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RESUMO 

 

SILVA, Francisca Paula. Et de Varginha: um estudo sobre hospitalidade no 

município mineiro. 2016. 78 p. Trabalho de Conclusão de Curso.   Faculdade 

de Turismo e Hotelaria, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016.  

 

 

 

 

O presente trabalho tem como propósito fazer uma análise sobre hospitalidade no 

município mineiro localizado ao sul do estado de Minas Gerais após o evento 

intitulado “Incidente de Varginha”. A cidade ficou mundialmente conhecida no ano 

de 1996 após um avistamento de extraterrestres por três adolescentes. Portanto, a 

questão norteadora desse trabalho visa responder em que medida a gestão pública 

se apropriou do evento ET para o desenvolvimento do turismo e da hospitalidade 

local. Este trabalho é de caráter exploratório e com pesquisas em materiais 

bibliográficos diversos. Foi realizado um estudo de campo através de questionário 

como forma de analisar o que pensa a população varginhense sobre o caso e a 

gestão pública e foi realizado entrevista semiestruturada com um profissional da 

Secretaria de Turismo de Varginha. Chegou-se a conclusão que não há um 

aproveitamento satisfatório por parte da gestão pública e nem privada em relação à 

preparação da população para lidar com o fenômeno, não há trabalho sendo 

desenvolvido com a população acerca da hospitalidade, nem quanto a exploração 

comercial do evento ET e o investimento no turismo como gerador de emprego e 

renda é nulo. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this paper is to analyze the hospitality in Minas Gerais, located in 

the south of the State of Minas Gerais after the event entitled "Varginha Incident". 

The city became world famous in the year 1996 after a sighting of extraterrestrials 

by three adolescents. Therefore, the guiding question of this work is to answer to 

what extent the public management appropriated the ET event for the development 

of tourism and local hospitality. This work is exploratory and with research in several 

bibliographic materials. A field study was conducted through a questionnaire as a 

way of analyzing what the Vargin people think about the case and the public 

management, and a semi-structured interview was conducted with a professional 

from the Varginha Tourism Secretariat. It was concluded that there is not a 

satisfactory use by the public and private management in relation to the preparation 

of the population to deal with the phenomenon, there is no work being developed 

with the population about the hospitality, nor the commercial exploitation of the 

event ET and investment in tourism as a generator of employment and income is 

nil. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa relatar sobre as mudanças ocorridas no município 

de Varginha, localizada ao sul de Minas Gerais. A cidade ficou mundialmente 

conhecida após a ocorrência de um evento marcante, intitulado “Incidente de 

Varginha”, em que três jovens afirmaram terem visto uma criatura estranha, 

segundo elas, um ser que não se parecia, em nada, com um ser humano. 

No dia 20 de janeiro de 1996, moradores relataram ter sido testemunhas 

oculares do aparecimento de seres extraterrestres (ETs), o que atraiu pessoas, 

profissionais, estudiosos do assunto e segundo pesquisas realizadas, de militares 

de várias esferas no Brasil e do exterior1. A movimentação foi grande e cercada por 

muitos enigmas. Fazendeiros alegaram ter visualizado, dias antes das três 

meninas, próximo a Varginha, um objeto atípico no céu. Paraquedistas que 

estavam na região também relataram episódios de aparecimentos de luzes que se 

deslocavam em grande velocidade. 

 Não se sabe ao certo o que de fato aconteceu e ainda nos dias atuais o 

assunto é discutido, estudado e cercado de mistérios. Criaram-se várias hipóteses 

sobre o caso. Alguns acreditam que tudo não passou de uma grande invenção, 

outros de que realmente aconteceu e foi acobertado pelas autoridades brasileiras 

ligadas ao caso, em acordo com as diretrizes dos Estados Unidos da América.  

Algumas hipóteses são defendidas pelos entusiastas do caso ET de Varginha, 

entre elas, de que tudo não passou de uma jogada de marketing com o intuito de 

atrair olhares para a cidade, o que faria com que a fama de grande produtora de 

café se espalhasse ainda mais. 

Varginha, após o ocorrido, passou a ter destaque em programas de 

televisão, jornais, revistas e na mídia de um modo geral. A pacata cidade viu seu 

espaço ser invadido por curiosos, jornalistas, ufólogos e por interessados oriundos 

de todos os cantos. Houve uma mudança significativa naquele momento na vida 

cotidiana dos residentes e mesmo com a possibilidade da população ser agraciada 

com novas possibilidades e ganhos financeiros por conta do evento, não foi 

                                                             
1
 MELO, R; SILVA, S. ET de Varginha: caso completa 20 anos com mistérios e incertezas. G1 Sul 

de Minas, jan 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2016/01/et-de-
varginha-caso-completa-20-anos-com-misterios-e-incertezas.html> Acesso em: 13 jan. 2016. 
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realizado um trabalho eficaz pelos representantes do município para que isso, de 

fato, ocorresse.   

Até aquele ano, 1996, o turismo na cidade era escasso, pois não oferecia 

expressivos atrativos naturais e nem culturais. Possuía apenas alguns prédios 

históricos tombados2 e uma localização central privilegiada devido a proximidade 

às principais capitais da região sudeste do Brasil. Ainda naquela época o que 

movimentava a economia do município era a produção e a comercialização do café 

e a implantação de algumas indústrias de médio e grande porte, dando destaque 

ao turismo de negócios. 

 A partir dos indícios do potencial do município em oferecer uma forma de 

turismo voltado ao lazer e ao estudo científico, discorreremos sobre questões 

relevantes acerca do evento intitulado Incidente em Varginha, com foco no estudo 

da hospitalidade e turismo, porém, destacamos que o nosso objetivo não é realizar 

uma investigação sobre a veracidade do aparecimento do ET, mas sim analisar 

sobre como a população da época e atual, foi preparada em relação ao bem 

receber destes turistas curiosos e os especializados em ufologia. 

 Segundo o turismólogo Martin (2013, [s.p.]): 
 

[...] a história e o clima em torno do aparecimento de um extraterrestre em 
Varginha precisam ser registrados. Isso tudo deixou a cidade famosa no 
mundo todo e deve estar contado de alguma forma. A imagem está um 
pouco desgastada e precisamos voltar a acreditar que o ET esteve aqui e 
manter essa história, já que as pessoas tem curiosidade sobre isso. 
 

 Baseados nessa colocação, tentaremos compreender o porquê de um 

evento como esse, conhecido mundialmente e que gera curiosidade nas pessoas, 

aguçando seu desejo de visitar o local não ser mais bem explorado e ser veículo 

fomentador da atividade turística. Ao que as informações pesquisadas indicam, 

parece não haver, até o presente momento, empenho dos órgãos públicos, e nem 

privados, em promover atividades ligadas ao tema ET. Nos sites oficiais, como o da 

prefeitura da cidade não é mencionado o assunto, somente em blogs, sites de 

ufologia e eventuais matérias jornalísticas. Portanto, a questão norteadora a ser 

investigada visa responder a seguinte indagação: em que medida a gestão pública 

                                                             
2
 Espaço da memória cultural de Varginha. Disponível em: 

<http://www.varginha.mg.gov.br/a-cidade/patrimonio-cultural>. Acesso em: 21 jan 2016. 
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se apropriou do evento ET para o desenvolvimento do turismo e da hospitalidade 

local?  

Desse modo, o objetivo geral é estudar a hospitalidade local e o turismo, 

tendo em vista os turistas que buscam locais e informações relacionados ao evento 

do ET de Varginha. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

 a) Levantar informações em produções bibliográficas acerca da 

hospitalidade em destinações turísticas com intuito de relacioná-las ao impacto do 

evento ET na população varginhense; 

 b) Realizar pesquisas através de informações coletadas in loco com 

autoridades locais ligadas ao setor turístico, profissionais da área e moradores de 

um modo geral, em sites e demais materiais disponíveis; 

 c) Analisar os efeitos do evento relacionado ao ET à oferta turística local, 

tendo como base a pesquisa desenvolvida. 

 Para elucidar essas finalidades, o trabalho será de caráter exploratório. 

Segundo Gil (2006) o objetivo dessas pesquisas é a interação com o problema e 

seu melhor entendimento. É flexível, o que facilita o planejamento e observação de 

todas as possibilidades e considerações sobre o que se está analisando. 

Será realizada pesquisa bibliográfica e com os diversos tipos de materiais 

disponíveis. De acordo com Gil (2002, p 44), “[...] boa parte dos estudos 

exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas”. Poderão ser 

utilizados os livros, publicações científicas e impressos devidamente referenciados. 

As vantagens da utilização desse método é a facilitação das consultas dos 

conteúdos bibliográficos remotamente, especialmente quando se tratando de fatos 

passados e a possibilidade de acessar uma quantidade maior de materiais, quando 

disponíveis em bancos de dados na internet, por exemplo. Certamente se faz 

necessário e é preciso cautela ao consultar esses materiais. As fontes precisam ser 

fidedignas para não comprometer a qualidade do trabalho. 

Já o estudo de campo será de grande importância para a complementação 

do material e será primordial ouvir as partes envolvidas da cidade. Como a questão 

a ser analisada está diretamente ligada aos representantes do município, os 

setores ligados às secretárias de turismo farão parte desse estudo. 
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Gil (2006) enfatiza que nessa metodologia, o estudo de campo, a maior 

parte do trabalho é realizada in loco e pelo próprio pesquisador. Os resultados são 

mais confiáveis por ser no próprio local onde se vivencia a situação, porém, corre-

se o risco de se analisar subjetivamente os dados obtidos, já que somente uma 

pessoa fará essa coleta, não tendo, portanto, uma segunda opinião. O fato desta 

modalidade de pesquisa não ser dispendiosa oferece vantagem ao entrevistador, 

pois não há necessidade de utilização de equipamentos sofisticados.  

Serão elaboradas entrevistas semiestruturadas, onde um questionário será 

formulado com questões fechadas e o respondente escolherá uma resposta pré-

determinada. Apenas uma questão será aberta, onde o entrevistado terá a 

liberdade de responder como lhe convier.  Segundo Money; Samouel; Babin; Hair 

(2005, p.163), "[...] pode resultar no surgimento de informações inesperadas e 

esclarecedoras". O propósito em se acrescentar uma questão aberta é que o 

informante exponha sua opinião e se sinta a vontade em fazê-lo ou não, já que a 

resposta, nesse caso, não será obrigatória.   

Para compor esse trabalho, no primeiro capítulo, realizamos uma 

contextualização histórica sobre Varginha. Discorremos sobre a evolução urbana 

do município, as atividades exercidas pela população, o tipo de economia, suas 

características, particularidades e demais informações pertinentes. 

No segundo capítulo, dissertamos sobre a hospitalidade, tema este recente 

em nossa bibliografia, todavia, presente em várias disciplinas do curso Superior de 

Tecnologia em Hotelaria. No marco teórico, abordamos autores e estudiosos do 

assunto e fizemos uma análise com os materiais acessíveis. Mencionamos também 

uma característica peculiar e bem conhecida no nosso país: a hospitalidade dos 

mineiros. E para tratar desta questão, abordaremos o livro “O povo brasileiro”, de 

um dos maiores intelectuais do país, Darcy Ribeiro (1995) e sua narrativa sobre a 

origem e influências culturais do povo mineiro.  

Após a apresentação do município e do tema principal deste trabalho, a 

hospitalidade, no terceiro capítulo tratamos sobre o evento ET, sua repercussão na 

comunidade varginhense e as mudanças por ele provocadas. Citamos a ocorrência 

de alienígenas em outro país, Roswelt, nos EUA, como forma de expor que não é 

um tipo de evento recente, isolado e nem exclusivo de Varginha e aonde quer que 
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ocorra, traz consequências positivas ou negativas, dependendo da maneira como 

as autoridades e a população se apropriam e tratam o fenômeno.  

Doravante, a partir destes capítulos, faremos a análise dos materiais 

coletados, tendo o enfoque na hospitalidade de Varginha. Trataremos das 

impressões sobre como os representantes do município mineiro percebem a 

importância de se trabalhar de forma sistemática junto à população o evento ET e 

de sua importância como um possível e viável atrativo turístico e cultural, passível 

de gerar emprego e renda.   
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1 HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE VARGINHA 

 

 O povoamento do sul de Minas Gerais ocorreu no século XVIII, durante a 

entrada dos Bandeirantes em direção ao interior do estado. Em busca de metais 

preciosos, esses sujeitos oriundos de São Paulo adentravam nas matas e 

juntamente com os tropeiros, comerciantes que abasteciam os acampamentos, 

criavam postos de descanso que eram permanentemente usados. Desses postos 

foram sendo criadas as primeiras vilas comerciais. 

 Graças à localização estratégica, próximo à estrada onde havia intenso fluxo 

de tropeiros, foi construída uma capela devido à influência da religiosidade católica 

portuguesa e as primeiras casas que serviam de paragem aos viajantes. 

Posteriormente, em 1806, uma capela maior, denominada de Divino Espírito Santo 

das Catanduvas3 foi erguida. O pequeno arraial, antes chamado apenas de 

Catanduvas, em homenagem ao santo padroeiro do local, passou a ser conhecido 

como Espírito Santo das Catanduvas.  

 

Figura 1: Av. Rio Branco e antiga Igreja do Divino Espírito Santo, em 1950.

  
Fonte: página Fotos Antigas de Varginha e Região da rede social Facebook

4
. 

 

O nome atual, Varginha, é uma referência a um dos bairros mais antigos da 

cidade, Vargem. Com o aumento gradativo de moradores, foi criado o distrito, 

                                                             
3
 Catanduvas: palavra da língua tupi que significa mato rasteiro, fechado, espinhento e de pequeno 

porte, que era o tipo de vegetação da região do sul de Minas na época. Disponível em: 
<http://www.ferias.tur.br/informacoes/5943/catanduvas-pr.html>  Acesso 17 jan 2016. 
4
 Disponível em: https://www.facebook.com/Fotos-Antigas-Varginha-e-Regi%C3%A3o-

184857288315084/. Acesso em: 17 jan. 2016. 
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elevando o povoado à freguesia. Em 1881, passou a ser uma vila e com o grande 

movimento de tropeiros5 e aumento de estabelecimentos comerciais no local, logo 

assumiu a categoria de cidade. 

 Com o desenvolvimento econômico, os primeiros prédios destinados ao 

serviço público foram construídos. A cadeia da cidade, algumas escolas e 

edificações hoje tombadas, resistiram ao tempo e ainda se encontram em 

funcionamento. A policultura6 e a criação de animais eram para o próprio consumo 

e para o comércio local, o excedente era vendido para o Rio de Janeiro. 

 Após o fim da escravatura, em 1888, Varginha entrou numa nova e próspera 

fase. Em substituição a mão-de-obra escrava, chega ao Brasil imigrantes 

portugueses, turcos, espanhóis, alemães e italianos. Das várias nacionalidades que 

chegaram ao município, os italianos foram em maior número. Como a maioria 

dessas pessoas vieram de aldeias e do campo, sua principal contribuição foi nas 

lavouras de cana de açúcar e café. Sem dúvida, a contribuição desses 

trabalhadores fez toda a diferença no desenvolvimento do município7.

 Posteriormente, com a implantação da linha férrea, o município alcançou 

grande progresso comercial. Ocorreu nesse período a entrada das primeiras 

indústrias e as melhorias na infraestrutura foram significativas. A economia, antes 

totalmente agrícola, tornou-se, aos poucos, industrial. 

Na década de 20, Varginha teve seu processo de urbanização ampliado. 

Com a pavimentação das principais ruas do centro, a chegada de importantes 

instituições como bancos, colégios, associação comercial e hospitais traçaram um 

novo desenho à região.   

 

 

 

 

                                                             
5
 Os tropeiros eram condutores de tropas de cavalo ou mulas, que atravessavam extensas áreas 

transportando gado e mercadorias. O comércio nesses povoados desenvolvia-se naturalmente para 
atender as tropas, ao mesmo tempo em que os tropeiros levavam e traziam mercadorias para esses 
povoados. Os tropeiros prestaram, assim, importante contribuição ao desenvolvimento das regiões 
por onde passaram e foram responsáveis pela integração econômica e cultural entre muitas regiões 
longínquas do Brasil Colônia, com o aparecimento de vilas, freguesias e cidades. Disponível em: 
http://www.tropeirosdasgerais.com.br/historia.htm. Acesso em: 17 jan. 2016. 
6
 Sistema em que numa mesma propriedade se planta vários tipos de produtos. 

7
 Memórias das Catanduvas. Disponível em: <http://www.ferias.tur.br/informacoes/5943/catanduvas-

pr.html> Acesso em: 19 jun 2016. 
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Figura 2: Matriz do Divino Espírito Santo em 2016. 

 
          Fonte: Rafaela Pelegrino (2016) 

 

Opções de lazer foram criadas8. Toda a movimentação da cidade acontecia 

nas principais ruas do Centro, próximo a matriz e junto as suas praças. O Teatro 

Municipal, que continua no mesmo endereço, foi construído e um cinema fazia 

parte dos espaços de lazer e entretenimento da população. 

 

 

1.1 CARACTERIZANDO A ECONOMIA DO MUNICÍPIO 

 

 Na década de 20, já se destacava como grande produtor de café da região 

sul do estado de Minas Gerais. Com suas várias fábricas de beneficiamento 

funcionando a plena capacidade, exportava seus grãos para fora do país. Com a 

crise de 1929 na Bolsa de Nova York, que afetou a economia mundial, o 

escoamento da produção cafeeira do Brasil ficou comprometido e Varginha, 

consequentemente, sofreu com essa crise, já que grande parte do que foi 

produzido naquele ano destinado a exportação ficou armazenado por não haver 

compradores.  Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, especialmente a da 

                                                             
8
 MADEIRA, Marcus. Prefeitura de Varginha, Linha do tempo de Varginha. Disponível em: < 

http://www.varginha.mg.gov.br/a-cidade/historia>. Acesso em: 10 mai 2016. 
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quebra da Bolsa, sempre se manteve economicamente graças ao café e pelo 

desenvolvimento do parque industrial no município.  

 Por volta de 1970, o processo de industrialização foi bastante expressivo e 

intensificado, abrindo novas frentes de trabalho. Fábricas, empresas e 

multinacionais, atraídas pela mão de obra farta e barata da região (trabalhadores 

oriundos dos municípios vizinhos se deslocavam diariamente para Varginha), água 

em abundância, boa infraestrutura da cidade, incentivos fiscais, facilidade de 

acesso e escoamento da produção consolidaram de vez a era industrial moderna 

de Varginha. Para atender a grande demanda por mão de obra técnica e 

qualificada nos diversos setores, nesta mesma ocasião algumas instituições do 

Sistema S9 também se instalaram no município. 

 Outro ponto a ser destacado é o fato de Varginha possuir um centro 

comercial bastante expressivo e importante, graças à influência dos imigrantes 

sírio-libaneses, no que tange à oferta de empregos e ao abastecimento dos 

municípios vizinhos, desde a década de 70. Ainda nos dias atuais, boa parte dos 

consumidores que transitam pelos estabelecimentos atacadistas e varejistas como 

feiras, grandes supermercados, lojas de vestuário, calçados, cama, mesa e banho 

são provenientes de outras regiões e movimentam a economia local. 

 Varginha se destaca10 pelas empresas de prestação de serviços e por ser 

considerada uma das maiores praças de exportação de café do mundo, ficando em 

segundo lugar, logo após Santos, município do estado de São Paulo. Não é grande 

produtora dos grãos, porém concentra toda a produção dos municípios vizinhos 

fazendo o beneficiamento, a torrefação e a exportação do produto. Destaca-se 

também no cenário nacional e mundial como produtora de café gourmet.  

 

 

 

 

                                                             
9
 O Sistema S é formado pelo conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o 

treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além de 
terem seu nome iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais 
similares. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/educacao/2012/02/sistema-s-e-estrutura-
educacional-mantida-pela-industria>. Acesso em: 13 fev. 2016. 
10

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Minas Gerais, Varginha, histórico. Disponível em: < 
http://cod.ibge.gov.br/BFX>. Acesso em: mai 2016. 
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Figura 3: Porto Seco do Sul de Minas Gerais 

 
Fonte: site do Porto Seco Sul de Minas

11
. 

 

 
A construção do maior Porto Seco Sul de Minas12, inaugurado em 2004, foi a 

primeira estação aduaneira13 a entrar em funcionamento no interior do Brasil. 

Graças a sua logística, facilidade de escoamento das mercadorias, grande volume 

de transações comerciais e proximidade das capitais da região sudeste, o Porto 

Seco é uma das principais fontes de receita do município pela sua grande geração 

de impostos. 

 

 

 

 

 

                                                             
11

 Disponível em: http://wikimapia.org/10307842/pt/Porto-Seco-do-Sul-de-Minas#/photo/794612. 
Acesso em: 22 jun. 2016.  
12

 Porto Seco Sul de Minas. Disponível em: < http://www.portosecosuldeminas.com.br/>. Acesso 
em: 22 jun. 2016. 
13

 Estação Aduaneira Interior (EADI), comumente denominada porto seco ("dry port"), é um terminal 
alfandegado de uso público, situado em zona secundária, destinado à prestação, por terceiros, dos 
serviços públicos de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro. A 
EADI é instalada, preferencialmente, adjacente às regiões produtoras ou consumidoras. Poderão, 
ainda, prestar serviços de acondicionamento, recondicionamento e montagem de mercadorias 
importadas, submetidas ao regime especial de entreposto aduaneiro. A prestação dos serviços 
aduaneiros em EADI próxima ao domicílio dos agentes econômicos envolvidos proporciona uma 
grande simplificação de procedimentos para o contribuinte. Disponível em:           
< http://www.guialog.com.br/legislacao-eadi.htm> Acesso em: 22 jun. 2016.  
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Figura 4: Mapa de localização do Porto Seco do Sul de Minas Gerais 

     
 Fonte: Google

14
 

  

Um dado relevante sobre o Porto é a sua localização estratégica. Além da 

facilidade de acessar as rodovias importantes da região sudeste, como o Porto de 

Santos, Aeroportos de São Paulo e Belo Horizonte, está também situado próximo 

ao aeroporto de Varginha. O primeiro shopping da cidade, inaugurado nesse ano, 

2016, tem acesso fácil à estação aduaneira assim como um hotel relativamente 

novo e a rodoviária ficam ao lado deste grande centro comercial. 

 

 

1.2 PECULIARIADADES DE VARGINHA 

 

 A região territorial onde se encontra o município é bastante acidentada. Com 

exceção do centro do município e alguns bairros planos. A cidade se expandiu em 

todas as direções. Bairros mais afastados foram sendo criados, alguns com 

características claras de bairros operários. Os financiamentos eram facilitados aos 

moradores que não possuíam imóvel próprio para moradia e não tinham condições 

de adquirir um. Organizavam uma listagem com os nomes dos interessados e os 

                                                             
14

 Disponível em: < https://www.facebook.com/portosecosuldeminas//portosecosuldeminas/.>. 
Acesso em: jun 2016. 
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que atendessem aos pré-requisitos, concorriam através de sorteio. Nos últimos 

anos15, a cidade aderiu ao programa Minha casa, Minha vida, do Governo Federal. 

 Varginha possui um amplo espaço de esporte e lazer, o Varginha Tênis 

Clube (VTC), construído na década de 50 e foi considerado o mais importante 

centro de esportes do Estado de Minas Gerais na época.  Destinado normalmente 

aos sócios, é acessível a toda a comunidade em ocasiões especiais como shows 

ou jogos esportivos. O rugby é um esporte difundido e praticado por jovens e 

adultos, inclusive alcança boas colocações nos campeonatos. 

A feira gastronômica é uma novidade iniciada em 2015 e teve sua segunda 

edição esse ano. Atrai um número considerável de visitantes para a cidade que 

utilizam seus serviços, consomem produtos locais e aumentam a ocupação dos 

meios de hospedagem, que têm normalmente como clientela o público corporativo.  

A Fazenda Experimental de Varginha16, localizada na zona rural do 

município, está se destacando em pesquisas na melhoria da qualidade dos grãos. 

O café gourmet varginhense se destaca mundialmente pela sua qualidade e 

grandes eventos relacionados ao tema acontecem durante o ano na sede da 

fazenda.  

Em Varginha está localizada uma das mais antigas faculdades de Direito do 

Sul de Minas Gerais, a Faculdade de Direito de Varginha (FADIVA), fundada na 

década de 60. Atende não somente aos próprios moradores como a vários 

estudantes de regiões adjacentes. Há no município outras diversas faculdades, na 

sua maioria, particulares. 

A represa da Hidrelétrica de Furnas, localizada em parte no município, 

abriga muitas casas de veraneio em suas margens e dentro da represa, as 

chamadas casas flutuantes. Movimenta o comércio de equipamentos náuticos e de 

transportes aquáticos. 

  

                                                             
15 Prefeitura de Varginha. Programa Minha Casa Minha Vida. Disponível em:< http://www.varginha.mg.gov.b 
r/ programas-sociais/minhacasa>. Acesso em mai 2016. 
16

 Na Fazenda Experimental de Varginha (FEV) desenvolvem-se pesquisas científicas voltadas para 
os estudos de técnicas modernas de manejo da lavoura cafeeira, desenvolvimento de novas 
variedades de café mais estáveis geneticamente com fatores de resistência a patógenos, o que 
requer menor uso de defensivos químicos, além dos testes (ensaios) de eficiência agronômica de 
produtos e equipamentos agrícolas. Disponível em: <http://fundacaoprocafe. com.br/pesquisas /faz 
endas-experimentais/varginha-mg>. Acesso em: 16  jun 2016. 



21 
 

Figura 5: Evento esportivo na Represa de Furnas 

 
Fonte: Google

17  

 

 A represa propicia a prática de esportes náuticos e a piscicultura. 

Infelizmente, a permanência daquela em ficar com um bom volume de água 

durante o ano não depende exclusivamente das variações climáticas e sim, do 

Operador do Sistema Nacional (OSN), órgão do Governo Federal, que controla o 

fluxo de água das represas brasileiras. Os empresários do setor turístico, de 

esportes e produtores de peixe ficam a mercê das decisões do OSN, o que 

influencia diretamente na oferta de empregos da região. 

 

 

1.3 ATUALIDADES SOBRE VARGINHA  

 

A população varginhense, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)18 , no ano 2000 eram de 108.998 mil habitantes e em 2010, 

123.081 mil. A estimativa para 2016 girava em torno de 133.384 mil habitantes. A 

apresentação desses dados é pertinente, pois tem o intuito de destacar a 

importância da abertura de novos postos de trabalho. Com a instalação do Centro 

                                                             
17

 Disponível em: <http://www.seadooforfun.com.br/blog/?p=707>. Acesso em: jun 2016. 
18

 Sinopse do censo demográfico de 2010- Minas Gerais- IBGE Disponível em: 
<http://www.censo2010.ibge. gov.br/sinopse/index.php?uf=31&dados=29>. Acesso em: 21 jan 2016. 
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Federal de Educação Tecnológica (CEFET)19, os vários cursos profissionalizantes 

e as universidades, a demanda por empregos é constante, tendo em vista os vários 

profissionais que se formam anualmente nestas instituições.  

 Varginha possui atualmente inúmeras empresas, várias delas ligadas ao 

setor cafeeiro. Possui ampla rede comercial de diferentes segmentos, indústrias de 

pequeno, médio e grande porte, empresas prestadoras de serviços, escolas e 

universidades. O serviço público de saúde é considerado satisfatório, porém 

sobrecarregado, já que boa parte dos pacientes que procuram atendimento ou 

fazem tratamento são oriundos das cidades vizinhas.  

 Um problema enfrentado pelos moradores da cidade é ter que disputar as 

vagas de emprego disponíveis com trabalhadores de todo sul de Minas Gerais. 

Várias cidades menores próximas ainda possuem uma economia agrícola, não 

oferecem oportunidades suficientes aos seus próprios moradores ou não atendem 

às suas expectativas. Como alternativa procuram ocupação no município e aceitam 

trabalhar por salários menores, prejudicando os trabalhadores varginhenses. 

 O aumento da população desempregada gera problemas sociais ao 

município, insatisfação, disputa entre autóctones e trabalhadores de outras 

localidades, o que faz com que haja aumento da criminalidade. Há também 

disputas pelas vagas nas escolas, nos Centros educacionais e universidades. 

  

                                                             
19

 CEFET MG- Campus VIII- Varginha. Disponível em: <http://www.varginha.cefetmg.br/site/sobre/historia/>. 
Acesso em: 9 jun 2016. 



23 
 

Figura 6: Foto aérea da cidade 

 
Fonte: Google, Portal visite Minas Gerais

20
  

 

 O município enfrenta uma situação que, tragicamente vários outros estados 

e regiões brasileiras estão sofrendo: a violência urbana21. Uma maneira encontrada 

pelos governantes da cidade para reverter à situação, ainda que em médio e longo 

prazo, é o incentivo a educação, a prática de esportes, o aumento das vagas em 

cursos técnicos e a ampliação22 das vagas do CEFET, onde os alunos passam o 

dia estudando e praticando atividades diversas.  

 

 

 

  

                                                             
20 Disponível em:< http://visiteminasgerais.com.br/mg/varginha/ > Acesso em: 16 jan 2016. 
21

 CAMPOS, Guilherme. Correio do Sul-Diário regional. Crescimento da violência assusta moradores de 
Varginha. Disponível em: <http://correiodosul.com/varginha/crescimento-da-violencia-assusta-moradores-
de-varginha/>. Acesso em 16 jan 2016. 
22

 Parceria da Fundação Cultural e a Secretaria de Educação, que somaram suas potencialidades e 
recursos. Integrarão políticas públicas de cultura, educação e juventude, promovendo a inclusão 
digital; treinamento e qualificação de professores, empreendedores culturais e técnicos em áreas 
estratégicas da informática para atender às necessidades do município; oferecer cursos 
profissionalizantes aos jovens que pretendem ingressar no mercado de trabalho. Disponível em: 
<http://www.varginha.mg.gov.br/component/content/article/25-noticias/18727-prefeitura-de-varginha-
inaugura-centro-de-formacao-tecnologica>.  Acesso em: 9 jun. 2016. 
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2 HOSPITALIDADE NA HISTÓRIA  

 

 A hospitalidade, termo que passou a ser estudado há pouco tempo, tem 

suas raízes na antiguidade. O ato de receber os viajantes, dar um teto e alimento 

remota dos tempos em que ainda não existiam alojamentos e nem outros meios 

para acomodar as pessoas que não fossem a própria casa de quem oferecia 

abrigo. Havia uma troca material, mesmo que simbólica, entre quem ofertava a 

hospedagem e quem recebia esse benefício. Deixar uma lembrança ou mesmo 

auxiliar na preparação do alimento era uma maneira de retribuição pelo que havia 

recebido. Esse ato, embora parecesse algo desprovido de interesses, forçavam a 

interação e os laços entre as pessoas, conforme argumenta Peyer (1998, p.437)23. 

 Na Grécia, 400 a.C., a hospitalidade se mostrava atrelada ao comércio. 

Havia hospedagens que vendiam alimentos como carne assada. Uma maneira de 

oferecer abrigo e alimento ao mesmo tempo em que se cobrava por esse serviço.  

As hospedagens se fixavam normalmente próximas às estradas e locais de grande 

peregrinação ou com movimento constante de viajantes. Na cultura grega, o ato de 

acolher e suprir as necessidades básicas de quem estava fora de seu domicílio era 

estreitamente vinculado ao divino e visto como um direito fundamental dos 

cidadãos gregos (CASTELLI, 2005). 

 A partir do século VIII os mosteiros se alastraram pela Europa Ocidental 

tornando-se prósperos e ofereciam hospitalidade como regra cristã. No século VIII 

as comunidades monásticas da Europa Ocidental proliferam-se e em momentos de 

privação tornaram-se ilhas de prosperidade e como regra cristã ofereciam 

hospitalidade. No século XI os locais de comércio eram explorados por monges e 

comerciantes para venda de vinho, cerveja e itens de necessidade. Os mosteiros 

estavam obrigados pela doutrina cristã e por questões políticas a praticar a 

hospitalidade (FRANCO, 2004, p. 64).  

Lashley (2004) enfatiza que o estudo da hospitalidade tomou força a partir 

de 1997 por ocasião de um encontro de pesquisadores e escritores que aconteceu 

em Nottingham, Reino Unido, onde definiram o termo como uma troca 

contemporânea, idealizada para aumentar a reciprocidade (bem-estar) entre as 

                                                             
23

 QUADROS, Alexandre Henrique de. A hospitalidade e o diferencial competitivo das empresas prestadoras 
de serviço. Revista Hospitalidade. São Paulo, v. VIII, n. 1, p. 43-57, jan.-jun. 2011. Disponível em: < https:// 
www.revhosp.org/hospitalidade/article/view/346/446>. Acesso em 4 nov 2016. 
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partes envolvidas, através da oferta de alimentos e/ou bebidas e/ou acomodação. 

Foi também a partir dos debates ocorridos nesse encontro que artigos elaborados 

pelos colaboradores estimularam o estudo da hospitalidade pelo viés social, 

antropológico e filosófico. Assim, a datar desse estudo mais amplo, uma melhor 

definição pode ser desenvolvida e chegou-se a conclusão que hospitalidade “é um 

conjunto de comportamentos originários da própria sociedade” (LASHLEY, 2004, p. 

4). 

Ao longo da história, os serviços de alimentação e hospedagem sempre 

estiveram diretamente correlacionados, mesmo quando ambos não eram citados 

em um mesmo momento pelos escritores ao abordarem o tema. A hospitalidade, é, 

antes de tudo,  relação entre anfitrião e hóspede.  

 A partir dessa breve contextualização histórica da hospitalidade, 

abordaremos as dimensões e os conceitos defendidos pelos autores Lashley, 

Camargo e Grinover 

  

 

2.1 A HOSPITALIDADE EM SUAS DIVERSAS DIMENSÕES  

 

 Para se falar em hospitalidade há que se fazer antes uma distinção sobre o 

que é esse termo para as escolas que tratam do assunto, a americana e a 

francesa. Para os americanos, o conceito está atrelado ao comercial, onde 

hospitalidade é o mesmo que hospedar e está associado aos meios de 

hospedagem, agências e operadoras de viagens, restaurantes e transportadoras. 

Já os franceses  percebem a hospitalidade como um ato onde anfitrião e hóspedes 

se relacionam tendo sua origem na matriz maussiana do dar-receber-retribuir 

(CAMARGO, 2010, p. 40). O conceito de dádiva foi legitimado pelo sociólogo 

francês Marcel Mauss em 1974, em seu livro “Ensaio sobre a dádiva e o dom”, 

onde o autor descreve as relações sociais humanas nas sociedades antigas  

anteriores à troca comercial. Ele destaca em sua obra que as interações sociais 

entre as pessoas começam sempre com a oferta de uma dádiva ou uma benesse, 

que deverá ser sempre aceita e, num outro momento, retribuída, criando um laço 

entre os envolvidos gerando dons e contradons num processo sem fim 

(CAMARGO, 2010, p. 16).  
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 Interpretar a hospitalidade conforme a definição maussiana pressupõe-se 

que somente os ambientes públicos e domésticos, como defende a escola 

francesa, são os mais apropriados para que haja essa interação entre anfitriões e 

hóspedes, ao contrário da escola americana, que percebe o bem receber somente 

como uma relação comercial, portanto nessas esferas onde regras sociais não 

escritas não são observadas haveria hostilidade e não hospitalidade. 

 

 

2.1.1 Lashley e seus domínios sobre hospitalidade 

 

 Lashley (2004) cria três domínios no que tange a hospitalidade: o social, o 

privado e o comercial. No primeiro, ocorre de acordo com o tempo e o lugar na 

sociedade. No segundo, o anfitrião sabe agradar e receber bem o hóspede, ao 

contrário de ser hospitaleiro, em que gosta de receber bem, mas não sabe, 

necessariamente, agradar. No privado, o anfitrião sabe agradar e receber bem o 

hóspede, agindo com hospitabilidade, ao contrário de ser hospitaleiro, em que 

gosta de receber bem, mas não sabe, necessariamente, agradar. Há nesse ato os 

motivos pertinentes, gosta de acolher e agradar seu hóspede e os motivos não 

pertinentes, quando recebe por interesse e espera sempre algo em troca. No 

âmbito comercial, a hospitalidade proporciona a liberdade de ação da pessoa, onde 

ela faz algo que normalmente não faria em casa. Nesse ambiente, quem oferece 

algo o faz com o intuito de fidelizar e ser pago por isso. 

 Pensando no âmbito do domínio social, Lashley (2004), argumenta que: 

As ideias em vigor sobre esse assunto tem um desenvolvimento 

relativamente recente. Nas sociedades pré-industriais, a hospitalidade 

ocupa uma posição muito mais central no sistema de valores. No Reino 

Unido e em outras sociedades ocidentais, "(...) a hospitalidade e, 

predominantemente, uma forma privada de comportamento, exercida 

como uma questão de gosto pessoal, dentro de um limitado circula de 

amizade e relação" (Heal, 1990, p. 1). Nas sociedades pré-industriais 

contemporâneas, e em períodos históricos anteriores as sociedades 

ocidentais desenvolvidas, a hospitalidade e o dever de acolher tanto 

vizinhos quanto forasteiros representam um maior imperativo moral. 

Habitualmente, o dever de proporcionar hospitalidade, atuar com 

generosidade enquanto anfitrião e proteger os visitantes eram mais do que 
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uma questão deixada ao gosto dos indivíduos. As crenças a respeito da 

hospitalidade e as obrigações em relação aos outros estavam fixadas em 

ideias e visões sobre a natureza da sociedade e a ordem natural das 

coisas. Assim, qualquer falha em agir de modo adequado era tratada com 

condenação social (LASHLEY, 2004, p.7). 

 A hospitalidade social estava ligada a distribuição de alimentos e bebidas, o 

que distinguia a identidade de grupos, comunidades e sociedades, assim como o 

tipo de relacionamento entre os indivíduos. A sociedade ditava regras e avaliava 

socialmente quem fazia parte dos seletos grupos através da forma como se 

alimentavam. Seguindo regras comuns era obrigação acolher, alimentar e proteger 

quem chegava em contraponto a hospitalidade comercial relatada por Lashley 

(2004, p.19), 

[...] A oferta de hospitalidade comercial depende da reciprocidade com 

base na troca monetária e dos limites da concessão de satisfação aos 

hospedes que, no fim, causam impacto sobre a natureza da conduta 

hospitaleira e da experiência da hospitalidade. Tanto o anfitrião quanto o 

hospede entram em uma conjuntura de hospitalidade com reduzido senso 

de reciprocidade e obrigação mutua. Para o anfitrião, os motivos para ser 

hospitaleiro são basicamente não pertinentes: o desejo de suprir com 

exatidão a quantidade de hospitalidade que assegurara a satisfação do 

hospede, o desejo de limitar o numero de reclamações e, 

esperançosamente, o desejo de gerar uma visita de retorno enquanto se 

apura o lucro. Para o hospede, ha pouco senso de obrigação mútua 

relativa ao contexto domestico. Raras vezes o hospede pressente que os 

papéis serão invertidos e que ele se tornara anfitrião em outra ocasião. A 

troca financeira isenta o hospede da obrigação mutua e da lealdade. 

 Analisando o que concerne ao que Lashley (2004) defende em relação ao 

âmbito comercial, quando diz que a hospitalidade proporciona liberdade ao 

hóspede e anfitrião profissional. Nesse caso, o ser hospitaleiro depende do quanto 

se paga. O hóspede paga, o anfitrião recebe e ambos não sentem reciprocidade ou 

obrigação para com o outro, é apenas uma negociação comercial embora possa 

haver empatia e um futuro retorno ou fidelização se essa prestação de serviço for 

satisfatória e bem vista pelos hóspedes. 

 Em Varginha, trabalhar através da ótica do domínio comercial é os mais 

apropriados para se pensar na hospitalidade e o fomento do turismo na cidade. 

Trabalhar questões importantes como atender bem os turistas, buscar formas de 
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deixa-los satisfeitos com a recepção nos atrativos e equipamentos turísticos, 

preparar locais e pessoas que possam dar informações relacionadas ao ET, 

proporcionar eventos culturais mostrando a cultura local, bem como a gastronomia. 

Os órgãos públicos e privados deveriam trabalhar em conjunto com os 

comerciantes da cidade, não somente em ralação a oferta de meios de 

hospedagem, de restauração e o comércio de um modo geral. 

 

 

2.1.2 Hospitalidade segundo Luiz Octávio de Lima Camargo 

 

Há várias definições para hospitalidade, Camargo (2010) a define num 

contexto analítico-operacional onde “hospitalidade pode ser definida como um ato 

humano, exercido num contexto doméstico, público ou profissional, de recepcionar, 

hospedar, alimentar e entreter pessoas temporariamente deslocadas de seu habitat 

natural”, (CAMARGO, 2010, p.52). O autor cita as práticas sociais que se inserem 

nesse processo e destaca a hospitalidade humana em quatro tempos (vide quadro 

1) e salienta que o ato de receber é o que mais se aproxima do sinônimo de 

hospitalidade, em qualquer espaço.  

 

Quadro 1: Os tempos/espaços da hospitalidade humana 

 
Fonte: DENCKER, BUENO (2003, p. 19)  
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Na nossa vida cotidiana, no conforto de nossas casas, dispensamos uma 

atenção aos que chegam que muitas vezes não oferecemos aos nossos entes. 

Uma prática bem comum como forma de parecer amigável é oferecer o que temos 

de melhor, uma cama arrumada, alimento, banho e entretenimento. Entretanto, 

para que não haja conflitos deveremos observar as normas e essencialmente, 

respeitar os espaços, isso certamente vale para ambos os lados, quem recebe e 

quem é recebido.  

 No espaço doméstico, a que se refere Camargo (2010), os anfitriões 

recepcionavam bem os viajantes sem mesmo saber de quem que se tratava. Boff 

(2015) cita em seu artigo intitulado: O mito da hospitalidade e os refugiados de 

hoje, o que fizeram Báucis e Filêmon,  

Queridos hóspedes, vamos comer pois vocês merecem se alimentar 
depois de tantas canseiras. Perdoem a simplicidade e a pobreza da 
cozinha”. Os imortais comeram à saciedade. Muito comovidos ficaram 
quando os dois velhinhos ofereceram a própria cama para dormir. 
Colocaram lençóis limpos, embora visivelmente gastos. Estenderam por 
sobre o leito uma cobertura de honra, um velho tapete, usado nas festas. 
Quando Júpiter e Hermes estavam se levantando para ir dormir, eis que 
sobreveio grande e inesperada tempestade. Raios e trovões ribombavam 
pelo vale afora. Ocorreu uma inundação vitimando pessoas e animais. 
Báucis e Filêmon se desculparam junto aos Imortais e apressados, se 
preparavam para ajudar os flagelados. Mas Júpiter freou a devastadora 
tempestade. (BOFF, 2015, [s.p.]). 

 

Ao citar a parábola de Báucis e Filêmon, remetemo-nos ao contexto histórico 

da hospitalidade em que o ato de receber e alimentar eram vistos como uma regra 

divina e social. O receber doméstico é antecessor ao receber comercial e público 

pois é onde as regras de conduta e comportamento social praticados.  

Nos espaços públicos a forma como a cidade é preparada para receber seus 

visitantes é uma questão de administração pública, especialmente em seus 

terminais rodoviários, aeroportos, praças, locais de informações e alojamentos para 

os que chegam e não têm condição de pagar por hospedagem. A facilidade de 

deslocamento por suas vias e como a cidade é vista a faz mais ou menos 

hospitaleira. As características quanto à cultura local, seja em relação a suas 

tradições, linguagens e hábitos alimentares proporcionam atratividade aos turistas. 

Nesses espaços a maneira como os residentes se comportam reflete diretamente 

na reciprocidade e no comportamento de quem está ao nosso redor ou com quem 

estamos dialogando, seja oralmente ou através de gestos e posturas. Se a 
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hospitalidade é, antes de tudo, relacionamento, este espaço público é o melhor 

local para praticá-la. Em Varginha, responder às perguntas de visitantes curiosos 

sobre o ET, para quem acha a história plausível, pode ser algo normal, 

interessante, mas para os que acham o contrário, pode ser um momento de 

inospitalidade para com o outro. 

No espaço comercial é onde entra em cena o anfitrião profissional. Este age 

como um profissional do bem receber e faz com que os hóspedes, ainda que em 

um ambiente diferente ao de sua casa, se sinta a vontade, alimentado e acolhido. A 

relação dos serviços e benefícios está intimamente ligada ao valor pago. Nesse 

universo onde a prestação de um serviço ao hóspede gira em torno da 

remuneração, ainda assim é possível perceber ações movidas por uma 

hospitalidade incondicional. Profissionais da área de hospedagem, restauração, 

entretenimento e serviços de saúde podem estabelecer uma conduta hospitaleira 

mesmo sem esperar retribuição. Em contra partida, hóspedes que se sentem 

verdadeiramente acolhidos e benquistos tendem a retribuir com gestos ou mesmo 

remuneração financeira.  

 No ambiente virtual, citado por Camargo (2010, p. 58), “[...] as pessoas 

chegam e vão de nossas vidas tanto presencialmente como virtualmente (telefone, 

e-mail, etc.). A interpelação mediada eletronicamente (celulares e e-mails) suscita 

também cada vez mais uma netiqueta”. Usando a expressão netiqueta24, Camargo 

(2010) chama a nossa atenção ao que se refere à necessidade do uso da etiqueta 

e da hospitalidade em ambientes virtuais. Contudo, observamos cada vez mais a 

inospitalidade nesses ambientes. As pessoas se escondem atrás da tela de 

aparelhos eletrônicos e se transformam em seres totalmente alheios ao significado 

da palavra respeito e tolerância. Se não concordam com o outro, destilam seu ódio 

pelas teclas e dão enter. Talvez este seja o espaço mais conflitante. Pela maneira 

como falamos ou respondemos ao outro, podemos passar uma impressão errônea 

e nem sempre temos oportunidade de reverter à situação.  Estar no mundo virtual 

requer disciplina, responsabilidade, comprometimento, respeito e paciência. Para 

Varginha, o uso dessa ferramenta poderia ser mais bem trabalhado por ser um 

meio muito útil pela facilidade das pessoas poderem acessá-la de qualquer local. 

                                                             
24

 Netiqueta é o conjunto de formas e práticas para o bom uso da internet. Dicionário Aurélio online. 
Disponível em: < https://dicionariodoaurelio.com/netiqueta>. Acesso em nov 2016. 
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Dispor informações corretas sobre o município e seus atrativos daria mais 

notoriedade à cidade e consequentemente, aumentaria o fluxo de turistas de lazer 

interessados no caso do ET. 

 Varginha é uma das maiores cidades do sul de Minas Gerais e mesmo 

sendo uma cidade interiorana que passou por um processo de economia apenas 

agrícola para também industrial e de serviços mantem na sua zona urbana uma 

das principais características oriundas de sua zona rural, o bem receber. Como cita 

Camargo (2010, p. 55), há uma vinculação umbilical entre a hospitalidade 

doméstica, pública e profissional.  Para Varginha, investir nessas duas últimas é 

fundamental. Preparar a cidade em seus diversos espaços públicos e comerciais, 

trabalhar a população mostrando-lhe a importância de receber bem e 

profissionalmente de forma hospitaleira os visitantes traria muitos benefícios para 

todos.  

 

 

2.1.3 Acessibilidade, identidade e legibilidade de Grinover 

 

 A hospitalidade urbana, referente à acessibilidade, legibilidade e identidade 

defendidas por Grinover (2007), nos remete ao espaço físico da cidade como um 

todo. Quanto à acessibilidade, pode ser tangível ao que se refere aos acessos 

físicos como a malha viária, espaços de habitação, vivência e convivência. Pode 

ser intangível quanto ao aceso a educação, ao lazer e a saúde.   

 A legibilidade, como uma das categorias de análise de Grinover (2007), 

enfatiza a importância da cidade que se lê,  

[...] Por legibilidade entende-se a qualidade visual de uma cidade, de seu 
território, examinada por meio de estudos da imagem mental que dela 
fazem, antes de qualquer outro, os seus habitantes. Essa imagem mental 
é uma referência, é uma estrutura gramatical e sintática que, pela analogia 
e a construção de um sistema, exprime-se pela codificação de mensagens 
e, em seguida, pela decodificação dessas mesmas mensagens, cujas 
interpretações só poderão  se dar se os códigos de emissão e de leitura 
forem compatíveis. Com legibilidade pretende-se indicar a facilidade com 
que as partes de uma cidade podem ser reconhecidas e organizadas num 
modelo coerente (GRINOVER, 2007, p. 144). 
 

Em relação à legibilidade, o autor disserta sobre a qualidade visual do 

espaço urbano, de como a cidade se comunica, com que facilidade determinados 
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pontos podem ser reconhecidos e organizados num modelo mental. Já ao que se 

refere à identidade, que é construída pelos grupos sociais, indivíduos e sociedade 

que com o passar do tempo promove a reorganização dos seus significados em um 

estrutura social, bem como sua visão no tempo e espaço.  

[...] Nas cidades adequadamente identificadas o estrangeiro sente-se 
acolhido, bem recebido, sabe onde tem de ir, encontra o que procura sem 
perda de tempo, passeia, descompromissado e pode se dedicar a 
contemplar sem risco de se perder. A informação, nesse caso, assemelha-
se ao dom. Oferecer e receber informação é um mecanismo de 
hospitalidade (GRINOVER, 2007, p. 126).  

 
Os monumentos, estátuas e demais atrativos são facilmente lembrados 

pelos visitantes e estão na memória de quem visita a cidade. A identidade, mesmo 

contrariando os residentes adversos a associação do ET de Varginha com a 

população, já foi fixada no imaginário das pessoas e não há como alterar. Não é 

algo que, necessariamente, precisa ser forçado, ela naturalmente é lembrada e 

referenciada a algo ou a algum lugar. 

Os aspectos da percepção de Grinover (2007) sobre a hospitalidade urbana, 

em especial ao que se refere à legibilidade e identidade, são pertinentes ao estudo 

pelo qual nos propomos neste trabalho.  

Estruturar melhor Varginha para uma acessibilidade satisfatória na cidade se 

faz necessário. A sinalização dos monumentos com explicações sobre o porquê de 

determinado formato, nome dos artistas que conceberam as obras,  cartões postais 

com o tema e placas com sinalização indicando os atrativos. Preparar bem a 

cidade para os residentes e especialmente para os turistas.  

A hospitalidade dos brasileiros é notada e vista como uma das 

características mais marcantes do nosso povo (vide quadro 2). Um estudo25 inédito 

realizado pelo Ministério do Turismo em 2014 com 44 mil turistas concluiu que 

97,2% desses entrevistados avaliaram como excelente a capacidade de receber 

bem dos estrangeiros. 

  

                                                             
25

 MANTOVANI, Flávio. Gi, Economia. Hospitalidade do Brasil éo item mais bem avaliado por 
turistas em pesquisa. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/11/hospitalidade-
do-brasil-e-item-mais-bem-avaliado-por-turistas-em-pesquisa1.html>. Acesso em 12 nov. 2016. 
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Quadro 2: Avaliação de satisfação dos turistas 

 

 
Fonte: G1

26
 

 

O resultado dessa pesquisa é propício para os próximos temas, a 

hospitalidade em Casimiro de Abreu, onde prepararam uma recepção para 

visitantes jupiterianos e a hospitalidade do povo mineiro pela ótica de Darcy 

Ribeiro. 

 

 

2.2 QUANDO A HOSPITALIDADE CRUZA OS CAMINHOS DE FENÔMENOS 

UFOLÓGICOS: O EXEMPLO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ  

 

 No ano de 1980, em Casimiro de Abreu, município do Estado do Rio de 

Janeiro com 22.000 habitantes, ocorreu um fato que chamou a atenção de toda a 

mídia nacional e internacional. A suposta visita de uma nave espacial com seres 

oriundos do planeta Júpiter aportaria na cidade com local, data e hora marcadas. 

                                                             
26

 G1. Disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/11/hospitalidade-do-brasil-e-item-
mais-bem-avaliado-por-turistas-em-pesquisa1.html. Acesso em 12 nov. 2016. 
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As informações foram reveladas por Edilcio Barbosa27, uma pessoa enigmática que 

se declarava “o mensageiro dos Jupiterianos”. 

 Na época, houve um grande esforço conjunto das autoridades e da mídia 

com o intuito de levantar os antecedentes ou informações acerca do referido 

mensageiro.  O próprio relatou ser de origem filipina, veio para o Brasil ainda 

criança e disse também ter sido militar. A informação de seu afastamento do 

serviço por problemas mentais não fora confirmada. Edílcio Barbosa dava 

entrevistas e respondia aos questionamentos dos repórteres com segurança sobre 

as teorias e histórias que defendia. Dizia que fora abduzido algumas vezes e se 

exaltava quando duvidavam do que ele falava ou questionavam sobre sua 

sanidade mental. Para muitos, ele não passava de um charlatão e, na ocasião, os 

estudiosos de OVNIs ficaram preocupados que com a repercussão do assunto 

houvesse muitas críticas e descrédito nos avanços por eles alcançados na ufologia. 

 O poder de convencimento de Edílcio era tamanho que mesmo os que não 

acreditavam em suas histórias acabaram se envolvendo. No dia 12 de fevereiro de 

1980, foi organizada uma visita à Fazenda Nossa Senhora da Conceição, o 

suposto local da chegada da nave. Diante do proprietário da fazenda, alguns 

funcionários, o delegado da cidade e alguns profissionais da mídia, avistaram uma 

imensa bola de fogo riscando o céu. Tal notícia se espalhou rapidamente e a 

movimentação em Casimiro de Abreu se intensificou ainda mais. 

 A população ficou dividida entre os que acreditavam na história, os que 

tinham medo e receio da visita, os que tinham vergonha da exposição da cidade, 

os que viram uma oportunidade e aumento de vendas no comércio, meios de 

hospedagem e os que não acreditavam e até se divertiram com a história. Para as  

autoridades havia uma grande preocupação com a segurança dos moradores em 

relação ao grande número esperado de visitantes diante da repercussão do caso. 

Perante a esse temor, uma força tarefa unindo a polícia militar e prefeitura do 

município montou um esquema que salvaguardasse os casimirenses.  

Um fato interessante é que, enquanto essas autoridades se preocuparam 

com as pessoas, Edílcio se preocupara com a chegada dos extraterrestres. Ele 

                                                             
27

 CARLOS, João.  Uma cidade marca dia e hora para receber ovni. Folha de São Paulo- Ilustrada, 
São Paulo, 6 mar. 1980. Disponível em: <http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1980/03/06/21/> Acesso 
em: jul. 2016. 
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organizara uma lista onde dispunha de várias regras a serem seguidas por todos, 

como um cerimonial de evento, com o intuito de proteger os presentes e os 

extraterrestres. As sugestões foram acatadas pelo delegado e o prefeito na 

ocasião. Uma das diretrizes elaboradas que mais causara polêmica foi em relação 

à implantação da Lei Seca28 no município, pois os comerciantes haviam 

armazenado considerável quantidade de bebidas alcoólicas para serem vendidas e 

não queriam ficar no prejuízo.  

 A organização da recepção foi intensa. Com o propósito de que tudo fosse o 

mais pacífico e ordenado possível, todas as providências foram tomadas. Estradas 

na propriedade da fazenda foram abertas, os locais para estacionamento dos 

ônibus de excursão, carros de particulares e da mídia foram delimitados, uma área 

reservada onde somente os envolvidos diretamente com a recepção da nave 

espacial fora preparada e uma sala especial para Edílcio Barbosa fora montada.  A 

polícia militar ficara responsável pela segurança do local e das autoridades 

presentes e o Corpo de bombeiros de prontidão caso houvesse necessidade de 

seus serviços.  

 A prefeitura se empenhou. Preparou um cerimonial com direito a desfile 

pelas ruas, com entrega das chaves da cidade e café da manhã com o prefeito 

para recepcionar os ETs. Pretendiam, inclusive, presentear os distintos visitantes 

com uma enciclopédia Barsa29. No documentário30 de Clarice Saliby, “Efeito 

Casimiro”, lançado em 2013, no Festival do Rio31, detalhes e depoimentos de 

moradores que estiveram presentes confirmam as informações. 

 

 

 

 

                                                             
28

  Lei seca para receber o OVNI dentro da ordem. Folha de São Paulo Ilustrada, São Paulo, 7 mar 
1980. Disponível em: <http://acervo.folha.uol.com.br/fsp/1980/03/07/21/> pag. 5. Acesso em: jul 
2016. 
29

 SALLES, Stéfano. Aparição frustrada de ovni em Casimiro de Abreu ganha documentário 
premiado interna-cionalmente. O Globo- Rio, Rio de Janeiro, 2 dez 2014. Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/rio/bairros/ aparicao-frustrada-de-ovni-em-casimiro-de-abreu-ganha-
documentario-premiado-internacionalmente-1-14681287> Acesso em nov 2016. 
30

 Efeito Casimiro- Sala de leitura- Canal Futura. Disponível em: <https://www.youtube .com/watch 
?v=iDCCEOd1VWM>.   Acesso em: jul 2016. 
31

 Efeito Casimiro. Disponível em: <http://www.festivaldorio.com.br/en/films/efeito-casimiro>. Acesso 
em: 22 nov. 2016. 
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Figura 7: Chegada das pessoas em Casimiro de Abreu em 1980. 

 
Fonte: Google
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No dia 07 de março de 1980, véspera do pouso da nave, milhares de 

pessoas, barracas de ambulantes vendendo todos os tipos de alimentos tomaram 

totalmente conta do local. Alguns chamaram o evento de “Woodstock ufológico”.  A 

estimativa foi de mais de 30.000 pessoas. À noite o clima fora de muita 

descontração. Cantavam e os mais animados dançavam, pois, contrariando as 

ordens, houve consumo de bebida alcoólica. Com a aproximação do horário 

propagado pelo mensageiro, 05h:20min. da manhã, o silêncio tomou conta do 

lugar, porém a nave não apareceu. Muitas pessoas revoltadas foram deixando a 

fazenda, outros transforam o evento numa grande festa e outros, mais afoitos, 

queriam de qualquer maneira encontrar Edílcio que, escoltado pela polícia, se 

refugiou na casa do fazendeiro. Posteriormente, através da imprensa, enviou uma 

nota dizendo que os Jupiterianos desistiram de aterrissar porque as normas não 

foram cumpridas e pessoas invadiram a área destinada ao pouso da nave.   

Com o tempo os casimirenses foram se esquecendo do assunto, porém, em 

março de 2015, uma mostra33 denominada “Disco Voador” foi organizada pela 

                                                             
32

 GARCIA, Gustavo. Há 35 anos, imprensa mundial se mobilizou para recepcionar 'ETs'. G1- 
Região dos Lagos, 7 mar 2015.  Disponível em: < http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-
lagos/noticia/2015/03/ha-35-anos-imprensa-mundial-se-mobilizou-para-recepcionar-ets.html> 
Acesso em: nov 2016. 
33

 GARCIA, Gustavo. Exposição sobre 'chegada de ET's' é aberta em Casimiro de Abreu. G1- 
Região dos Lagos, 6 mar 2015. Disponível em:< http://g1.globo.com/rj/regiao-dos-
lagos/noticia/2015/03/exposicao-sobre-chegada-de-ets-e-aberta-em-casimiro-de-abreu-no-rj.html> 
Acesso em: nov 2016. 
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Casa de Cultura Estação Casimiro de Abreu em homenagem ao episódio. Não há 

na cidade indícios do ocorrido em 1980, a não ser os nascidos nessa data.  

É interessante destacar que a hospitalidade esteve presente o tempo todo 

nesse episódio de Casimiro. Seja para com as pessoas ou mesmo com os 

extraterrestres. O curioso é que, mesmo sendo um evento totalmente diferente do 

habitual, pois não é todo dia que se organiza uma recepção para seres de outro 

planeta, houve envolvimento das autoridades policiais e do prefeito. Mostra que o 

bem receber, seja ele comercial ou não, como foi em parte, pois não havia 

evidências de que os ETs retribuiriam o gesto e nem mesmo pagariam por isso.  

Lashley (2015), em seu artigo intitulado Hospitalidade e hospitabilidade, 

destaca por meio da perspectiva de algumas religiões a necessidade do 

acolhimento e proteção ao estranho, mesmo sem esperar algo em troca e de modo 

genuíno. Segundo sua análise, Lashley (2015, p.75) argumenta que:  

[...] primariamente a criação de um espaço livre onde o estranho pode 
entrar e tornar-se um amigo (NOUWEN, 1998, p. 49), ou o gesto de prover 
ao hóspede um espaço espiritual, físico e emocional. Ele declara que a 
hospitalidade genuína envolve o dar generoso, sem preocupação com 
retorno ou reembolso. Ainda mais importante, especialmente no contexto 
de alguns dos artigos dessa edição especial, é a compreensão de que a 
hospitalidade não se preocupa com reciprocidade!  
 

 Conforme o caso relatado sobre o suposto ET em Casimiro de Abreu, ou 

seja, a hospitalidade genuína foi empregada no sentido da doação generosa sem 

haver preocupação com a recompensa. Lashley (2015, p.75) complementa: 

 
Hospedar, no entender de Nouwen (1998, p. 78), tem a ver com escutar, 
com permitir que as pessoas sejam elas mesmas e com dar a elas espaço 
para “cantarem suas próprias canções, falarem sua própria língua, dançar 
suas próprias danças... não um convite sutil para adotar o estilo de vida do 
anfitrião, mas uma chance para expressarem o seu próprio estilo de vida”. 
Hospitalidade “tem a ver com trazer convidados para o nosso mundo, 
respeitando suas próprias condições”. 
 

Este trecho, em específico, é apropriado ao ocorrido no município, pois 

mesmo não havendo qualquer tipo de informação de como deveria ser a acolhida 

dos Jupiterianos, o que eles comiam ou bebiam, houve ainda, um 

comprometimento para recebê-los bem, de fazê-los se sentirem confortáveis, 

acolhidos e importantes no momento em que receberiam as chaves da pacata 

cidade pelas mãos do prefeito, um ato gratuito e sem interesse.  
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2.3 A HOSPITALIDADE DOS MINEIROS 

 

 A hospitalidade dos mineiros, identificada pelas demais regiões do país, é 

um diferencial para a população e senão, um orgulho. Valorizar o bem receber, o 

acolher, o alimentar e a interação mesmo somente com um “dedinho de prosa”, 

que pode ser facilmente transformado em horas de conversa, é certamente uma 

característica desse povo da região sudeste do Brasil. Quanto mais no interior de 

Minas Gerais, mais marcante e evidenciado fica. Ribeiro (1996) discorre sobre essa 

peculiaridade das populações interioranas quando fala do Brasil caipira. Segundo 

ele, tais virtudes, que podem ser consideradas genuínas, na verdade tem suas 

raízes desde a colonização do interior de Minas Gerais pelos Bandeirantes 

paulistas. A união das pessoas para se manterem em locais longínquos e de difícil 

acesso, a realização de seus plantios de subsistência e a ajuda mútua para a  

construção de moradias, era antes de tudo, uma necessidade. Ribeiro (1996) 

argumenta que:  

[...] certas instituições solidárias que permitem dar e obter a colaboração 
de outros núcleos nos empreendimentos que exigem maior concentração 
de esforços. A principal delas é o mutirão, que institucionaliza o auxílio 
mútuo e a ação conjugada pela reunião dos moradores de toda uma 
vizinhança para a execução das tarefas mais pesadas, que excediam das 
possibilidades dos grupos familiares. Assim, os moradores de um bairro 
sucessivamente se juntam para ajudar a cada um deles na derrubada da 
mata para o roçado, para o plantio e a limpeza dos cultivos, bem como 
para a bateação das safras de arroz e de feijão e, eventualmente, para 
construir ou consertar uma casa, refazer uma ponte ou manter uma 
estrada. Sempre que a tarefa interessava imediatamente a uma forma de 
associação para o trabalho, mas também uma forma de lazer festivo, 
ensejando uma forma de convivência amena (RIBEIRO, 1996, p. 383). 

 
Essa forma de convívio e reciprocidade aparentemente pacífica, muitas 

vezes conflitante, era a única alternativa possível e viável. A população caipira, 

organizada em seus núcleos alcançavam assim, suas condições básicas de 

sobrevivência. Quem não se adaptava a esse modo simples e com algumas regras 

morais, era visto pelos demais membros da comunidade como o diferente. Essa 

vida interiorana caipira satisfazia as necessidades dos indivíduos, mas condenava-

os a uma cultura limitada desprovida de anseios e vontade de ter algo além do que 

ele achava que merecia. Acatava uma postura de subserviência e acreditava ser 

esse o procedimento correto.  
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Darcy Ribeiro (1996), no quarto capítulo de seu livro “O povo brasileiro”, 

discorre sobre a história e narra sobre as características do Brasil sulino, caboclo, 

caipira, crioulo e sertanejo, observamos que a hospitalidade genuína do povo 

mineiro na verdade teve suas origens como uma necessidade que foi se 

incorporando como um aspecto da população mineira. Quando os homens se 

reuniam em mutirão para realizar o trabalho braçal, pesado e necessário a sua 

família e comunidade, quando as mulheres proviam esses trabalhadores com 

alimentos e bebidas para que aguentassem o peso da labuta e quando acudiam os 

doentes como única alternativa à morte, hoje vemos em Minas Gerais, 

especialmente no interior do estado, essa prática tão explícita.  

 No Brasil, o mineiro carrega a imagem e o estereótipo de ser hospitaleiro, 

tanto pelo bem receber, na condição de anfitriões quanto pela gastronomia, porém, 

ao se pensar nos grandes fluxos turísticos gerados à Varginha por conta do 

incidente com o ET, a desconfiança e medo pelo desconhecido é algo real entre os 

moradores – após evento – e isso pode interferir diretamente nas relações de 

hospitalidade. Camargo (2015)34, em seu artigo “Interstícios da hospitalidade” diz 

que:  

[...] Ao deslocar-se de sua casa, o anfitrião torna-se um hóspede nos 
espaços em que transita. Ainda que e, eventualmente, volta a ser um 
anfitrião no seu trabalho remunerado ou voluntário. De qualquer forma, a 
regra da cidade é o anonimato travestido de regras da urbanidade, que, no 
fundo, é a hospitalidade ensaiada. As pessoas habituam-se ao anonimato 
e a urbanidade ensina gestos tanto de aceitação como de recusa do 
contato: por exemplo, que se evite falar com desconhecidos ou que se os 
trate com a devida formalidade, que se evite deixar as emoções aflorarem 
em presença de outros, etc. Desse modo, o que se observa é a 
inospitalidade, o desinteresse no contacto, quando não a hostilidade que, 
não raro, decorre da própria inospitalidade. “É fácil ser hospitaleiro com 
onze pessoas; difícil é sê-lo com seis bilhões de pessoas” como lembrou 
um insólito pensador sobre o tema, o criador da etologia, Konrad Lorenz 
(1988, p.12) ao falar do primeiro pecado da civilização, a perda do calor 
humano (CAMARGO, 2015, p. 44). 

 

Para os varginhenses, a preparação para receber os visitantes precisa ser 

tratada como algo primordial. Realizar um trabalho efetivo de conscientização 

sobre a importância do evento ET para o município e consequentemente para a 

população para que a oportunidade de inúmeros benéficos não se perca por conta 

da inospitalidade. O excesso de visitantes pode causar estranhamento a uma 
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 CAMARGO, Luiz Octávio de Lima. Os interstícios da hospitalidade. Revista Hospitalidade. São Paulo, v. XII, n. 
especial, p. 42-69, mai. 2015.  Disponível em: < http://www.ibhe.com.br/assets/conteudo/uploads/os-intersti 
cios-da-hospitalidade-estudo-maio-20165730a3c64bf8f.pdf>. Acesso em jun 2016. 
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cidade acostumada com um fluxo de pessoas provenientes de locais próximos que 

falam a mesma linguagem, reconhece seus símbolos e posturas, mas não de 

turistas de outras regiões ou países. Trabalhar o conceito de hospitalidade com um 

povo que já possui características hospitaleiras provenientes dos ambientes 

domésticos e privados para a dimensão do comercial, social, e público não seria 

algo penoso. 
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3 ENTENDENDO O CASO ET DE VARGINHA 

 
No dia 20 de janeiro de 1996, ao cortar caminho por um terreno baldio no 

bairro Jardim Andere, três estudantes35 adolescentes afirmaram ter visto uma 

criatura estranha, agachada no canto de um muro. Segundo relato das meninas, o 

ser não se parecia com nada do que elas já tinham visualizado. Tinha uma pele 

brilhante de cor marrom e exalava um cheiro forte. Assustadas, elas correram em 

busca de socorro. Pouco tempo depois, viaturas do corpo de bombeiros chegaram 

e após, uma intensa movimentação de carros da polícia, Exército, jornalistas e 

curiosos tomaram conta do local que já havia sido interditado e somente pessoas 

autorizadas pelo alto escalão do Exército podiam atravessar as faixas. 

O evento rapidamente repercutiu em toda região. Emissoras de TV, Ufólogos 

que residiam na cidade e Jornais locais noticiavam informações desencontradas. 

Algumas pessoas, sem entender o que estava acontecendo, trancavam-se em 

suas casas com medo de sair nas ruas. Outras se juntavam publicamente para 

discutir o caso, ora achando que tudo não passava de invenção das meninas, ora 

fazendo piadas sobre o evento. Varginha, com todas as especulações e 

movimentação de pessoas que chegavam de todos os cantos, se transformou num 

grande pandemônio.  

Emissoras estrangeiras, juntamente com ufólogos de outros países se 

interessaram pelo caso e a repercussão foi a nível internacional. Não havia, 

naquele momento, ninguém que não soubesse o que estava acontecendo na 

pacata cidade do interior de Minas Gerais. O evento ficou conhecido mundialmente 

como “Incidente em Varginha”. 

 

 

3.1 A REAÇÃO DAS AUTORIDADES LOCAIS 

 

 Os fatos e acontecimentos foram se desenrolando e com todo mistério 

mantido pelas autoridades, logo deram lugar a muitas hipóteses. Há na mídia 

eletrônica vasto material, pesquisas e depoimentos relacionados ao caso. Segundo 
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 Encontra Varginha- Sobre Varginha. Disponível em: <http://www.encontravarginha.com.br/sobre-
varginha/>  Acesso em: 06 set 2015. 
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um desses veículos, a revista IstoÉ36, após investigações o Exército brasileiro 

chegou a conclusão de que um deficiente, que morava nos arredores havia sido 

confundido com o ser do outro planeta, o que foi recebido com críticas pelos 

principais envolvidos na história. O referido deficiente era conhecido por todos da 

região e não poderia ser confundido com algo tão anormal. Kátia Xavier, uma das 

adolescentes que foi testemunha ocular do ET, hoje com 42 anos, relatou numa 

entrevista37 realizada por uma emissora de TV em ocasião dos vinte anos do caso. 

[...] ele era marrom, com os olhos vermelhos, com o pescoço comprido, 
com o corpo bem oleoso, com a mão grande, com dedos cumpridos. Não 
era o morador (apontado pelo Exército como sendo a criatura) porque eu 
conhecia ele, se fosse ele eu ia tirar de letra. Nunca mais eu vou 
esquecer, já passou 20 anos, mas para mim parece que foi ontem. Não 
tem como apagar da mente, disse a balconista. 
 

 Kátia comentou ainda que na época sua vida e as de suas amigas, as irmãs 

Liliane e Valquíria, sofreu um revés. Foram hostilizadas na escola, as pessoas se 

afastaram, acharam que elas haviam inventado toda a história, ela perdeu o 

emprego e foi muito difícil. Inclusive, há relatos das mães das duas irmãs de que 

haviam sofrido pressão e tentativa de suborno para se calarem por parte de 

homens estranhos. Fato este nunca comprovado. 

 

 

3.2 VERSÃO DOS ESTUDIOSOS E UFÓLOGOS 

 

  O Incidente de Varginha foi considerado o segundo mais importante da 

história pela Ufologia, segundo a mais antiga revista brasileira que trata sobre o 

assunto, a UFO, ficando apenas atrás do Caso Roswell.  

 No Brasil, durante algum período, o nome que mais se destacou foi o do 

advogado e ufologista, Ubirajara Rodrigues. Por morar em Varginha, foi quem 

acompanhou de perto toda a movimentação. No ano de 2001, escreveu o livro “O 
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 CARDOSO, Rodrigo. A história oficial do ET de Varginha. Investigação do Exército conclui que 
um morador da cidade foi confundido com um ser de outro planeta e documentos explicam a 
movimentação anormal de militares na região. ISTO É, Comportamento, 21 jan 2016. Disponível 
em: <http://istoe.com.br/105958_A+HISTORIA+OFICIAL+DO+ET+DE+VARGINHA/>. Acesso em: 
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 G1- Sul de Minas, EPTV, 20 jan 2016. Após vinte anos, testemunha reafirma história que originou 
“ET de Varginha”- Balconista Kátia Xavier falou sobre caso para a EPTV Sul de Minas. 
Hoje com 42 anos, ela reafirma o que viu e diz ter bastante orgulho. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2016/01/apos-20-anos-testemunha-reafirma-historia-
que-originou-et-de-varginha.html>.  Acesso:  10 mai 2016. 
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Caso Varginha”, onde contava toda a história que presenciou, inclusive junto aos 

militares. Narrou detalhadamente o que aconteceu com os soldados envolvidos e 

toda a trajetória dos fatos.   

 O primeiro livro publicado sobre o assunto foi o “Incidente em Varginha- 

Criaturas do espaço no Sul de Minas Gerais”, com autoria do jornalista Maxs 

Portes e do pesquisador Vitório Pacaccini (1996). Por conta dos relatos contidos no 

livro, ambos foram processados pelo Exército e posteriormente inocentados por 

falta de provas. Os militares alegaram que tudo não havia passado de um mal 

entendido. Boa parte de relatos publicados são originários desse livro. 

 Posteriormente, Ubirajara Rodrigues, em co-autoria com Carlos Reis 

escreveu um novo livro, intitulado “A Desconstrução de um Mito” (2009), onde narra 

e reconhece a falta de provas da existência de extraterrestres. O livro foi recebido 

pela comunidade de pesquisadores e ufólogos com muitas ressalvas.  

 Marcos Pettit38, ufólogo e autor da mais recente bibliografia do caso, 

“Varginha - Toda a Verdade Revelada”, lançado em 2015, traz novas abordagens e 

análises baseadas em depoimentos inéditos de militares e civis. Defende que 

documentos de posse de autoridades e militares sejam disponibilizados para 

pesquisa. Pettit reside no Rio de Janeiro, é um membro e palestrante ativo sobre a 

temática ufologia no Brasil e no exterior. 

 Com as diferentes hipóteses e explicações por parte dos pesquisadores, o 

que não se pode negar é que existe uma vontade latente em descobrir o que há 

além do nosso planeta e quais são os seres existentes. Certamente, se ocorresse 

um evento deste porte nos dias atuais, com tantas câmeras, celulares e 

dispositivos eletrônicos, nada seria ocultado. 

 

 

 

3.2.1 O caso Roswell  

 

                                                             
38

 LEYBERSON, Pedrosa. Portal EBC- Notícias, 19 jan 2016. Autor de livro sobre o caso ET de 
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 O caso mais emblemático envolvendo extraterrestres39 no mundo ocorreu 

em 1947 em Roswell, Novo México/ EUA. Um fazendeiro encontrara espalhado por 

sua fazenda, partes metálicas retorcidas que não conseguira identificar. Ao acionar 

os militares, estes disseram se tratar de um suposto disco voador por conta das 

características sofisticadas das peças para a época. Vale salientar que o incidente 

aconteceu pouco tempo após o término da Segunda Guerra Mundial (1939/1945). 

Ufólogos envolvidos no caso afirmaram que engenheiros militares gabaritados 

tentaram, em segredo, fazer o processo de engenharia reversa para montar o tal 

objeto. Surgiu neste período, de acordo com estudiosos, a política governamental 

estadunidense para acobertamento de alienígenas na Terra. A comentada Área 51, 

pertencente aos militares, é para onde se especula que são levados todos os 

indícios sobre a existência de seres de outro planeta. Como forma de silenciar a 

imprensa e os curiosos, os mesmos militares que antes comentaram se tratar de 

uma nave alienígena, posaram para fotos com destroços de um balão 

meteorológico alegando ser o objeto que haviam resgatado, o que nunca foi aceito 

pelos ufólogos. Eles fazem pressão para que os pesquisadores tenham acesso a 

todo material referente ao caso. 

 O caso Roswell até hoje é cercado de mistérios40 e é estudado por 

entusiastas do mundo todo com o propósito de elucidar o caso. Um museu e centro 

de pesquisa foi fundado em 1992 na cidade com o mesmo nome do evento. Um 

trabalho de conscientização e educação sobre os fenômenos ufológicos é realizado 

junto à população e é aberto ao público em geral. Recebeu mais de dois milhões 

de visitantes desde a sua inauguração. É frequentado por crentes, céticos, 

indecisos e é uma fonte valiosa para os pesquisadores por conter materiais como 

documentos, matérias jornalísticas, artigos, depoimentos de testemunhas 

importantes e amostras de materiais coletados na época. 
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 Conspirações: Roswell [Dublado] Documentário Discovery Civilization, 27 fev 2015.  Disponível 
em: < https://www.youtube.com/watch?v=FgNnYfqlshE>. Acesso em: 20 jan 2016. 
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uma-crianca-mumificada/>. Acesso em: 20 jan 2016. 
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Figura 8: Roswell UFO Museum- Novo México (EUA) 

 
Fonte: Google

41
 

 

 O turismo42 em Roswell se desenvolveu a partir do fenômeno ao ponto até 

de ser caracterizado como Turismo Ufológico (KREPP, 2014), criando-se uma nova 

tipologia para o mercado. Há na cidade restaurantes, bares com a temática ET e 

agências de turismo com roteiros para visitação da região. Com isso, houve uma 

apropriação do caso de ufologia por parte da população e converteram em 

atrativos, equipamentos e serviços turísticos na destinação, sendo esta uma 

possibilidade a ser pensada por Varginha-MG. 

 

 

3.3 EXPLORAÇÃO DO EVENTO NO MUNICÍPIO MINEIRO 

 

 Varginha, por um período, explorou o fenômeno mais intensamente. 

Construiu abrigos nos pontos de ônibus no formato de nave espacial e não investiu 

mais na ocasião em que houve grande destaque pelas mídias por não haver 

verbas. Posteriormente, estátuas do ET foram confeccionadas e instaladas em 

locais estratégicos de grande fluxo de veículos e pedestres, construiu-se o 
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reservatório de água também em formato de nave e iniciou, em 2007, a construção 

do polêmico memorial do ET.  

 

Figura 9: Ponto da Avenida Princesa do Sul          

 
Fonte: Janete S. Pelegrino (2016). 

 

 São vários pontos de ônibus espalhados pela cidade. A maioria em locais 

movimentados como nas avenidas principais centrais e outros estão localizados em 

bairros mais afastados do Centro. Alguns sofreram depredação e deteriorização 

pela má conservação e as várias luzes ao redor da cobertura não mais funcionam.   

                    

Figura 10: Estátua do ET no Centro da cidade

 
Fonte: Rafaela S. Pelegrino (2016) 
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 A estátua do ET foi composta de forma simpática e infantilizada, situada na 

convergência de várias ruas e avenidas importantes do Centro, atraindo olhares e a 

curiosidade, já que ela fica bem próxima da caixa d’água em formato de nave. É 

parada obrigatória para os visitantes e seu formato e cor vibrante chamam a 

atenção das crianças. A justificativa de Mauri Bonfim para o formato dessa estátua 

é não amendrontar o público infantil e também tem a intensão de mostrar, segundo 

a visão de quem a encomendou, que os ETs são da paz. Bonfim é protético em 

Varginha e se transformou em artesão graças ao evento. 
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Fonte: Acervo próprio (2016). 

 

 Na ocasião da pesquisa de campo, em junho de 2016, um transeunte, em 

tom amigável, parou próximo e disse: “Você está tirando foto da caixa d’água? 

Tudo bobagem! Isso ai foi uma maneira que arrumaram para gastar o nosso 

dinheiro!”. Certamente a atitude, mesmo em tom de brincadeira, foi inesperada. 

Naquele momento estava apenas sendo realizado um trabalho de coleta de 

material. Talvez a reação de um visitante fosse de espanto com essa colocação. 

 A população ficou dividida43 em relação às construções dos monumentos. 

Como não há um trabalho de conscientização, parte dos moradores acha que é um 

desperdício de dinheiro público, o que é notório, já que parte dos próprios 

moradores população danificam os atrativos. De acordo com a matéria de Silva e 

Melo (2016): 

Em uma enquete feita pelo G1 Sul de Minas na semana de aniversário da 
história, 66,3% dos internautas responderam que acreditam no ET de 
Varginha. Quanto à fama da cidade, também a maioria dos participantes, 
72,65%, gosta que Varginha seja associada ao ET.  
 

 A enquete é uma amostra do percentual favorável da população que é 

simpatizante com a ideia de que se deve investir mais no turismo, mas como não 

mostra qual o número de respondentes não há como tirar conclusões.   
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 SILVA, Samantha, MELO, Regis. ET de Varginha: investimento em turismo segue ‘tímido’ após 20 
anos. Disponível em: <http://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2016/01/et-de-varginha-investi 
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Figura 11: Reservatório de água, Centro da cidade 
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     Figura 12: Estátua do ET 1                                    Figura 13: Estátua do ET 2 

                           

        Fonte: Acervo próprio (2016).                                             Fonte: Acervo próprio (2016).  

 As estátuas, que atualmente estão pintadas de marrom, já tiveram outras 

cores. Segundo o escultor, foram construídas o mais fiel possível com a descrição 

das três adolescentes que viram o ser. Cabeça grande, braços compridos, olhos 

vermelhos e salientes e a protuberância na cabeça. No detalhe da imagem doze, 

destaque para o copo descartado como lixo na base e na imagem treze, pichações. 

Ambas ficam localizadas no Centro de Varginha e o local é conhecido como Praça 

do ET. É o principal ponto da cidade onde acontecem feiras de artesanato, shows e 

encontros culturais promovidos pela prefeitura e associações diversas.  

 Em campo foi possível perceber que a história do ET não é bem aproveitada 

pelo município. Em ocasiões especiais como festividades, inaugurações ou quando 

a mídia vai ao local ela é mencionada com certo entusiasmo, humor e pessoas se 

vestem com fantasias de ET, porém logo após ela volta ao esquecimento. 

Atualmente, o primeiro shopping inaugurado em 2016 na cidade utiliza a imagem 

como mascote do empreendimento.  
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Figura 14: Mascote do shopping 

 
Fonte: Google

44
 

 

 Foi realizada uma ação45 inédita em Varginha, em 2015, para a escolha do 

novo mascote. Entraram na disputa dois personagens representantes do município. 

Um saco de café nomeado “Dedeco” e o extraterrestre “Zedi”. De acordo com a 

votação, 70% da população escolheu Zedi como mascote oficial do shopping Via 

Garden Café. Várias ações de marketing serão desenvolvidas usando esse 

personagem como destaque.  

 Nesse ano, 2016, em ocasião das comemorações dos vinte anos do ET, foi 

elaborada uma matéria sobre o evento onde foram ouvidos o prefeito da cidade na 

época e o atual. O Sr Aloysio Ribeiro de Almeida, à frente da prefeitura em 1996, 

relata que até houve projetos para explorar turisticamente o caso, mas como 

estavam empenhados com as obras de modernização da Avenida Rio Branco, a 

principal via da cidade, não havia verba suficiente para investir. 

 Já o prefeito atual, Sr Antônio Silva, que não começou a obra do memorial, 

mas é cobrado pelo seu término, diz que construtora Vasconcelos e Alvarenga 

Ltda-ME46, que começou o projeto em 2006 entregou a obra inacabada alegando 
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estar com problemas financeiros. Novas licitações foram feitas, todavia sem 

sucesso.  Atualmente a Construtora Niemeyer, que venceu a licitação está tocando 

a obra.  

Figura 15: Placa afixada ao lado do memorial 

 
Fonte: Rafaela S. Pelegrino (2016) 

 

 A construção recebeu investimento do Governo Federal, através do 

Ministério do Turismo e por conta dos atrasos na obra, o município quase perdeu a 

verba. Segundo o prefeito, as dificuldades foram causadas pela ausência de 

construtoras que estivessem dispostas a finalizar o memorial e outras que não 

atendiam as exigências legais. Destaca que não somente o poder público deveria 

investir no projeto, mas também as empresas privadas e alega que faltou espírito 

comercial dos investidores.   

 Outros projetos para o mesmo local seria a construção de uma biblioteca de 

ufologia, posto de informações turísticas e o mais ambiciosos, a construção de um 

planetário onde o estudo da astronomia e das ciências despertasse o interesse e o 

orgulho dos moradores.  
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Figura 16: Placa afixada na obra, da prefeitura e da Construtora  Niemeyer 

 
Fonte: Rafaela S. Pelegrino (2016) 

 

 Como apresentado na placa, o prazo de término da edificação foi alterado 

novamente. A previsão era 02 de janeiro de 2016. Não foram encontrados 

materiais que explicassem o atraso.  

 

Figura 17: Memorial do ET 

 
Fonte: Acervo próprio (2016) 

 

 O local está com as obras paradas e alguns acessos estão interditados, mas 

mesmo assim é frequentado e depredado, segundo entrevista informal feita com 

uma pessoa que trabalha próximo ao local e não quis ser identificada. O atraso na 

entrega da edificação pronta é um dos motivos da insatisfação dos varginhenses. 
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Figura 18: Fogueira no piso do memorial                            Figura 19: Lixo nas escadas 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 Fonte: Acervo próprio (2016)                                           Fonte: Acervo próprio (2016) 

 

 Ao contrário do que foi feito em Roswell, os habitantes não se apropriaram 

do incidente como sendo algo bom para Varginha e a demora na finalização do 

memorial talvez seja um dos agravantes. Como os gastos foram altos, não há 

indícios físicos das aparições e não foi feito um trabalho efetivo com os residentes, 

estes não tiveram a real dimensão do que esse acontecimento poderia gerar para o 

comércio e turismo locais.  Então, para alguns moradores, destruir algo que não 

tenha identificação e que não apresente benefícios é a realidade dessas obras, 

porém elas estão em estado de abandono, com dinheiro público utilizado para suas 

construções, portanto, podemos também pensar que os atos de vandalismo podem 

representar também uma forma de protesto.  
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        Figura 20: Vista do memorial                           Figura 21: Teto do memorial 

               

 

  

O memorial está erigido em um bairro mais elevado, com vista panorâmica 

de parte da cidade, a Vila Paiva. Segundo Madeira (2010), o projeto arquitetônico47 

é do arquiteto Salvador Homero Maia Silva. Assemelha-se a uma nave espacial, 

tem formato circular, com a fachada toda metálica, janelas em toda circunferência 

de vidros e o teto em formato côncavo com sustentação também metálica. Possui 

entradas através de rampas que vão até as calçadas e no centro tem uma escada 

central acessando as construções inferiores onde se situam os banheiros, um 

espaço para lanchonete, posto de informações e a biblioteca. 

Com o término de sua construção, o memorial será um importante ponto de 

referência para os moradores e os turistas. A implantação do planetário também 

fará grande diferença, pois poderá atrair estudiosos de astronomia, desenvolver 

pesquisas, fazer intercâmbio com outros estados e países, universidades e instigar 

a população para os estudos voltados para a área científica.  

 

                                                             
47

 MADEIRA. Marcus. Prefeitura recebeu em 2007 dinheiro para construir Museu do ET. Blog do 
Madeira- Notícias diárias de varginha e Sul de Minas, 27 jan 2010. Disponível em: 
<http://www.blogdomadeira.com.br/2010/01/prefeitura-recebeu-em-2007-dinheiro-para-construir-
museu-do-et/>. Acesso em: 20 jun. 2016. 

Fonte: Acervo próprio (2016) Fonte: Rafaela S. Pelegrino  (2016) 
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3.4 EXPLORAÇÃO DE EVENTOS UFOLÓGICOS NO BRASIL  

 

 A exploração do turismo ufológico no país ainda é tímida e pouco divulgada. 

Os viajantes normalmente fazem o seu próprio roteiro baseados em pesquisas, 

indicações de conhecidos ou procuram informações em revistas de ufologia. Há 

agências especializadas nesse tipo de turismo e na maioria delas são feitos apenas 

o transporte e as reservas de hospedagem. Batista (2006)48 define o turismo 

ufológico como: 

[...] Turismo Ufológico, ou Ufo Turismo, refere-se a um segmento turístico 
que explora regiões nas quais há criações humanas que sugerem a 
ocorrência do fenômeno ovni ou, mesmo, indícios da presença ou 
avistamentos de ufos. Tais indícios podem ser monumentos, construções, 
desenhos, manifestações energéticas, ou qualquer outra espécie de sinal 
de origem desconhecida que fascine pessoas em busca de tais 
peculiaridades. (BATISTA, 2006, p. 41). 

 Em diversos destinos não existe referência física. Supostos avistamentos de 

naves ou a ideia de um portal invisível que transporta as pessoas para outra 

dimensão são suficientes para que haja maior interesse dos visitantes. Os destinos 

no Brasil são muitos e segundo o ufólogo paranaense, Ademar Gevaerd49  , mesmo 

não havendo números oficiais, ele percebe uma procura cada vez maior para essa 

modalidade turística por brasileiros e estrangeiros. Em quase todas as regiões 

brasileiras há relatos de aparições de OVNIS e a exploração desses eventos se dá 

de modo diferenciado. Batista (2006) salienta que: 

Os atrativos dependem da casuística do local. Algumas regiões com 
supostas incidências de ufos exploram além do misticismo, as belezas 
naturais como as cachoeiras, canyons, e formações rochosas, 
aproximando-se, também, do ecoturismo. Outras utilizam os próprios 
monumentos (ou qualquer outra forma de manifestação) como atração 
turística. (BATISTA, 2006, p. 41). 

 

 Em alguns locais há toda uma estrutura montada para receber visitantes e 

em outros, mesmo com potencial para o desenvolvimento local é pouco 

                                                             
48

 BATISTA, Ana Rita Sabbag Amaral. Turismo e Ufologia-Turismo Ufo. Disponível em:< 
http://bdm.unb.br/han dle/10483/269>.    Acesso em: jun 2016. 
49

 KREPP, Ana. Turismo ufológico atrai viajantes a locais como Peruíbe e Ilha de Páscoa, Folha de 
São Paulo, Turismo, 25 set 2014. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/turismo/2014/09/1521467-turismo-ufologico-atrai-viajantes-a-locais-
como-peruibe-e-ilha-de-pascoa.shtml>. Acesso em: 22 out. 2016. 
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aproveitado. Boa parte dos roteiros, quando em agências, são traçados em 

conjunto com roteiro de turismo ecológico, já que inúmeros destinos são em locais 

onde há necessidade de preservação ambiental e há necessidade de controle de 

capacidade de carga.  

 Alguns destinos ufológicos no Brasil: 

a) São Tomé das Letras- MG 

b) Cordilheira do Espinhaço- MG 

c) Peruíbe- SP 

d) Botucatu- SP 

e) Mombuca- SP 

f) Analandia- SP 

g) Serra da Beleza- RJ 

h) Itaara- RJ 

i) Conservatória- RJ 

j) Visconde de Mauá- RJ 

k) Barra dos Graças- MT 

l) Chapada dos Guimarães- MT 

m) Serra do Roncador- MT 

n) Chapada Diamantina- BA 

o) Chapada dos Veadeiros- GO 

p) Serra das Galés, Paraúna- GO 

q) Alto Paraíso- GO 

r) Ilha dos Colares- PA 

s) Parque Serra da Capivara- PA 

t) Cidade de Monte Alegre- PA 

u) Ilha de Marajó- PA 

v) São Gabriel da Cachoeira- AM 

w) Município de Ingá- PB 

x) Garuva- SC 

y) Caçapava do Sul- RS 

 

A exploração do turismo ufológico no país ainda é tímida e pouco divulgada. 

Os viajantes normalmente fazem o seu próprio roteiro baseados em pesquisas, 
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indicações de conhecidos ou procuram informações em revistas de ufologia. Há 

poucas agências especializadas e os turistas interessados nessa modalidade 

possuem bom poder aquisitivo. Na maioria das demais agências são feitos apenas 

o transporte e as reservas de hospedagem.  
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4 ENTREVISTA COM O REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE TURISMO 

 

Para a realização desta entrevista, não houve um agendamento prévio. A 

presente pesquisadora se dirigiu pessoalmente à Secretaria de Turismo com o 

intuito de agendar um horário e foi recebida pela secretária que a encaminhou ao 

encontro do Sr Gleiber Antônio Piva, que ocupa o cargo de Gestor de contratos da 

secretaria Municipal de Turismo de Varginha. Prontamente recebeu-a e indagou se 

ela gostaria de realizar a entrevista naquele momento. Como já havia pré-

formulado as perguntas, assim foi feito. Salientamos que a conversa foi em tom 

informal e não seguiu, necessariamente, um roteiro.  

Não foi possível entrevistar o Sr. Aristides Ribas, Secretário municipal de 

Turismo. Na ocasião estava acontecendo o “Fórum Varginha 2050, Desde já” na 

cidade e o secretário estava participando.  

A primeira pergunta foi em relação ao tempo em que o gestor trabalhava na 

secretaria. Ele respondeu que ocupava o cargo, diretamente, há uns oito anos. Já 

havia desempenhado outras funções e realizado outros trabalhos em ocasiões 

diferentes, tendo bastante conhecimento da área de turismo.  

Na segunda pergunta ao ser indagado se a Secretaria de Turismo ou as 

autoridades do município exploravam, de alguma maneira, o evento ET, 

objetivando impulsionar o turismo na cidade. O Sr. Gleiber respondeu que 

acreditava que o município teve e tem nas mãos uma grande oportunidade de 

fomentar o turismo de lazer, que é praticamente nulo na cidade. Para ele, Varginha 

está parada no tempo. As autoridades não exploram o evento e nem tem a 

percepção de que isso seria muito bom para a população, já que o Turismo é um 

grande gerador de renda e empregos diretos e indiretos. Ele acreditava que o caso 

ET está latente e é explorado somente esporadicamente, quando convêm ou a 

mídia aborda o assunto. 

A terceira indagação foi sobre a obra do memorial e se as outras 

construções que fazem menção ao ET são consideradas importantes pela 

população varginhense. Ele respondeu que em parte, não, mas que um trabalho 

deveria ser feito junto à população mostrando que a exploração do evento traria 

inúmeros benefícios. Como a população fica dividida com a história porque as 

próprias autoridades não dão a devida importância, uma boa maneira de fazer com 
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que se orgulhassem seria o término das obras do memorial e sua exploração 

turística. Fazer com que cuidassem das construções relacionadas ao ET e não 

vissem o investimento como desperdício de dinheiro público. Ele acreditava que 

chegará um momento em que alguma autoridade do município, seja do setor 

público ou privado, dará o devido valor a história e Varginha experimentará um 

crescimento no desenvolvimento do turismo. 

 Quando, na quarta questão, foi perguntado por que não houve interesse na 

exploração do evento ET, o Sr. Gleiber relatou que em Varginha há o Porto Seco, 

um dos maiores do estado, que é um grande gerador de receita para o município 

pela arrecadação de impostos, por beneficiar e concentrar as safras dos municípios 

vizinhos, assim como faz o armazenamento e distribuição dos produtos produzidos 

pelas fábricas. Disse também que o município não é um grande produtor de café 

por não ter território para isso, porém destaca-se atualmente pela produção de café 

gourmet, mas não em grande escala. Ele acha que isso pode ter sido um dos 

motivos para a não exploração do episódio. 

 Na quinta questão, a pergunta foi em relação às principais fontes que 

movimentam a economia do município. Foi respondido que a economia da cidade 

girava em torno do turismo de negócios, prestadoras de serviços, empresas ligadas 

ao café, indústrias e do comércio, já que há vários municípios vizinhos onde sua 

população se desloca até Varginha para fazer compras. A rede hoteleira atende 

quase que exclusivamente ao turismo de negócios. Nos finais de semana a 

ocupação é baixa, salvo em épocas durante feriados e eventos, especialmente no 

gastronômico, que neste ano teve sua segunda edição. 

 O Sr. Gleiber foi indagado, na sexta pergunta, se é realizado algum trabalho 

com a população com o intuito de chamar a atenção para a importância do evento 

e se ela foi/é preparada para receber bem os visitantes. Nesse momento houve 

uma pequena pausa e posteriormente ele respondeu que em relação ao 

desenvolvimento de atividades de conscientização, relatou que há algum tempo foi 

feito um trabalho muito interessante nas escolas. Cartilhas eram distribuídas 

gratuitamente, peças de teatro e outras atrações eram realizadas contando sobre o 

café e outros temas e quem contava as histórias era um mascote fantasiado de ET 

e destacou que essa seria uma boa maneira de disseminar a importância do evento 
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para a população, sendo que através das crianças esse trabalho teria uma boa 

aceitação e facilmente disseminado, mesmo que há médio prazo. 

Ao responder a sétima pergunta, também de cunho pessoal, era o que ele 

faria para estimular a vinda de visitantes na cidade. Prontamente o Sr. Gleiber 

relatou que acreditava não ser algo difícil já que o ET já fazia parte do imaginário 

das pessoas no Brasil por ser amplamente divulgado, com investimento e boa 

vontade dos setores privados na criação de atrativos relacionados ao tema, o 

turismo aumentaria na cidade.  

Na oitava questão, quanto ao que seria necessário para que a população 

percebesse e valorizasse o incidente com o ET, assim como ocorreu em outros 

países, transformando essa oportunidade em um gerador de renda, o Sr. Gleiber 

destacou que em sua opinião, o término da construção do memorial, a criação de 

eventos de ufologia, a criação do planetário seriam uma boa forma de mostrar a 

população que o que ocorreu pode ser explorado e a receita ser revertida em 

benfeitorias. Com a criação do planetário chamaria também a atenção de 

estudiosos, de pesquisadores, de universidades e colocaria o município num outro 

patamar estabelecendo uma interdisciplinaridade com a educação dando orgulho e 

incentivando os jovens a estudarem mais.  

Na nona e última pergunta, sobre o que faltava, mesmo depois de 20 anos, 

para que o Incidente de Varginha tenha destaque e seja explorado no município, 

ele declarou ser um entusiasta do ET de Varginha e acha que os órgãos 

competentes deveriam dar mais importância ao evento. Que gostaria de construir 

um portal na entrada da cidade, uma estátua do ET para que todo esse marketing 

espontâneo trouxesse benefícios ao município. Assim como nas cidades próximas, 

o jogador Pelé, que morou em Três Corações, tem uma estátua no trevo da 

entrada da cidade. Lambari, que é um conhecido destino turístico da região e 

famosa por suas águas minerais, possui uma garrafa gigante da água chamando a 

atenção dos viajantes. Por que não fazer o mesmo em Varginha? Essa foi sua 

colocação. Disse ainda ser necessário desenvolver uma melhor infraestrutura para 

receber os visitantes e educar os residentes para esse tipo de turismo. 

Após a análise das respostas constatou-se que há por parte da gestão do 

turismo local um interesse com relação ao evento, porém o entrevistado ficou muito 

preso ao discurso de se construir mais estátuas do ET, o que poderia gerar mais 
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gastos públicos, descrença da população e até banalização do caso. Apesar da 

cidade ter o estigma de sua imagem estar atrelada ao ET, muito mais do que o 

café, o potencial ufológico, científico e astronômico poderia ser uma boa alternativa 

para o turismo de Varginha. Indicou iniciativas em escolas para manter a memória 

do caso, porém precisaria trabalhar medidas mais efetivas com relação à cultura e 

atrativos locais, no sentido de estimular sentimentos de pertencimento dos 

munícipes e valorização de sua história, mesmo que esta esteja fortemente 

marcada pelo incidente do ET. 

Notou-se durante a entrevista que o Sr. Gleiber tem bastante entusiasmo e 

vontade de fazer acontecer tudo que foi relatado, mas o fator limitante é a falta 

investimentos dos setores público e privado para estimular comercialmente o 

Incidente de Varginha, trabalhar e preparar a população na arte do bem receber e 

se faz urgente o término dos projetos iniciados.  

O Secretário de Turismo concedeu entrevista50, em 2013, para o Portal G1, 

à época, questionado sobre o caso, o secretário de turismo de Varginha, Aristídes 

Ribas de Andrade Filho, diz que o prazo para conclusão do Memorial do ET 

termina em dezembro de 2013, mas que esta não é a prioridade da cidade. O 

Secretário argumentou que Varginha tem outras prioridades e que não há um 

projeto turístico para o ET. A Secretaria de Turismo não vê o incidente como uma 

fonte da história da cidade. Complementou que se “[...] talvez se ele aparecesse de 

novo, aí sim poderíamos pensar nisso. O que nos interessa, na verdade, é o 

turismo de negócios e o aproveitamento de Varginha para convenções, utilização 

do porto seco e do aeroporto” (G1, 2013, [s.p.]). 

Agora, em 2016, a fala do secretário sobre o turismo local é um pouco 

diferente. No Fórum51, “Varginha 2050 desde já”, realizado no mês de junho de 

2016, a transmissão ocorreu simultaneamente ao vivo pelo canal Youtube.  

Em gravação de quase 10 minutos, obtida pelo Youtube, o secretário falou 

sobre o ET por aproximadamente 1 minuto, pontuando que: 

                                                             
50

 Entrevista concedida ao Portal G1. Disponível em: http://g1.globo.com/mg/sul-de-
minas/noticia/2013/06/varginha-nao-preve-investimentos-para-estatuas-e-memorial-do-et.html. 
Acesso em: 22 nov. 2016. https://www.youtube.com/watch?v=4iMYwijQHwY 
51 Fórum Varginha 2050, Desde Já - Audiência Pública Turismo e Lazer 21 06 16 Gravação 
realizada durante o Fórum e compartilhada no Youtube. Disponível em: <https://www.yo 
utube.com/watch?v=4iMYwijQHwY>. Acesso em: 22 nov. 2016. 
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Existe um setor pouco explorado, mas que poderia render turisticamente 
bastante é a própria questão do ET. Quando eu falo em ET eu não estou 
falando de santinho, bonequinho, chaveiro, mas eu falo, por exemplo, num 
simpósio internacional de ufologia como acontece na Europa, na América. 
Em Varginha, pode perfeitamente sediar simpósio de ufologia e se valer 
da crença do aparecimento dessa entidade, extraterrestre para o 
desenvolvimento do comércio. Não apenas no ponto de vista piegas, 
creio/não creio, veio/não veio, será que um dia eu vou viajar? Mas no 
sentido que isso leve ao desenvolvimento da ciência, a própria ciência, a 
própria física, no sentido interplanetário e etc. 

 

Ao final de sua fala, o Sr Aristides disse que a Secretaria de Turismo está de 

portas abertas para pensar junto à iniciativa pública e/ou privada e torcendo para 

que Varginha ache o seu caminho. Como podemos perceber na fala do secretário 

em 2013, e agora, em 2016, houve uma mudança de postura em relação ao melhor 

aproveitamento da exploração do evento ET. No Fórum foram discutidos vários 

temas relacionados ao turismo e lazer e a proposta da construção de um grande 

centro de convenções trouxe ânimo e uma nova perspectiva de fomento ao 

turismo. O secretário foi enfático quando disse que a iniciativa privada não deveria 

ter medo de botar a mão no bolso e trabalhar junto com o setor público. Resta 

saber se essa é a vontade desse setor. 
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5 CONSULTA COM A POPULAÇÃO SOBRE O ET  

 

 Foi elaborado um questionário online52 para a população com a finalidade de 

ouvir sua opinião sobre o que ela achava sobre o evento ET, sobre as iniciativas da 

gestão pública, se acreditava na aparição, se pensava ser necessário o 

investimento no turismo relacionado ao tema e se os monumentos espalhados pela 

cidade traziam algum desconforto. O questionário foi composto por uma série de 

doze perguntas fechadas, com apenas uma aberta para que os respondentes que 

se sentissem a vontade  expressassem sua opinião. As questões foram elaboradas 

de maneira que qualquer pessoa, independente de grau de escolaridade pudesse 

responder. Ao todo foram cinquenta respostas disponibilizadas por um período de 

aproximadamente quinze dias. A divulgação foi feita através do envio do link para 

pessoas conhecidas e foi solicitado que as mesmas enviassem a outros possíveis 

respondentes. O único critério estabelecido é que residissem em Varginha. No 

próprio corpo do questionário foi feito uma breve descrição sobre o que se tratava e 

quando surgiram dúvidas as perguntas foram feitas através de mídias sociais de 

forma privada e as mesmas foram prontamente sanadas pela pesquisadora.  

 A primeira pergunta, referente à idade dos respondentes tinha o objetivo de 

observar a faixa etária e se suas respostas teriam alguma diferença substancial em 

relação às opiniões dos que haviam nascido antes de 1996, com idade suficiente 

para o entendimento sobre o que acontecia ao seu redor, vivenciando o fato e dos 

que nasceram depois, tendo contato com a história através de outras pessoas ou 

por materiais disponíveis.  

 

 

 

  

                                                             
52

 Disponível em:  <https://docs.google.com/a/id.uff.br/forms/d/1rDpkT6MrhdK9aoYFwDv9a4CKzG4 
eY Fl6ea WZN8yaN44/edit#> 
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Figura 1: Idade 

 

Fonte: elaboração própria.  

 

 De acordo com as respostas, houve uma variação entre 13 e 54 anos, o que 

foi benéfico para a pesquisa, pois mostra que um grande número de respondentes 

tinha idade inferior a 20 anos. Segundo Gorvett (2016)53,  os seres humanos têm a 

capacidade de reter ou se lembrar de fatos passados a partir dos três anos e meio 

portanto, como apresentado no gráfico, a maioria não vivenciou o episódio e 

formou sua opinião posteriormente. 

 Na questão seguinte, foi perguntado se era morador antes ou depois de 

1996. Foi uma indagação importante, já que havia a possibilidade de ter 

presenciado toda ou parte da movimentação da época, o que influenciaria nas 

respostas seguintes. Praticamente a mesma proporção de respondentes morava 

antes e depois do ano de 1996, ou seja, 51% informaram que viviam antes do 

incidente e outros 49% chegaram ao município depois. 

 A terceira questão, considerada uma das perguntas mais importantes do 

questionário, era saber se a população acreditava ou não na aparição do ET. 

Mesmo com o fato de quase a metade dos respondentes não morarem na época 

do acontecimento no município, como nos mostrou a questão anterior, é notório 

que um percentual maior acredita na história, são 58,3% dos respondentes e outros 

41,7% não acreditam. Este resultado poderia ser promissor para Varginha se esta 

proporção fosse comparada com o número total de habitantes da cidade. Investir 

                                                             
53

 GORVETT, Zaira. Por que você não se lembra de quando era bebê? BBC Brasil, 2 ago. 2016. 
Disponível em: < http://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-36959088>. Acesso em out 2016. 



65 
 

em projetos de ufologia e preparar a população para um potencial turismo ufológico 

não ofereceria tanta resistência quando todos percebessem o quão profícuo é esse 

tipo de turismo. 

 A quarta pergunta era sobre a percepção das mudanças que ocorreram no 

espaço físico da cidade. Achamos pertinente essa indagação especialmente para 

àqueles que já residiam em Varginha na época anterior ao início das modificações. 

Saber a opinião da população quanto aos seus espaços públicos serem 

modificados poderia se transformar em uma boa ferramenta para os representantes 

governamentais de Varginha, já que quando há o apoio da maioria dos 

contribuintes há uma melhor aprovação dos munícipes. Assim, 10,4% responderam 

não e outros 89,6% responderam sim, o que representa uma boa parcela de 

respondentes que perceberam as mudanças de forma positiva para a cidade. 

 Na quinta pergunta foram Indagados sobre a profissão atual ter alguma 

relação com estabelecimentos comerciais ou culturais, hotéis, rodoviária ou 

aeroportos, quase 85% dos respondentes não têm qualquer tipo de vínculo com 

esses setores. A porcentagem dos que talvez ainda não estivessem inseridos no 

mercado de trabalho certamente pode ter influenciado para esse resultado, já que 

boa parte tinha menos de dezoito anos, idade em que se é permitido no Brasil, 

salvo em projetos como Jovem Aprendiz ou algum outro desenvolvido pelos 

próprios municípios, a trabalharem com direitos trabalhistas assegurados. Chegou-

se a conclusão que este resultado não poderia ser usado como parâmetro quanto à 

empregabilidade no setor turístico varginhense porque não foi feito para um público 

com idade específica. 

 

 

 

 



66 
 

 Na sexta questão foi perguntado se, independente de acreditar ou não na 

aparição do ET, a pessoa percebia algum benefício ou aumento do movimento na 

economia de Varginha como, por exemplo, a venda de souvenires, aumento de 

turistas e hospedagem em hotéis. As respostas mostraram que a população está 

dividida.  A maioria, 44,7%, concorda parcialmente, seguida de 31,9% dos que 

concordaram totalmente. Os que não concordam totalizaram 17% e os que se 

declararam indiferentes, 6,4%, o foi um percentual considerável levando em conta 

que ao todo foram cinquenta respondentes. Esse resultado traduz o que de fato é 

uma constatação em Varginha: o turismo de lazer ainda é inexpressivo. 

 

 

 Na sétima pergunta houve uma interessante constatação, mesmo que a 

maioria dos respondentes tenha menos de dezoito anos e talvez não tenha a real 

percepção das ações dos órgãos públicos de Varginha. Ao ser perguntado se 

achavam que de alguma maneira o caso ET era explorado, o gráfico apontou que 

há uma clara divisão de opiniões, pois as porcentagens para cada resposta foram 

bem próximas, chegando a ter um mesmo percentual entre os que concordavam 

parcialmente e os que concordavam, 29,2%. Os que não concordavam foi um 

pouco mais expressivo, 37,5%. Os indiferentes ficaram em torno de 4,9%. Aqui, 

mais uma vez a confirmação da não exploração do evento ET. 
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 Já na oitava questão, também relacionada aos órgãos públicos municipais, a 

pergunta foi com foco na hospitalidade e se as autoridades locais fizeram ou fazem 

alguma campanha educativa destinada ao receber bem os turistas. Como na 

sétima questão, os percentuais foram bem próximos. Os que responderam que 

fizeram e os que responderam que deveriam fazer foram iguais. Os que 

responderam nunca ter sido feito campanha alguma foi maior, 38,3%. Os que 

responderam que fizeram mas não o fazem atualmente e que deveriam fazer foi 

igual, 29,8%. Os que responderam que fizeram e continuam fazendo foi de 2,9%. 

Nessa questão pode ter ocorrido esse resultado porque metade da população 

morava antes e a outra metade se mudou para Varginha depois de 1996 assim 

como não sabemos qual o tempo que essas pessoas, pós-evento ET, residem na 

cidade.   

 

 

 Também a nona questão refere-se à hospitalidade. Foi indagado se tratavam 

bem os visitantes, davam informações e indicações sobre locais do suposto 

aparecimento do ET, mesmo não gostando de falar sobre o assunto.  As respostas 

vieram ao encontro ao que foi relatado durante o trabalho quanto à hospitalidade 

dos mineiros. O percentual dos que tratam bem e falam sobre o assunto foi 

bastante expressivo, 63,3%. Os que responderam serem indiferentes e tratam bem 

mas não falam sobre o assunto foi de 16,3%. Os indiferentes, em um total de 

cinquenta respondentes, mais de trinta e um são simpáticos e solícitos aos 

visitantes, o que é muito bom para os visitantes. 
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 A décima pergunta era se o respondente se sentia incomodado com 

perguntas relacionadas ao ET pelos visitantes. O percentual de 64,6% disse não se 

incomodar, totalizando um pouco mais de 30 pessoas. Os que levam na 

brincadeira foi 35,%, o que dá um total de dezessete pessoas. Nessa questão a 

hospitalidade também se faz presente nas respostas fortalecendo a percepção da 

hospitalidade do povo mineiro. 

 

 

 Perguntados na questão onze se os monumentos espalhados pela cidade 

como a nave, os pontos de ônibus e a construção do memorial traziam algum 

incômodo, a maioria não se incomoda, o que mostrou um percentual de 89,6%. Os 

que se declararam indiferentes foi pequeno, apenas 8,3%. Observamos que essas 

respostas são um pouco contraditórias, já que conversando com pessoas in loco e 

de acordo com os materiais pesquisados, o grande desconforto da população é 

justamente a obra do memorial que se arrasta, inacabada, desde o ano de 2006, 

quanto foi iniciada.   
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 Na última questão, a de número doze, a pergunta foi aberta e não 

obrigatória. Apenas sete pessoas do total de cinquenta responderam. E, portanto, 

todas serão explicitadas aqui para a identificação das percepções dos moradores 

com relação ao potencial turístico local.  

 O Respondente 15, de 36 anos afirmou que: “Se houve aparição 

mesmo...Não sabemos ao certo.....o que me pareceu foi só três jovens querendo 

ficar famosas por tal ato.....fica a pergunta....Por que apareceu somente uma vez 

em Varginha, por que ninguém viu mais nada?” 

 O Respondente 22, de 46 anos, escreveu que: “Eu acho que secretaria da 

Cultura, poderia explorar mais sobre o assunto ET para atrair mais turista para 

cidade e com certeza vai gerar dinheiro para a cidade. Eles ignoram o assunto e 

quem perde é a prefeitura”. 

 O Respondente 27, de 53 anos, argumentou: “Acredito que houve um 

tremendo equívoco em relação ao aparecimento do ET aqui em Varginha. Acredito 

que as pessoas que dizem ter visto o ET confundiram com um portador de 

cuidados especiais. Que mora no bairro, que tem traços físicos muito peculiares”. 

 Já o Respondente 28, de 27 anos, respondeu: “Acredito que esse caso Et de 

Varginha, poderia sim ser bem benéfico para a cidade e toda a população, se o 

mesmo fosse bem explorado. Mas infelizmente os órgãos públicos não souberam 

aproveitar as oportunidades”. 

 O Respondente 31, de 27 anos, argumentou que: “Deveriam usar melhor o 

dinheiro e terminar o que começaram fazer. O memorial está inacabado até hoje”. 

 O Respondente 41, de 17 anos, respondeu: “Penso que Varginha cresceu 

muito pelo motivo do et e ficou muito conhecida por conta disso. Seria bem sem 

graça se não houvesse essa história”. 
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 O Respondente 50, de 36 anos, escreveu que: “Se tivessem investido, 

poderia ter trazido oportunidades pra população”. 

 As respostas, mesmo sendo apenas sete entre cinquenta respondentes, 

quatro foram favoráveis à exploração do evento ET e no investimento no turismo 

como forma de trazer proventos para o município. Um dos respondentes disse que 

na falta de investimentos quem perde é a prefeitura fazendo uma clara menção da 

falta de percepção de que os benefícios com o investimento seria benéfico para 

todos. Outro respondente desacredita na história e acha que foi invenção das 

meninas que viram o ser e disse que elas apenas queriam ficar famosas com toda 

a visibilidade que o ET trouxera. Outros dois respondentes tiveram uma percepção 

parecida, e disseram que os órgãos públicos não souberam aproveitar o caso e 

deveriam usar o dinheiro para terminar a obra do memorial. Apenas um dos 

respondentes disse que as meninas confundiram a criatura com o deficiente da 

região e por último, foi relatado por um dos respondentes que seria muito sem 

graça se não houvesse ocorrido o evento do ET.  

 Com base nessa pesquisa constatamos, atentando que a amostra foi 

bastante reduzida diante de uma população que gira em torno de mais de 130 mil 

habitantes, que os residentes percebem o potencial turístico de Varginha. Fazem 

justiça ao serem considerados hospitaleiros e precisam ser agraciados com o 

término do memorial, com investimento no turismo e eventos relacionados ao caso 

ET, com a criação de infraestrutura no município para receber bem os visitantes e 

os próprios moradores, elaborar materiais explicativos para a população sobre o 

que é turismo ufológico e seus benefícios e por em prática todas os projetos que 

foram desenvolvidos para o memorial do ET, dando orgulho aos residentes e 

fomentando  a vontade de que Varginha experimente, de forma controlada e 

organizada as benesses de ser uma cidade turística que respeita seus moradores e 

turistas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao nos propormos a analisar o tema, ET de Varginha tendo em vista a 

hospitalidade e turismo no município mineiro, não imaginávamos o quão é vasto o 

estudo sobre ufologia no Brasil e no mundo. Nossa proposta tinha como questão 

norteadora investigar em que medida a gestão pública se apropriou do evento ET 

para o desenvolvimento do turismo e da hospitalidade local.  Acreditamos que 

tivemos êxito em nosso trabalho. O turismo ufológico é pouco explorado no Brasil, 

não há muitas agências especializadas e como resultado de nossas pesquisas, 

averiguamos que os entusiastas por essa temática são pessoas com bom poder 

aquisitivo, explicitando o quanto os investimentos nesse seguimento poderiam 

movimentar a economia de Varginha e gerar empregos.  

 A hospitalidade, por parte dos gestores não é trabalhada com os residentes 

e o fato de ter a característica de um povo hospitaleiro é o que faz alguma 

diferença, já que durantes a pesquisa com a população a boa vontade e o bem 

receber praticado em ambientes domésticos são estendidos para o âmbito público, 

quando necessário. Não há postos de informações turísticas em Varginha, ficando 

a cargo somente da Secretaria de Turismo, dos próprios moradores que praticam o 

bem receber ao seu modo já que não há nenhum preparo. O receber virtual tem 

papel importante, pois informações de como chegar, onde se hospedar e se 

alimentar podem ser adquiridas   procurando em sites. 

 As informações bibliográficas acerca da hospitalidade em destinações 

turísticas relacionadas ao impacto do evento foram satisfatoriamente alcançadas. 

Foram encontrados materiais disponíveis para serem analisados e todos 

apontaram para uma mesma direção: não há trabalho sendo realizado com a 

população. Ela não foi orientada de como poderia, de forma hospitaleira, trazer 

ganhos para si, ao contrário de outras destinações de turismo ufológico 

averiguados. 

 A realização da pesquisa com o representante da Secretaria de Turismo foi 

importante por ter sido trazido para este trabalho a visão do principal órgão público 

responsável pela gestão do turismo no município. A constatação foi de que houve 

investimento financeiro por parte do setor público federal e por parte do próprio 

município para a construção do memorial que ainda não foi concluído. 
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Posteriormente a esse investimento o que é pleiteado pelo secretario de turismo e 

reforçado pelo funcionário que concedeu a entrevista é a participação dos setores 

privados de Varginha para se investir nessa área. A população em algumas 

questões fica dividida por não ver o que foi investido ser revertido para ela.  

 Infelizmente, ao analisarmos os efeitos do evento ET constatamos que um 

episódio dessa magnitude e considerado pelos ufólogos como segundo maior caso 

envolvendo extraterrestres na história mundial ainda não é, após vinte anos, 

satisfatoriamente explorado. Não traz ganhos para o município e 

consequentemente, a população.  

 O que nós poderíamos deixar como contribuição após o término desse 

trabalho certamente seria o desejo de que os setores empresariais se unam ao 

setor público e traga desenvolvimento turístico à Varginha. Que vejam com outros 

olhos e por outros ângulos a potencialidade desse seguimento turístico.  

 A elaboração desse material teve seus percalços. E-mails e solicitações a 

jornais locais em Varginha nunca foram respondidos. A distância certamente foi, 

como já havia sido previsto, um dos contratempos e a ajuda de parentes foi de 

suma importância nesse processo pois mesmo indo com certa frequência a cidade 

e tendo feito pesquisa in loco, vários momentos teriam sido mais produtivos 

estando no local.  

 A conclusão desse trabalho foi de grande valia para nossa formação 

acadêmica. Constatamos como é importante o planejamento, foco, dedicação e o 

mais importante, persistência para se concluir o que começou. O olhar diferenciado 

ao que se refere ao estudo da hospitalidade atrelada a uma área até então pouco 

estudada, o turismo ufológico, proporcionou a descoberta de uma possível área de 

atuação.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

ENTREVISTA COM O Sr. GLEIBER ANTÔNIO PIVA- Artista Plástico e técnico 

da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio de Varginha  

1- Há quanto tempo o senhor trabalha na secretaria? 

2- A secretaria de turismo ou as autoridades do município exploraram, de alguma 

maneira, o evento ET, objetivando impulsionar o turismo na cidade? 

3- A obra do memorial e as outras construções que fazem menção ao ET são 

consideradas importantes pela população varginhense? 

4- Porque não houve interesse na exploração do evento ET? 

5- Quais são as fontes que movimentam a economia do município? 

6- É realizado algum trabalho com a população com o intuito de chamar a atenção 

para a importância do evento? Ela foi/é preparada para receber bem os visitantes? 

7- O que o senhor faria para estimular a vinda de visitantes na cidade? 

8- O que seria necessário para que a população percebesse e valorizasse o evento 

ET, assim como ocorreu em outros países, transformando essa oportunidade em 

um gerador de renda? 

9- O que falta, mesmo depois de 20 anos, para que o Incidente de Varginha tenha 

destaque e seja explorado no município? 
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APÊNDICE B 

 

QUESTIONÁRIO ONLINE DESTINADO A POPULAÇÃO VARGINHENSE 

 

ET de Varginha- Pesquisa com a População. 

Esta pesquisa visa coletar, junto à população varginhense, informações e opiniões 

referentes ao tema "Et de Varginha". 

É voluntária e fará parte de um trabalho de conclusão de curso (TCC) do curso de 

Hotelaria da Universidade Federal Fluminense. As respostas são sigilosas e seu 

nome não será visualizado em nenhum momento. 

Agradeço desde já a sua participação e indicação de outras pessoas para 

responder este questionário. 

 

1- Qual é a sua idade? 

 

2- É morador de Varginha antes ou depois de 1996 (quando surgiu a história 

do ET)? 

    

     Antes         

     Depois 

 

 3- Você acredita na suposta aparição do ET?  

     

     Acredito 

     Não acredito 

4- Na sua opinião, houve alguma mudança na cidade por conta da história do 

ET? 

    Sim      

    Não 

5- A sua profissão atual tem alguma ligação com o turismo (trabalha no 

comércio, hotel, estabelecimentos  culturais, rodoviária, aeroporto, etc.)? 

    Tem, diretamente      

    Tem, indiretamente      

    Não tem 

6- Independente de acreditar ou não, você percebe que o suposto 

aparecimento do ET trouxe benefícios e movimenta a economia local (venda 

de souvenires, aumento de turistas, movimento nos hotéis)? 

    Concordo totalmente 

    Concordo parcialmente 

    Não concordo 

    Indiferente 
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7- Você acha que os órgãos públicos (prefeitura, secretaria de turismo, etc.) 

exploram de alguma maneira o caso ET trazendo benefícios para a 

população? 

    Concordo 

    Concordo parcialmente 

    Não concordo 

    Indiferente 

8- Os órgãos públicos fizeram ou fazem alguma campanha para que a 

população trate bem os turistas? 

    Fizeram e continuam fazendo 

    Fizeram mas não o fazem atualmente 

    Nunca fizeram 

    Deveriam fazer 

9- Você trata bem os visitantes que chegam à cidade, dando informações e 

indicações dos locais da suposta aparição, mesmo não gostando de falar 

sobre o assunto ET? 

    Trato bem e falo sobre o assunto 

    Trato bem, mas não falo sobre o assunto 

    Sou indiferente 

10- Você se sente incomodado com as perguntas relacionadas ao ET pelos 

visitantes? 

    Sim, me incomodam 

    Não me incomodam 

    Levo na brincadeira 

11- Os vários monumentos espalhados pela cidade como as estátuas do ET, a 

nave, os pontos de ônibus e a construção do memorial te incomodam? 

    Sim, me incomodam 

    Não me incomodam 

    Indiferente 

12- Este espaço é destinado á exposição de sua opinião para o que for 

relacionado ao tema "ET de Varginha". Sinta-se a vontade em usá-lo!  
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ANEXO  

 

MAPA DO BRASIL- LOCALIZAÕ DO MUNICÍPIO DE VARGINHA 

Fonte: http://www.zeitverschiebung.net/en/city/3445487 

 

 


