência 

Nas últimas décadas a comunidade tem passado por transformações em sua estrutura 

sócio-econômico-cultural, mas, ainda de maneira preliminar foi possível identificar a 

resistência em abandonar determinadas práticas culturais. O processo de resistência se dá 

por meio da valorização de tradições culturais, caracterizada pela retomada de danças, 

cantigas antigas e das histórias e “causos” contados pelos mais velhos. 

                                                 
7 A máquina de beneficiar arroz foi cedida pelo IDATERRA (Instituto da Terra) 
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A cultura é vista como a soma dos comportamentos, dos saberes, das técnicas, dos 

conhecimentos e dos valores acumulados pelos indivíduos durante suas vidas e, em uma 

outra escala, pelo conjunto dos grupos de que 

fazem parte a herança transmitida de uma geração a outra e se transforma, 

também sob o efeito das iniciativas ou das inovações que florescem em seu interior, 

(CLAVAL, 2001). JOHNSON et al (2000) dizem que os processos culturais estão 

intimamente vinculados com as relações sociais, especialmente com as relações e as 

formações de classe, com as divisões sexuais, com a estruturação racial das relações 

sociais e com as opressões da idade; A cultura envolve poder, contribuindo para produzir 

assimetrias nas capacidades dos indivíduos e dos grupos sociais para definir e satisfazer 

suas necessidades; Cultura não é um campo autônomo nem extremamente determinado, 

mas um local de diferenças e de lutas sociais. RATTS (2003) pertinentemente relata que : 

Nessa terra de índios, negros e brancos as relações sociais 

constituem relações interétnicas e se processam de maneira 

diferenciada e desigual. A cultura, que por vezes adjetivamos de 

popular, também o é negra e indígena. O grupo étnico branco, 

quase nunca assim denominado, tem “sua” cultura referida 

através de regionalismos e nacionalismos. A espacialização 

desses segmentos é da mesma forma diversa e desigual, 

(RATTS, 2003, pg. 31). 

Já a cultura, compreendida como organização da situação atual em torno do passado 

(SAHLINS, 1999, p. 192) é extremamente dinâmica e sujeita a transformações históricas. Se 

o evento histórico é interpretado e compreendido a partir da cultura, esta é transformada a 

partir da história. Nas palavras desse antropólogo: 

A história é ordenada culturalmente de diferentes modos nas 

diversas sociedades, de acordo com os esquemas de 

significação das coisas. O contrário também é verdadeiro: 

esquemas culturais são ordenados historicamente porque, em 

maior ou menor grau, os significados são reavaliados quando 

realizados na prática. A síntese desses contrários desdobra-se 

nas ações criativas dos sujeitos históricos, ou seja, as pessoas 

envolvidas, (SAHLINS, 1999, pg.7) 

O resgate cultural realizado hoje em Furnas, tem gerado novas relações sociais, com 

algumas divisões em “grupos sociais”, essa soma de saberes, conhecimentos, técnicas 

entre outros valores, transmitida de uma geração a outra, caba se transformando. Um 
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indicativo dessa transformação foi à chegada da luz elétrica, que transformou hábitos e 

costumes do cotidiano, introduzindo benefícios materiais e integração com a cultura 

ocidental dominante que acaba por ser localmente também dominante. 

As comidas típicas encontradas em Furnas são bolo de goma, bolos à base de milho, 

brovidade (ou brevidade), fubá de arroz, fubá de milho, pão de inhame, pão de cará e 

antigamente se comia muita carne de caça, animais silvestres, como cateto, queixada, anta, 

paca, entre outros, percebe-se que a culinária assemelha-se muito com a culinária mineira. 

Foi identificado, nas pesquisas de campo, o interesse dos mais jovens pelas danças e 

cantigas dos mais velhos, como é o caso da dança do Engenho Novo, quando os mais 

jovens têm feito apresentações mostrando interesse em divulgar sua cultura. Cantigas como 

o trololó, modas de catira, cirandas, cobrinha, valsinha, vilão, entre outros, era muito comum 

em festas na comunidade. A entrevistada 01, moradora mais velha da comunidade, conta 

que tudo era motivo de festa e que se dançava muito catira. Relata ainda que quando mais 

jovem tecia lã e peneiras, além de fuso para confecção de roupas, atividade hoje pouco 

comum na comunidade. 

Segundo BIHR (1998), a cultura relacionada à racionalidade, reduz a relação do homem 

com o mundo à simples adaptação realista à realidade: ela procura conferir-lhe o máximo de 

eficácia, sem se preocupar de modo algum com a necessidade de tornar o mundo 

imaginariamente habitável e desejável. 

Baseado nessa busca do resgate cultural, BIHR (1998) relata que tal procura enlouquecida 

se dá em todas as direções e a qualquer preço do sentido perdido, como se fosse uma 

espécie de “política compensatória”, já que as pessoas têm abandonado a si próprios para 

dar sentido à sua existência e o sentido que quiserem, a partir daí, resulta-se em uma 

verdadeira “feira dos sentidos”. Nessa “feira dos sentidos”, muitas pessoas têm perdido sua 

identidade original em decorrência do sistema capitalista, como é o caso de indígenas que 

alteraram sua maneira de fabricar seus objetos de usos para se adequarem ao mercado 

europeu para maior aceitação e comercialização de seus artesanato. Segundo CANCLINI 

(2000), o trabalho do artista e o do artesão se aproximam quando cada um vivencia a ordem 

simbólica específica em que se nutre é redefinida pela lógica do mercado. 

As influências do sistema capitalistas têm gerado transformações consideráveis na 

comunidade tais como o consumismo, o ideal do bem-estar material, ou seja, as relações de 

dominação colocadas em ação pela reprodução do capital. Notam-se muitos contrastes em 

relação a isso, como casas muito velhas e com antenas parabólicas do lado de fora. 

Atividades paralelas e alternativas para maior circulação de capital como torneios de futebol, 

onde as pessoas comercializam bebidas, refeições, salgados, doces, entre outros têm se 

tornado comuns. 
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Dentro desse contexto, a partir da década de 60 e 70, com a modernização e o início da 

expansão do capitalismo urbano-industrial, mudanças estruturais alcançaram a comunidade, 

em um momento de fragilização, pela fragmentação entre os descendentes, acentua-se a 

hierarquização entre os mais “fortes”, os mais “tranqüilizados”, os “remediados” e os 

“fracos”. Nessa época, inicia-se o arrendamento de terras que por tantos anos afastou a 

comunidade da terra, interferindo no processo de socialização, na preparação para o 

trabalho, na transmissão de conhecimentos, enfim, condensou numa pulsão desagregativa, 

com profundas perdas culturais, econômicas, políticas e sociais para a comunidade. 

Paralelamente, vê-se nesse período um processo de migração dos jovens em busca do 

sonho da cidade. Várias famílias venderam suas terras e foram para a cidade, em sua 

maioria para Campo Grande, capital de MS. Hoje, muitos jovens trabalham na roça e como 

peões em fazendas vizinhas. 

A atividade turística que ocorre em Furnas é principalmente de moradores de Campo 

Grande e redondezas, que buscam saber da história da fundação e constituição da 

comunidade e visitação da cachoeira conhecida como Salto d’Água. 

A comunidade ainda não possui infra-estrutura para receber os turistas, ou visitantes, como 

eles preferem se referir, quando é servida refeição aos visitantes, normalmente é na Escola 

Estadual Zumbi dos Palmares, já que a Associação de Pequenos Produtores não possui 

uma edificação para tal. 

De acordo com PNT8 “o turismo no Brasil contemplará as diversidades regionais, 

configurando-se pela geração de produtos marcados pela brasilidade, proporcionando a 

expansão do mercado interno e a inserção efetiva do País no cenário turístico mundial. A 

geração do emprego, ocupação e renda, a redução das desigualdades sociais e regionais, e 

o equilíbrio do balanço de pagamento sinalizam o horizonte a ser alcançado pelas ações 

estratégias indicadas”, (2003, pg. 21). 

Com o turismo que ocorre em Furnas, pode-se classificar como turismo cultural, que 

consiste em manter contato com outros povos, efetuando por meio de deslocamentos a 

satisfação de objetivos de encontros com emoções artísticas, cientificas, de formação e de 

informação dos diversos ramos existentes, visando a riqueza das inteligências e da 

criatividade humana. A motivação do turismo cultural acaba dependendo mais dos turistas 

como elementos ativos do que da cultura dos receptivos que eles visitam, (KURT KRAPF 

apud ANDRADE, 1995, p. 61). 

O turismo em furnas tem efeitos econômicos diretos e indiretos na economia da 

comunidade, os efeitos são resultantes das despesas realizadas pelos turistas dentro da 

                                                 
8 Plano Nacional do Turismo: Diretrizes, Metas e Programas, 2003-2007 
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comunidade, como a compra de rapaduras, farinhas, entre outros. Como a comunidade não 

possui infra-estrutura para oferecer seus produtos, verifica-se que esse efeito é desigual 

entre os moradores. 

RODRIGUES (2000) relata que dentro da atividade turística, a paisagem parece ser 

compreendida como um conjunto de objetos visíveis aos olhos e que podem propiciar uma 

forma de “reencontro” com a natureza, ou com formas preterias de organização social 

(paisagem histórica). Desse ponto de vista, a paisagem, em geral, descaracterizam as 

relações sociais, pois o que é visível ou o que se busca é o descanso que a natureza 

proporciona ou a cultura que mostram as paisagens históricas. RODRIGUES (2000) 

pertinentemente salienta ainda que os turistas se apropriam desses lugares, ainda que de 

forma fugaz e intermitente, sacralizando, assim, tanto a natureza como a história passada, 

transformada em mercadorias. Preocupa-se em até que ponto a atividade turística em 

Furnas do Dionizio poderá descaracterizar a comunidade com a interação do turista ou 

visitante com os moradores e principalmente com as relações sociais capitalistas. 
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