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RESUMO 

 

A necessidade da pesquisa foi identificada pelo questionamento sobre o uso da comercialização 

do atrativo turístico cultural para a retenção do fluxo turístico, captação de recursos e 

manutenção do patrimônio cultural. O estudo proposto tem o intuito de mapear como a 

atividade hoteleira inserida na Pousada Fazenda Engenho do Café pode servir como um 

mecanismo condutor e propagador de uma história e de uma cultura relevante ao Estado 

Fluminense, em específico a região do café. Visa também estabelecer a relação dos múltiplos 

significados que o patrimônio cultural possui para quem se utiliza dele, compreendendo as 

contribuições para os visitantes, e verificando se o empreendimento hoteleiro preserva o 

patrimônio ou se existe contradições em suas práticas. A abordagem metodológica utilizada 

nesta investigação é construída pelos métodos quanti-qualitativos, sendo utilizado como 

técnicas de coleta de dados a entrevista aberta e formulários. O público da Fazenda possui  

interesse pelos aspectos culturais e históricos presentes na pousada e obtém, através dos 

produtos oferecidos, um conhecimento sobre o patrimônio cultural, caracterizado como 

educação patrimonial. Os produtos oferecidos na Pousada ora permitem a propagação dos 

elementos históricos e culturais existente na fazenda, ora se distanciam da riqueza histórica 

presente no espaço.  

 

Palavras- chave: Patrimônio cultural. Mémoria. Identidade cultural  Atratividade. Pousada. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The need of search was identified by questioning about the use of commercialization of tourist 

cultural attraction for the retention of flow tourist, capitation of resources and maintenance of 

cultural heritage. The following study has the intention to map how the hospitality activity, 

inserted in Pousada Engenho do Café, can be considered as a leading and a diffusing mechanism 

of a so relevant history and culture to the Rio de Janeiro State, in specific the Vale do Café 

region. This study also aims to set up the relation of the multiple meanings that cultural heritage 

has for those who uses it for themsleves, the contribution to the visitors and to check if the 

hospitality enterprise preservs the heritage or if exists contradiction in each one of their actions. 

The methodologic approach used on this investigation is built on quantifying and qualifying 

methods, using as data collector techniques: an open interview and forms. The public of the inn 

has great interest in the cultural and historical aspects inserted in that space and gain knowledge 

about cultural heritage, through that facts, characterized as heritage education. The products 

offered on the inn allow the diffusion of the historical elements present on the farm, and also 

they distance from the historical richness present on this space. 

 

Keywords: Cultural heritage. Memory. Cultural indentity. Atractiveness. Inn. 
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 INTRODUÇÃO  

 

O universo investigado está localizado em Barra do Piraí, um município do Estado 

do Rio de Janeiro, que faz parte da região turística denominada Vale do Café Fluminense. 

Esse município surgiu em uma época econômica elevada, por volta do fim do século 

XVIII, e se estabeleceu no século XIX devido a economia cafeeira. A cidade é 

considerada um importante palco dos acontecimentos históricos do período colonial, tais 

acontecimentos remetem a época dos barões de café e da construção do maior cruzamento 

ferroviário da América do Sul, que foi responsável pelo aumento econômico. Neste 

universo, algumas ações turísticas contribuem com a preservação da cultura e da história 

local, com o objetivo de aumentar e fortalecer o fluxo turístico.  

O empreendimento hoteleiro estudado encontra-se situado em uma fazenda 

histórica1 repleta de histórias, artefatos, memórias, personagens que são capazes de 

transparecer e evidenciar especificidades materiais e imateriais acerca do processo de 

produção de café, dos elementos culturais e identitários dos atores que viveram durante o 

momento histórico retratado neste espaço.  

O acervo deste contexto transparece a relevância sociocultural do objeto de 

pesquisa em questão. Sobretudo, pela Fazenda ser um marco da história escravocrata no 

Brasil, do século XIX, e possui em sua estrutura um quadrilátero original e objetos 

históricos. Esses elementos, históricos e culturais, são capazes de transportar os visitantes 

ao passado retratado. 

Devido a tais particularidades, a fazenda começou a ser reconhecida por seus 

visitantes como um “museu a céu aberto” desde a década de 90, em função de seu acervo 

histórico e da sua arquitetura típica do ciclo do café. Esse acervo inclui objetos antigos, 

utensílios, livros e pinturas que são mantidos em exposição na casa grande. As salas de 

estar, o refeitório e o bar se localizam na área onde antigamente o café era processado e 

ensacado. Os pilões e roldanas estão expostos e os funcionários fornecem uma explicação 

para os visitantes sobre como era feito o funcionamento nesse período. 

Para a realização deste estudo, utilizou-se uma base conceitual que abarcará 

elementos culturais – materiais e imateriais –, expressões e costumes populares que 

permitem a atribuição de valores a um passado visto, percebido, usufruído, interpretado 

por diferentes grupos sociais que, a partir desse cenário, construirão signos identitários 

                                                           
1 Tombado pelo Instituto Estatual do Patrimônio Cultural em 2007 (E -18/1868/2008)  
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coletivos e/ou individuais capazes de distingui-los e enaltecê-los perante outros membros 

da sociedade (NORA, 1993). Tendo esta premissa como ponto de partida, o presente 

trabalho reconhece o patrimônio cultural como fator importante para a manutenção da 

identidade de uma sociedade, que consegue resgatar o passado e utilizar certas percepções 

no presente, gerando assim novos significados e representações.  

 No entanto, este resgate se conjuga a ideia de preservação do patrimônio cultural, 

que surgiu com o objetivo de protegê-lo, impedindo danos gerados pelo tempo, ações 

naturais ou dos seres humanos. Segundo Fonseca (1997), uma política de preservação 

ultrapassa a noção de proteção de bens, traz para o debate questionamentos sobre o que 

se configura um patrimônio, a escolha de um bem e a sua proteção, além de estabelecer 

quem são os responsáveis por esse processo. 

 A preservação de bens culturais é um assunto amplamente debatido no campo 

teórico2 e não se consolida com o não uso. Assim, a comercialização destes bens tem um 

papel importante em sua conservação, podendo torná-lo em um recurso com estrutura 

para desempenhar a atividade turística (BRAGA, 2007), garantindo a sua manutenção no 

plano físico e na memória, individual ou coletiva.  

Percebe-se a existência de uma relação estreita entre turismo e patrimônio cultural, 

pois este permite o deslocamento do fluxo turístico que tenha como objetivo o 

conhecimento sobre a cultura e história de uma localidade. Essa relação além de próxima 

se configura de maneira ambígua, visto que o turismo se estabelece como um instrumento 

importante para a preservação do patrimônio cultural, mas pode se consolidar apenas 

como um instrumento para a obtenção de renda, caso seja desenvolvido sem 

planejamento. 

 Tais questões nortearam a investigação aqui proposta que tem como problemática: 

Quais os significados atribuídos ao patrimônio cultural inserido na Pousada Fazenda 

Engenho do Café3?. O objetivo principal é evidenciar os significados e 

representatividades atribuídos ao patrimônio cultural existente na Pousada. E como 

objetivos secundários, visa identificar os múltiplos significados das atividades 

desenvolvidas no empreendimento hoteleiro e verificar se o meio de hospedagem 

preserva o patrimônio ou se há contradições em suas práticas. 

Para a construção desse estudo utilizou-se como metodologia o estudo de caso 

com uma abordagem qualitativa e quantitativa, sendo empregada como técnicas de coleta 

                                                           
2 (BARRETO, 2000); (FONSECA, 1997); (SANTOS, 2010). 
3 Nome fictício usado de acordo com as orientações do gestor do empreendimento. 
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de dados a entrevista aberta e formulários, aplicados em um final de semana. O universo 

e a escolha pelo instrumento de pesquisa apresentado não foi a metodologia inicialmente 

pensada. A mudança se deu devido a falta de estrutura que hoje a universidade vivencia, 

o que onerou a realização do trabalho de campo, e a   preocupação com o retorno de 

questionários, o que poderia gerar uma dependência na entrega do instrumento e uma 

mediação no processo de coleta de dado que não teria o pesquisador como protagonista 

principal. 

A entrevista aberta aconteceu através do uso de um programa de vídeo de 

computador que permitiu identificar as expressões e ideias passadas pelo entrevistador, 

sem que houvesse nenhuma perda de dado em relação a obtenção de informações. Sendo 

realizada com o turismólogo4 da Secretaria de Turismo de Barra do Piraí, durante os 

meses de julho e agosto de 2016, com a autorização do mesmo. Também utilizou-se de 

informações obtidas através de entrevista aberta com o gestor da fazenda na primeira 

visitação ao empreendimento hoteleiro. Essa entrevista aconteceu em fevereiro de 2014, 

período em que iniciei a minha participação, como aluna voluntária, na pesquisa intitulada 

“Lazer nas Fazendas Históricas de Barra do Piraí”, sob coordenação da professora Salomé 

l. F. de Almeida. Durante tal pesquisa, realizei trabalhos de campo até junho de 2014, 

fazendo observações, entrevistas informais e participação em eventos na Fazenda, como 

a Festa Junina, o Sarau Histórico e atividades do Turismo Pedagógico. Fato que 

contribuiu para a construção dos questionamentos e interesse deste estudo monográfico, 

bem como para a análise dos dados coletados. Pois, na época teve-se a oportunidade de 

se fazer um trabalho de campo mais amplo. 

 Aplicou-se 24 formulários no mês de novembro de 2016 a um grupo de visitantes 

– composto por sua maioria por senhoras. O formulário continha o objetivo de colher 

informações sobre os significados que o patrimônio cultural desempenha para os mesmos. 

A maioria dos entrevistados pertencia a um grupo de Yoga, que escolheram a pousada 

como forma de fazer uma visitação coletiva, esse grupo era constituído por 35 pessoas, 

na qual 24 participaram da pesquisa.  

 Já o processo de aplicação dos formulários, usados na pesquisa que resultou esta 

monografia, aconteceu em meio a algumas dificuldades, pois não foi estabelecido pelo 

gestor da pousada um momento para a aplicação. Essa se deu em meio aos intervalos das 

atividades, isso acarretou uma preocupação se realmente seria possível colher os dados 

                                                           
4A entrevista não foi feita com o Secretario de Turismo, pois o mesmo não possuí formação na área. 
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necessários para uma análise eficaz.  

Os dados coletados foram também analisados a luz de referenciais teóricos, que 

consistiram em textos disponíveis na internet e por meios de livros, visando à 

compreensão de como as questões abordadas no universo de investigação são respondidas 

no campo teórico. Essa etapa teve como ponto de partida as palavras chaves deste estudo, 

levando em consideração o material produzido nos últimos cinco anos. 

Este trabalho, portanto, é constituído por três capítulos. No primeiro abordar-se-á 

o conceito de patrimônio, que vem sendo modificado com o passar dos anos, ganhando 

novas percepções, sendo entendido atualmente não apenas como monumentos e 

estruturas arquitetônicas, mas como um instrumento importante do passado com 

significados para o presente, que pode ser propagado através das gerações e encontrado 

como patrimônio ambiental, histórico e cultural. Este capítulo também abordará a 

importância do patrimônio cultural como ferramenta de manutenção da memória de um 

grupo e as medidas para sua preservação.  

O segundo capítulo faz menção ao local do estudo, que é situado em uma região 

turística denominada de Vale do Café Fluminense. Nesta parte, apresentar-se-á os pontos 

turísticos presentes na localidade, suas fazendas históricas, sua identidade cultural e a 

identificação sobre os atrativos turísticos, além de apontar alguns dados levantados 

através da entrevista com o representante da Secretaria de Turismo do município.   

No terceiro capítulo discorrer-se-á sobre as principais características do 

empreendimento estudado, os produtos oferecidos e uma análise sobre os mesmos. Além 

de apresentar os dados coletados durante a pesquisa de campo e uma avaliação acerca 

destes dados. Este capítulo tem como objetivo responder os questionamentos que foram 

levantados durante a construção deste estudo, como qual seria o papel do patrimônio 

cultural na hotelaria; os significados atribuídos ao patrimônio cultural inserido no objeto 

de estudo e a preservação deste patrimônio. 
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1 PATRIMÔNIO: SIGNIFICADOS E REPRESENTATIVIDADES 

 

O conceito de patrimônio vem sendo revisado desde a consolidação de uma nova 

ordem política, social e econômica a partir da Revolução Industrial e Revolução Francesa, 

além da definição dos conceitos de nação e nacionalidade. A partir da Revolução Francesa 

o conceito de patrimônio foi compreendido como elemento capaz de propagar a história 

e a memória de uma nação, este entendimento propiciou a criação de políticas públicas 

com o objetivo de protegê-los mediante a lei, dessa forma o patrimônio passou a ser visto 

como herança de uma nação, como aponta Choay (2001, p.128): 

 

A noção de patrimônio é, portanto, datada, produzida, assim como a ideia de 

nação, no final do século XVIII, durante a Revolução Francesa, e foi precedida, 

na civilização ocidental, pela autonomização das noções de arte e de história. 

O histórico e o artístico assumem, nesse caso, uma dimensão instrumental, e 

passam a ser utilizados na construção de uma representação de nação. 

 

No século XIX a partir da I Guerra Mundial este conceito foi caracterizado como 

elemento simbólico comum da humanidade, ou seja, passou a ser visto como um conjunto 

simbólico unificado. Em 1972 na Convenção para a proteção do patrimônio mundial, 

cultural e natural idealizado pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para 

Educação, Ciência e Cultura), identificou-se o patrimônio não só como bens materiais, 

mas também os imateriais (BARBOSA, 2001). Segundo Barreto (2000, p.16): 

 

A criação de patrimônios nacionais intensificou-se durante o século XIX e 

serviu para criar referenciais comuns a todos que habitavam o mesmo 

território, unificá-los em torno de pretensos interesses e tradições comuns, 

resultando na imposição de uma língua nacional, de “costumes nacionais”, de 

uma história nacional que se sobrepôs às memórias particulares e regionais. 

Enfim, o patrimônio passou a constituir uma coleção simbólica unificadora, 

que procurava dar base cultural idêntica a todos, embora os grupos sociais e 

étnicos presentes em um mesmo território fossem diversos. O patrimônio 

passou a ser, assim, uma construção social de extrema importância política. 

 

Na convenção, citada anteriormente, ficou estabelecido um acordo sobre a 

proteção de bens definidos como importante conjunto da humanidade, devendo ser 

preservado. A UNESCO começou a se preocupar, além da divulgação de valores sobre 

determinadas localidades, mas também com “a universalidade da cultura, através do 

respeito pelas culturas específicas” (POULOT, 2009, p. 225). 

Pode-se dizer que o conceito de patrimônio refere-se a elementos importantes de 

um passado, podendo ser transmitidos para gerações futuras. Este processo se configura 



16 
 

no debate acerca de Patrimônio Ambiental, Histórico e Cultural. 

O patrimônio ambiental é visto como as áreas que transmitem a importância que 

o meio natural possui para o ser humano e por isso necessitam ser enaltecidos. “A 

interpretação do patrimônio ambiental não raro pode assumir uma função de introdução 

à educação ambiental: sensibilizando inicialmente sobre o ambiente em que se está para 

depois tratar da necessidade e de como se preservar/conservar.” (BIESEK; CARDOZO, 

2012, p.115) 

É compreendido que o patrimônio ambiental é constituído por questões associadas 

à relação do ser humano com o meio natural, como o meio ambiente, fauna, flora, 

oceanos, dentre outros. O meio natural encontra-se disponível para a utilização do 

homem, o que permite a interação entre ambos. (CAMPOLIN; GALVANI, 2007). 

O patrimônio histórico5 é entendido como os bens que representam a história de 

um grupo, sendo obras de artes, artefatos, acessórios, arquitetura, dentre outros. 

(RODRIGUES, 2001). Até o final da década de 1970 o patrimônio histórico evidenciava, 

de forma mais densa, os elementos simbólicos da classe dominante, a elite. Mas a partir 

de 1980, estes elementos representavam símbolos inseridos em outras classes sociais. Em 

ambos os momentos, o patrimônio histórico buscava compreender a identidade histórica 

de um determinado grupo, permitindo a harmonização dos bens e a manutenção dos 

costumes populares do grupo representado. Tais elementos são importantes para a 

identificação da história de um grupo. Para Choay (2001, p.11): 

 

A expressão que designa um bem destinado ao usufruto de uma comunidade 

que se ampliou a dimensões planetárias, constituído pela acumulação contínua 

de uma diversidade de objetos que se congregam por seu passado comum: 

obras e obras-primas das belas artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos 

de todos os saberes dos seres humanos. 

 

O conceito de patrimônio histórico tem uma relação próxima com o conceito de 

patrimônio cultural, pois ambos utilizam-se de habilidades do ser humano e os seus 

saberes como instrumento para a transmissão da história da localidade e dos elementos 

identitários de um povo (LACERDA et alli,  2007).  

O conceito de patrimônio cultural vem ampliando-se devido à abrangência do 

                                                           
5De acordo com o decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, patrimônio histórico é o “conjunto de 

bens móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público”. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Decreto_25_de_30_11_1937.pdf> Acessado em 6 de março 

de 2017.  
 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/Decreto_25_de_30_11_1937.pdf
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conceito de cultura, sendo visto como um conjunto de elementos culturais que permitem 

que diferentes grupos sociais se apropriem de valores de um passado, a partir desse 

cenário, construirão signos identitários coletivos e/ou individuais capazes de distingui-

los e enaltecê-los perante outros membros da sociedade (NORA, 1993). 

Nesse sentido, o patrimônio cultural é constituído por bens que representam a 

história de um grupo, sendo bens materiais ou imateriais. Os bens materiais são os bens 

tangíveis, como os monumentos, sítios arqueológicos, dentro outros; e os bens imateriais 

são os bens intangíveis, como as representações, os costumes, as danças de um povo. 

Esses bens propiciam um interesse coletivo, pois são capazes de recordar ao passado 

daquela sociedade ou grupo, repassando assim os acontecimentos para gerações futuras. 

Segundo Durham (1984, p.30): 

 

Devemos conceber o patrimônio cultural como cristalizações de um “trabalho 

morto”, que se torna importante, exatamente, na medida em que investimos 

nele um novo “trabalho cultural”, através do qual esse bem adquire novos usos 

e novas significações. Aliás, uma das características desse processo de 

construção cultural reside, exatamente, no fato de que, quanto maior a carga 

simbólica conferida no passado a um bem cultural, tanto mais ricas serão as 

possibilidades de sua utilização futura. 

 

 O patrimônio cultural é uma ferramenta de conhecimento sobre as manifestações 

culturais de um povo, pois possibilita ao indivíduo se apropriar, ou seja, criar o sentimento 

de pertencimento de um grupo; e valorizar a sua herança cultural. A partir de elementos 

sociais e culturais de um grupo é possível criar uma junção entre os aspectos do passado 

e presente, que fazem referência a identidade individual e coletiva. Sob esta perspectiva, 

pode-se dizer que o patrimônio cultural é um fator importante para a manutenção da 

identidade de uma sociedade, pois permite ao indivíduo recriar o passado, através de 

percepções do presente, dando assim novos significados e valores. Essa possibilidade é 

identificada como um novo uso do patrimônio cultural, pois ele desenvolve uma nova 

função para a sociedade. 

A inclusão dos bens imateriais ao conceito de patrimônio cultural assegura sua 

prática atual e também a sua continuação como instrumento educativo na sociedade, pois 

os bens imateriais representam o modo de viver, criar e fazer de um determinado povo. 

Em 1988 na Constituição Federal foi estabelecido no art. 216 que o conceito de 

patrimônio atenderia não só aos bens materiais, como também deveria proteger os bens 

imateriais. Para Dantas (2006, p.3): 
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O reconhecimento de bens culturais materiais e imateriais e a respectiva 

relação indissociável entre produção material de diversas origens e os 

conhecimentos que as fundamentam pela constituição de 1988, demonstra e 

impõe não somente o paradigma da inclusão dos diferentes modos de pensar, 

agir e fazer, mas, também, introduz, no âmbito do patrimônio cultural a ser 

preservado e protegido juridicamente, a dinâmica dos processos culturais e das 

práticas sociais. 

 

A partir deste olhar, o conceito de patrimônio cultural foi modificado para 

adequar-se à diversidade cultural existente no Brasil, com o objetivo de resguardar a 

identificação do povo brasileiro. No entanto, para que se consiga conservar e preservar o 

patrimônio é necessário que se elabore políticas de preservação. 

 O patrimônio cultural possui relação estreita com o turismo, pois é caracterizado 

como um atrativo turístico que propicia a oferta turística diferencial da localidade, sendo 

um fator determinante para a escolha do turista, fazendo assim ocorrer o fluxo turístico. 

A procura de um conhecimento cultural, através de visitações a locais com culturas 

diferentes tem aumentado cada vez mais. Devido a essa procura se estabeleceu o chamado 

turismo cultural. 

O turismo cultural é entendido como o turismo motivado por algum elemento da 

cultura humana (BARRETO, 2000). Segundo o Ministério do Turismo (2007, p. 15): 

“Turismo Cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do 

conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos 

culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura”. 

 Para desenvolver o turismo cultural é necessário um planejamento, buscando 

entender o atrativo turístico não só como um meio de gerar receita, mas como uma 

ferramenta que pode propagar a cultura daquela localidade para gerações futuras. Esse 

planejamento só se torna possível se o empreendedor tiver conhecimento sobre o 

verdadeiro sentido do patrimônio cultural e sua importância para a manutenção da 

identidade cultural. 

 O patrimônio cultural também possui forte ligação com a hotelaria, esta permite 

que o patrimônio possa ser utilizado de maneira a inserir o turista por meio do período de 

hospedagem ou visitação naquele universo, sendo um meio de fonte de renda e por 

intermédio dessa renda é possível garantir manutenção do próprio patrimônio, além de 

permitir ao gestor criar práticas e atividades que propaguem a ideia de preservação do 

patrimônio e o seu significado para a localidade. Nesse contexto, o meio de hospedagem 
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pode ser uma ferramenta para a preservação do legado cultural6 e a para a manutenção do 

patrimônio. 

 É importante ressaltar a existência de uma denominação do patrimônio que 

engloba todos os outros tipos de patrimônio, como culturais, históricos e ambientais. O 

chamado patrimônio turístico, que para Pinto (1998, p.179)“patrimônio turístico está 

incluído na noção de patrimônio cultural, não obstante agregando bens que integram o 

meio ambiente em sentido lato, tanto natural, quanto artificial e o cultural propriamente 

dito”.  

Ao longo dos anos o patrimônio cultural tem sofrido ameaça, devido à própria 

deterioração causada pelo fator natural ou por transformações na sociedade decorrente do 

fator humano. Os fatores advindos da natureza são as enchentes, a erosão e mudanças do 

tempo, como fatores humanos estão a respiração, o vandalismo e a produção de gases 

poluentes (BARRETO, 2000). Dessa forma, surgiu a preocupação em resguardar o 

patrimônio sendo necessário criar políticas de preservação. Como a autora aponta: “A 

ideia não é manter o patrimônio para lucrar com ele, mas lucrar com ele para conseguir 

mantê-lo” (Ibid., 2000, p. 17). 

 

2.1  Preservação do patrimônio cultural 

  

A ideia de preservação começa a se tornar interesse do Estado por volta da década 

de 1920, devido à ausência de uma proteção aos bens que representavam a história 

nacional (SANTOS, 2010). Dessa maneira, o termo preservação começou a ser debatido 

por políticos e ideologistas. 

Em 1937, o modernista Mário de Andrade foi convidado pelo Ministro Gustavo 

Capanema a elaborar um anteprojeto que estabelecia o que preservar e como preservar, 

entretanto, este projeto não foi seguido integralmente. Essa ideia de preservação de 

patrimônio cultural apontada por Mário de Andrade incluía tanto o aspecto nacional como 

o universal, seria a “arte autêntica” e por isso merecia a proteção, o que foi caracterizado 

como uma percepção avançada para o seu tempo (GONÇALVES, 2002). 

As políticas de preservação do patrimônio foram estabelecidas em 1937 com a 

criação do Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (SPHAN) sobre o decreto 

                                                           
6 De acordo com Barreto (2000, p.43) o legado cultural permite “ a continuidade e a contiguidade com o 

passado dão certezas, permitem traçar uma linha na qual nosso presente se encaixe.” 
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- lei nº 25, de 30 de Novembro de 1937. Esse decreto é uma lei federal7 sobre o controle 

do patrimônio, a limitação da administração e do direito de proprietário sobre o 

patrimônio, também fica esclarecido que a responsabilidade de identificar e preservar os 

bens culturais representativos da nacionalidade brasileira é do Instituto do Patrimônio 

Histórico Artístico Nacional (IPHAN). 

A política de preservação tem como objetivo resguardar o patrimônio, além de 

prevenir a deterioração ocasionada pelo tempo, bem como as ações naturais ou dos seres 

humanos. Dessa maneira, é necessário que a política de preservação contenha todos os 

aspectos que envolvem o ato de preservar, como a forma de seleção do patrimônio e os 

fatores para que este patrimônio seja protegido. Para Fonseca (1997, p. 36): 

 

Uma política de preservação do patrimônio abrange necessariamente um 

âmbito maior que o de um conjunto de atividades visando à proteção de bens. 

É imprescindível ir além e questionar o processo de produção desse universo 

que constitui um patrimônio, os critérios que regem a seleção de bens e 

justificam sua proteção; identificar os atores envolvidos nesse processo e os 

objetivos que alegam para legitimar o seu trabalho; definir a posição do Estado 

relativamente a essa prática social e investigar o grau de envolvimento da 

sociedade. Trata-se de uma dimensão menos visível, mas nem por isso menos 

significativa. 
  

Ao longo dos anos o patrimônio cultural imaterial foi ganhando espaço no debate 

sobre a sua preservação, sendo reconhecido através do decreto nº 3.551 de 4 de Agosto 

de 2000. Esse decreto dispõe sobre políticas relacionadas ao patrimônio cultural imaterial, 

tendo como medidas Registro, o Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), o 

Programa Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI) e os Planos de Salvaguarda. 

  O registro seria a medida de preservação dos bens imateriais. Para o Iphan 

(2006b, p. 22): 

 

O registro corresponde então à identificação e à produção de conhecimento 

sobre o bem cultural. O que significa documentar, pelos meios técnicos mais 

adequados, o passado e o presente da manifestação e suas diferentes versões, 

tornando essas informações amplamente acessíveis ao público – mediante a 

utilização dos recursos proporcionados pelas novas tecnologias de informação. 

  

Este processo se constrói sobre distintas categorias, gerando diferentes livros de 

registros. Segundo Cavalcanti (2008) os livros de registros classificam-se em:  

• Saberes: conhecimentos e atitudes desenvolvidos no cotidiano de um grupo. 

                                                           
7Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretoleidel0025.htm> Acessado em 10 de junho 

de 2016. 
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• Formas de expressão: manifestações de uma comunidade, sendo estas literárias, 

musicais, plásticas, cênicas e/ou lúdicas. 

• Celebrações: festas ou rituais que fazem referência ao modo de vida coletiva de 

um grupo, podendo ser ligada ao trabalho, a religião ou entretenimento. 

• Lugares: espaços onde é possível concentrar e reproduzir aspectos culturais de 

uma comunidade. 

 Somado a este processo de registro dos bens imateriais, tem-se o inventário que é 

um instrumento de pesquisa utilizado pelo IPHAN com objetivo de reunir marcos e 

referências da identidade de determinado grupo. Esse instrumento é constituído por três 

etapas, sendo elas: 

• Levantamento preliminar: refere-se a reunião e inclusão em um sistema as 

informações coletadas, possibilitando assim um mapeamento cultural, podendo 

ser divido em territorial, geopolítico ou temático. 

• Identificação: relato sobre os aspectos culturais relevantes 

• Documentação: refere-se ao desenvolvimento de um material detalhando o bem, 

os profissionais que o identificaram, além de mencionar as etapas anteriores. 

 O Programa Nacional de Patrimônio Imaterial (PNPI) busca parcerias com órgãos 

governamentais, ONG's, dentre outros; para conquistar recursos e assim apoiar e 

implementar a política de preservação. Dessa forma, o programa opera com recursos do 

IPHAN, com as parcerias conquistadas e com os convênios estabelecidos com o 

Ministério da Cultura, possibilitando assim investir nos projetos culturais. 

 Os Planos de Salvaguarda podem ser entendidos como ações que propiciam apoio 

ao patrimônio cultural imaterial, garantindo condições para a sustentação, melhoria e 

transmissão do bem imaterial. De acordo com Calvacanti (2008) essas ações são 

diversificadas, sendo elas: 

• Apoio à transmissão do conhecimento às gerações mais novas; 

• Promoção e divulgação do bem cultural; 

• Valorização de mestres e executantes; 

• Melhoria das condições de acesso a matérias-primas e mercados consumidores; 

• Organização de atividades comunitárias. 

 

A política de preservação mais tradicional é o tombamento, que consiste em 

registrar o bem cultural no livro de tombamento. Os bens que estão registrados nesse livro 
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são considerados de grande valia para a construção da identidade do povo brasileiro, por 

isso devem ser preservados. Existem quatro tipos de livro do tombo: livro do tombo 

arqueológico, etnográfico e paisagístico; livro do tombo histórico; livro do tombo das 

belas artes; livro do tombo das artes aplicadas. O livro do tombo arqueológico, 

etnográfico e paisagístico refere-se aos bens culturais pertencentes às categorias de arte 

arqueológica, etnográfica e popular. O livro tombo histórico registra os bens culturais de 

interesse histórico e as obras de arte histórica. O livro do tombo das belas artes refere-se 

aos bens culturais eruditos nacionais e estrangeiros. O livro do tombo das artes aplicadas 

faz o registro de obras que façam parte da categoria de artes aplicadas tanto nacionais 

quanto estrangeiras. 8 

O tombamento não cria nenhuma prática de preservação entre o uso sustentável 

do patrimônio com a humanidade, mas é uma ferramenta que inibe a perda ou 

modificação do bem. Os bens tombados não podem ser demolidos e também não podem 

ser modificados sem a autorização prévia do órgão responsável, até mesmo para reparos 

ou pinturas, pois podem descaracterizar o patrimônio tombado, o não cumprimento dessa 

norma acarreta uma multa de até 50 % ( cinquenta por cento) do dano causado. 

A medida de preservação do patrimônio cultural muita das vezes acaba criando 

um problema, pois torna o bem tombado, em alguns casos, em um objeto com pouca 

utilidade e isso acarreta a deterioração gradativa do patrimônio devido à falta de recurso 

para a manutenção e reforma. Segundo Barreto (2000), para minimizar este problema é 

necessário medidas de comercialização do patrimônio cultural, transformando em um 

fator que irá atrair turistas, dando rentabilidade a localidade ou até mesmo implementar 

algum empreendimento que tenha relação em evidenciar o próprio patrimônio ali 

existente. 

Cabe aqui ressaltar que a ideia de auto sustentação dos sítios patrimoniais ou de 

símbolos que compõe a identidade nacional, nasce em 1968 com a criação do 

CONDEPHAAT9 e se intensifica na década de 70 quando a Secretaria de Planejamento, 

o Ministério da Educação e Cultura e o Ministério da Indústria e Comércio, por meio de 

uma portaria Interministerial de 1977, destina recursos à restauração de patrimônios com 

objetivo de promover atividades turísticas nestes locais (COSTA, 2001). É evidente que 

estes dois movimentos se pautaram na acepção do turismo como preservador do 

                                                           
8IPHAN, livros do tombo. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/608>. Acesso em: 20 

de Maio de 2016. 
9 Conselho de defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico. 
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patrimônio. 

No entanto, ao longo da história a relação entre o turismo e patrimônio se 

configura de forma ambígua. Ao mesmo tempo que o turismo surge como um elemento 

importante para preservar, também se consolida como o elemento que visa 

exclusivamente a geração de receitas, sem retorno a manutenção e preservação do bem, 

colocando em risco o próprio patrimônio cultural e atribuindo a ele uma lógica 

econômica. 

No município, que se deu esta pesquisa, se percebe a prática de reaproveitamento 

e resignificados atribuídos a monumentos, casas e fazendas históricas como 

equipamentos turísticos e hoteleiros na esperança de que os recursos adquiridos serão 

revertidos para os próprios espaços visitados, como uma forma de manutenção e proteção. 

 E com o objetivo de proteger algumas Fazendas em Barra do Piraí, o INEPAC 

(Instituto Estadual do Patrimônio Cultural) tombou quatro fazendas representativas do 

ciclo do café (REIS, 2011). Tal decisão foi tomada diante da importância histórica, 

arquitetônica e cultural que as fazendas representam para a história do Brasil. A 

determinação foi referente aos termos do inciso II do art. 5º do Decreto nº 5.808, de 13 

de julho de 1982, de acordo com o processo nº E-18/1868/2008. As quatro fazendas que 

se encontram no município de Barra do Piraí são: 

• Fazenda Espuma – que está localizada no bairro de Vargem Alegre em Barra do 

Piraí. 

• Fazenda Ponte Alta – que está localizada no Parque Santana em Barra do Piraí e 

desde 2007 é um meio de hospedagem. 

• Fazenda Ribeirão Frio – que fica localizada em Barra do Piraí e não se encontra 

aberta para visitações. 

• Fazenda São Luís da Boa Sorte – que está localizada em Barra do Piraí e está 

aberta a visitações, mas necessita de agendamento prévio. 

 Após algumas visitas a estas fazendas e dados disponíveis na internet, pode-se 

dizer que tais espaços oferecem serviços em busca da inovação, despertando os hóspedes 

e/ou visitantes para uma nova leitura sobre o patrimônio cultural que representam. Para 

isso utilizam elementos que atraem o interesse do turista, inserindo-o no período ali 

representado. A utilização de mecanismos capazes que recriar um período se torna 

essencial para a obtenção do encantamento para o visitante, pois este espera conhecer 

sobre o passado de uma localidade e se encontra inserido naquele espaço, o que supera o 
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esperado pelo hóspede e/ou visitante, transformando sua experiência em memorável. Isto 

se dá através das experiências promovidas pelos gestores destes espaços, conjugando a 

interatividade, a educação e a preservação, fenômeno chamado de trinômio da visitação 

de atrativos culturais (COSTA, 2001). Tais questões serão abordadas com mais 

profundidade nos capítulos dois e três. 
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2 BARRA DO PIRAÍ: ATRATIVOS E PONTOS TURÍSTICOS 

 

A região de Barra do Piraí é um município do Estado do Rio de Janeiro, surgiu, 

por volta do fim do século XVIII e se estabeleceu no século XIX devido a economia 

cafeeira. O nome Barra do Piraí veio através dos Rios, pois Barra quer dizer Foz de um 

rio e o Rio Piraí se encontra com o Rio Paraíba do Sul. A cidade é considerada um 

importante palco dos acontecimentos históricos do período colonial, remetendo os turistas  

do Sul, responsável pelo aumento econômico no século XIX. 

 O município de Barra do Piraí faz parte da região turística denominada de Vale 

do Café Fluminense, que se refere a uma denominação turística para o grupo de dez 

municípios, sendo eles: Barra do Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel 

Pereira, Paraíba do Sul, Paty do Alferes, Piraí, Rio das Flores, Valença e Vassouras, 

importantes cultivadores do café. Para Beiler (2013, p. 5): 

 
O Vale do Café não é somente uma ocorrência geográfica e socioeconômica 

com expressivo percentual do PIB brasileiro e cortada pelo sinuoso rio Paraíba 

do Sul como querem alguns, mas também é uma potência em atrativos 

culturais, saberes e fazeres e alternativa ambiental para visitantes. No século 

XIX, os viajantes estrangeiros percorriam a região e se admiravam com a 

riqueza do café e diziam: “o Brasil é o Vale e o Vale é o café”. 

 

 O Vale do Café surgiu devido à necessidade de preservação da cultura e da história 

local, com o objetivo de aumentar e fortalecer o fluxo turístico. Dessa forma, para que a 

região de Barra do Piraí pudesse atender e receber o fluxo turístico foi necessário entender 

e aplicar o conceito de atratividade turística. Segundo Braga (2007) o atrativo turístico 

possui estrutura para desenvolver a experiência turística e receber efetivamente os 

turistas. Dessa forma, este conceito é visto como um recurso natural ou cultural 

transformado em um empreendimento que consiga atender todos os aspectos necessários 

para se efetuar a comercialização e o recebimento de turistas, tornando-se diferente da 

definição de recurso turístico, pois este ainda não possui estrutura definida para 

desenvolver a experiência turística. 

  Os atrativos turísticos compõem a chamada oferta turística, que é entendido como 

“o conjunto de produtos turísticos e serviços postos à disposição do usuário turístico num 

determinado destino, para seu desfrute e consumo” (OMT, 2001). O Instituto Brasileiro 

de Turismo (EMBRATUR) classifica a oferta turística em três aspectos, sendo eles: 

levantamento dos atrativos turísticos, levantamento dos equipamentos turísticos e o 

levantamento da infraestrutura de apoio às atividades turísticas. Os aspectos do 
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levantamento dos atrativos turísticos referem-se aos diversos atrativos turísticos e sua 

definição por tipo, objetivando a obtenção das informações sobre a capacidade turística 

do local e o seu potencial de atratividade. O levantamento dos equipamentos turísticos 

refere-se aos equipamentos, serviços e estrutura turística que oferecem condições para 

atender os turistas (LAGE; MILONE, 2000). O levantamento da infraestrutura de apoio 

às atividades turísticas é entendido como a estrutura básica que permite o 

desenvolvimento do turismo, sendo uma estrutura de apoio a atividade turística (Ibid., 

2000) 

 Nesse sentido, entende-se que para a oferta turística ocorrer é necessário o 

conhecimento sobre os aspectos que formam a oferta turística, sendo um deles os atrativos 

turísticos, que possuem uma ligação direta com a identidade da região e com sua vocação 

turística, isso por que o entendimento sobre as peculiaridades do atrativo turístico cria a 

personalidade turística da localidade e como esta região se posicionará frente ao mercado 

e na captação do fluxo turístico, moldando os empreendimentos que serão implantados 

naquela região. 

 As características e peculiaridades que os atrativos possuem, bem como a 

qualidade das atividades oferecidas, a gestão, a promoção e a comercialização são 

importantes para o desenvolvimento do destino e o seu nível de competitividade. 

 A comercialização dos atrativos turísticos refere-se a diversas ações que 

proporcionam a divulgação do empreendimento e do produto, objetivando assim 

despertar o desejo dos consumidores a conhecer e de retornar ao local. Para efetuar a 

divulgação usa-se marketing tradicional, como banners, folders, dentre outros; 

juntamente com o marketing digital, como site, rede sociais, etc. O material de divulgação 

deve conter informação sobre a localidade e sobre a atividade a ser desenvolvida, a hora 

e o tempo médio para a realização, juntamente com o preço. 

 A região estudada possui recursos naturais, como as cachoeiras e os rios e os 

aspectos culturais, através da arquitetura do século XIX. Para transformar o recurso 

natural em atrativo turístico é necessário ter conhecimento sobre o tipo de 

empreendimento que pode ser estabelecido; na própria localidade encontra-se um hotel 

que disponibiliza atividades radicais que envolvem a natureza. Para transformar o 

patrimônio cultural em um atrativo turístico é necessário que o gestor tenha conhecimento 

aprofundado sobre a história da localidade, para não descaracterizar o local, garantindo 

assim a preservação da história.  
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Essa educação patrimonial10 tornar-se primordial para o processo interpretativo, 

tanto para a comunidade local quanto para os turistas, pois através desse conhecimento é 

possível respeitar e preservar o patrimônio, proporcionando assim a identidade do 

destino. Pode-se aqui destacar os principais pontos turísticos de Barra do Piraí11: 

•Beco da Carioca - Em 1884, no século XIX foi construído o Chafariz da Carioca e a 

primeira caixa d'água pelo Terceiro Barão do Rio Bonito, inaugurando o abastecimento 

de água para o povoado da região. O monumento constitui uma parede que remete a 

fachada frontal de uma igreja e contém desenhos em alto relevo e quatro nichos. Em 1983 

foi tombado como patrimônio histórico municipal pela Lei nº 002 e localiza-se na Rua 

Dr. José Maria Coelho – Beco da Carioca, bairro de Sant’Ana. 

•  Catedral de Santana - A catedral da Senhora Sant'Ana é propriedade da Arquidiocese 

da Igreja Católica em Barra do Piraí, foi construída no século XIX com aspectos 

neoclássicas, este monumento está localizado na Rua Barão do Rio Bonito, no bairro de 

Sant’Ana, sendo tombado como patrimônio histórico pela Lei municipal nº 002 de 1983. 

Este monumento histórico faz referência a personalidade do Terceiro Barão do Rio Bonito 

que arcou com as despesas para sua construção, por isso foi homenageado pelo renomado 

artista do século XIX Victor Meireles, que fez um quadro de corpo inteiro do Barão que 

fica exposto na sacristia da igreja. Na porta principal da catedral é possível ver uma 

inscrição em latim “1881 – D. Petrus II, Brasilia e Imperator Hanc Eclesiant Sanct e 

Annae Nomine Appelari Voluit”, que traduzida, quer dizer: “1881 – D. Pedro II, 

Imperador do Brasil, quer que esta igreja seja chamada Sant’Anna”.  

• Igreja São Benedito – A igreja foi inaugurada em 1943 e está localizada na Praça Nilo 

Peçanha, s/nº, no Centro de Barra do Piraí. A igreja possui uma parte externa em pedra 

polida e na fachada frontal um arco onde está localizado um vitral de 3m de altura que 

representa a crucificação de Cristo, na fachada principal existe uma estátua de Jesus 

Cristo no alto. 

                                                           
10 A Educação Patrimonial é “um instrumento de alfabetização cultural que possibilita ao indivíduo fazer a 

leitura do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo sócio-cultural e da trajetória histórica-

temporal em que está inserido”(GRUNBERG ; HORTA; MONTEIRO, 1999, p.6) 
11Principais pontos Turísticos. Disponível em: 

<http://www.barradopirai.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_ 

content&view=article&id=2&Itemid=117> Acesso em: 21 de Junho de 2016. 

Disponível em:<http://www.turismosa.com.br/index.php?option=com_k2&view=item&id=823:barra-do-

pirai> Acesso em: 21 de Junho de 2016. 

 

http://www.barradopirai.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_%20content&view=article&id=2&Itemid=117
http://www.barradopirai.rj.gov.br/portal/index.php?option=com_%20content&view=article&id=2&Itemid=117
http://www.turismosa.com.br/index.php?option=com_k2&view=item&id=823:barra-do-pirai
http://www.turismosa.com.br/index.php?option=com_k2&view=item&id=823:barra-do-pirai
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• Chaminé da Rede Ferroviária - Em 1952 até 1961 existia uma estação em Barra do Piraí 

chamada de estação Oficina Velha. Atualmente só existe a Chaminé dessa rede 

ferroviária. 

• Casa da Princesa –  A casa fica na Rua Barão do Rio Bonito e é considerado uma das 

construções mais importantes do conjunto arquitetônico pertencente aquele logradouro, 

possui aspectos arquitetônicos do final do século XIX. A Casa da Princesa é tombada pela 

Lei Municipal 933/05. 

• Santuário da Concórdia – Em 1992 foi criado o Santuário de Vida Silvestre da Serra da 

Concórdia com o objetivo de preservar a fauna e flora da Serra da Concórdia, faz parte 

do Projeto Santuários de Vida Silvestre da Fundação Pró-Natureza – Funatura. O 

santuário está aberto para visitação com agendamento prévio. 

• Cachoeira de Ipiabas – A cachoeira localiza-se no distrito de Ipiabas, composta por duas 

quedas d'água, o acesso para a cachoeira é pela estrada Dr. Luiz Novaes, distante 6kms 

do centro do distrito. 

• Rio Piraí e Rio Paraíba do Sul –  Os Rios que deram o nome a cidade, pois Barra 

significa foz de um rio, sendo cortado por dois rios, o rio Piraí se lança no rio Paraíba do 

Sul, dessa forma foi atribuído o nome Barra do Piraí. São locais bem visitados pelos 

turistas. 

• Ponte Presidente Getúlio Vargas (Ponte Metálica) – A ponte é citada como ponto 

turístico pelo site do município, mas não se pode parar para contemplar devido ao trafego. 

Foi construída em 1898 sobre o Rio Paraíba do Sul e foi revitalizada garantindo assim 

seu bom estado. 

• Aldeia das Águas Resort – O aldeia é um espaço para lazer e descanso, sendo um parque 

aquático e um meio de hospedagem, encontra-se 17 piscinas, toboáguas, rio corrente e 

piscina de ondas, além de SPA, quadra poliesportivas, campo de futebol society, pista de 

automodelismo, espaço para esportes radicais e um lago de pesca. Em hospedagem é 

oferecido dois hotéis modernos e sofisticados, com salas amplas para eventos, 

restaurantes refinados e pool bares. 

 

2.1 Fazendas Históricas e Identidade Cultural 

 

 No município de Barra do Piraí encontra-se além destes pontos turísticos, diversas 

fazendas históricas que permitem visitações. As fazendas históricas da época do café 
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tornaram-se um ponto de visitações ao passado daquela localidade, alguns foram 

transformados em meios de hospedagem, dentre eles: 

• Hotel Fazenda Ponte Alta  – A fazenda do século XIX foi tombada em 2007 pelo 

INEPAC, possui em sua estrutura um quadrilátero original, contendo senzala, enfermaria, 

casa grande, engenho de café e o terreiro de secar o café. A fazenda oferece o serviço de 

hospedagem, day use e visitas guiadas com o objetivo de conhecer e contemplar o acervo 

histórico presente na fazenda. A fazenda também conta com o chamado turismo 

pedagógico que propõe uma aula sobre a história da localidade e nacional através dos 

elementos históricos que compõe a fazenda. 

• Hotel Fazenda Arvoredo – A fazenda também do XIX que foi importante para o plantio 

do café, foi transformada em hotel fazenda em 1991 pelos donos Ana Heloísa e Augusto 

Pascoli que receberam a fazenda como herança. A fazenda possuí como principal atrativo 

as atividades de lazer que são desenvolvidas através do recurso natural, como tirolesa, 

arborismo, dentre outros, além de contar também com os serviços de hospedagem. 

• Fazenda São João da Prosperidade – A fazenda foi fundada no século XIX, entre 1820 

e 1830 quando o café começou a ser cultivado na região. Seu conjunto arquitetônico 

incluía: tulhas, moinhos, senzala e casa grande. Atualmente encontra-se quinze quartos 

na casa grande, tulha, as ruínas da senzala, pátio interno, seis salões, terreiro de café e o 

antigo moinho que foi transformado em alambique. As principais atividades são a 

pecuária leiteira e de corte, a fabricação de linguiça, o reflorestamento de Eucalipto e o 

turismo cultural com a visitação guiada na fazenda feita por funcionários com trajes da 

época. 

• Fazenda Taquara – A fundação da fazenda ocorreu por volta de 1830, sendo da mesma 

família desde a fundação, conta com um acervo original preservado, constituído por 

objetos, utensílios, roupas e a estrutura em forma de um quadrilátero, com um jardim. Em 

1994 a proprietária começou a desenvolver o turismo cultural, sendo feito através da 

visitação guiada que é realizada no período de uma hora. 

Segundo o turismólogo da Secretaria de Turismo de Barra do Piraí a contribuição 

desses pontos turísticos e das fazendas se dá através do significado que possuem como 

patrimônio do município e por serem atrativos que fornecem o interesse turístico para a 

cidade de Barra do Piraí. Foi identificado que o patrimônio em Barra do Piraí é valorizado 

pelo público de fora, pessoas que vem do Rio de Janeiro para a região do Vale do Café, 

estrangeiros e/ou grupos escolares, esse público enxerga o patrimônio como símbolo da 
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identidade local e também nacional, mas segundo o turismológo a população de Barra do 

Piraí “[...] acha que não tem nada na cidade, nunca tem nada a oferecer. [...] isso é um 

patrimônio muito interessante, só que as pessoas não conseguem perceber isso.” 

(Informação verbal)12 

A ausência de uma percepção e identificação sobre o patrimônio cultural do 

município pode ser entendido través das tensões entre as memórias nacionais e memórias 

subterrâneas. Segundo Pollak (1989) memória nacional é uma representação mais 

completa da memória coletiva, já as memórias subterrâneas são constituídas pelas 

culturas minoritárias que são dominadas, sendo passadas entre as gerações através da 

história oral.  

As memórias subterrâneas não estão de acordo com os discursos oficiais e 

permanecem em silêncio, o que permiti a existência dessas memórias em uma sociedade 

dominada. No entanto, em momentos de conflitos essas memórias afloram, gerando uma 

disputa com a memória oficial. Essa disputa entre as memórias concorrentes ocorre 

devido as reivindicações que a memória subterrânea consegue através da participação em 

espaço público (POLLAK, 1989). 

 É identificado que essas reivindicações ocorrem devido a não aceitação dos 

discursos sobre os elementos que constituem determinado grupo ou sociedade, os 

indivíduos não se sentem representados e por isso não valorizam o que é classificado 

como patrimônio cultural daquele grupo.  

Para o representante da Secretaria de Turismo de Barra do Piraí os pontos 

turísticos e as fazendas históricas do município são fundamentais, devido à necessidade 

de se ter um atrativo turístico, pois este possui equipamentos para receber o fluxo 

turístico. É importante mencionar que o fluxo turístico começou no final da década de 90, 

com a criação da nomenclatura de região do Vale do Café e com a atualização dos 

atrativos culturais como meios de hospedagens. 

O uso do atrativo turístico como medida para obter a manutenção do próprio 

patrimônio exige planejamento, buscando usar o legado cultural de maneira sustentável, 

com práticas que não prejudiquem ou altere o lugar. Para isso, o gestor deve quantificar 

o número de visitantes que podem usufruir deste patrimônio sem danificá-lo, seguindo o 

que é estabelecido pela capacidade de carga. O termo capacidade de carga pode ser 

                                                           
12 Informação obtida através de entrevista. Entrevista concedida por SIQUEIRA, Lucas. [ julho/agosto, 

2016] Entrevistador: Rocha, Jeniffer. Rio de Janeiro, 2016. 
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definido como “a extensão em que o meio ambiente pode tolerar a atividade sem sofrer 

danos inaceitáveis” (OLIVEIRA, 2003, p.17)  

 O conceito de capacidade de carga é uma ferramenta que garante ao gestor o 

desenvolvimento de um turismo sustentável, podendo ser utilizada em qualquer 

localidade com potencial turístico, sendo constituída de recursos naturais ou recursos 

culturais, pois os recursos possuem limites e o não cumprimento desse limite pode 

ocasionar danos e a descaracterização da localidade (OLIVEIRA, 2003). 

De acordo com o representante da Secretaria de Turismo a capacidade de carga 

nas fazendas de Barra do Piraí seria definida pelos seus administradores, devido ao 

contado diário que eles possuem no bem tombado. Mas o que foi percebido é que as 

fazendas não fazem uma identificação de quantas pessoas o espaço suporta, por não 

saberem como isso é feito. Dessa forma, se identificou uma negligência por parte do 

INEPAC ao não informar os gestores a capacidade de carga do bem tombado e também 

não explicar como o cálculo deveria ser feito ou indicar um profissional para fazer este 

estudo. O INEPAC delega aos gestores essa função, que não possuem conhecimento 

sobre como fazer uma restrição de visitantes de uma maneira que o bem tombado não irá 

ser afetado. Os gestores estipulam um número de visitantes que acham que o local irá 

suportar, o que gera grande preocupação, pois os gestores podem aumentar esse número 

de visitantes para poder ampliar o fluxo de turistas, o que irá gerar um lucro maior e talvez 

uma depredação do bem tombado. 

Apesar da preservação desses bens estarem estabelecidos através de leis 

municipais de tombamento que tem como objetivo a não descaracterização do elemento 

tombado, foi identificado a ausência da participação da Secretaria de Turismo ou de outro 

órgão na definição de medidas para a conservação dos bens tombados, cabendo ao 

proprietário essa função. Dessa maneira, os gestores acabam tendo que desenvolver mais 

essa função e definindo mecanismos para conservar e preservar o patrimônio que 

possuem como, por exemplo a restrição de máquinas fotográficas em um espaço que fica 

exposto livros e pinturas, para não causar a deterioração do objeto histórico, ou a 

utilização de um vidro protetor que possibilita exibir o objeto histórico, mas não permite 

que o visitante toque no objeto, dentre outros. 

Para o secretário de Turismo de Barra do Piraí a manutenção dos bens tombados 

privados, depende dos proprietários, pois se torna rentável para os mesmos manter os 

bens conservados. Mas os pontos turísticos públicos são mais complexos, pois requerem 

uma avaliação da Secretaria de Obras e da Defesa Civil que são responsáveis pela questão 
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estrutural e fazem a verificação, juntamente com o Prefeito, se existe verba para isso. Nos 

casos das igrejas, elas pertencem a outra instituição a Diocese. Dessa forma, ficou 

entendido que não existe uma avaliação periódica nos atrativos turísticos, essa avaliação 

é feita devido à necessidade dos atrativos e em caso de solicitação do proprietário que 

abre um processo na prefeitura. 

Percebe-se que a atuação da Secretaria de Turismo nos atrativos culturais como 

as fazendas, que oferecem outros serviços, se concentra na divulgação de informações. 

Segundo o representante da Secretaria de Turismo: 

 
[...] ás vezes o turista não liga diretamente para o empreendimento, ele liga 

para a secretaria [...]. Obviamente a gente tem que trabalhar a questão das 

políticas públicas, dos planos, dos programas, mas eu acho que é fundamental 

a Secretaria de Turismo trabalhar forte na questão da divulgação, daquilo que 

pode ser divulgado com o objetivo de visitação. (Informação verbal)13 

 

Estas questões são presentes no objeto de estudo desta monografia. Sobretudo, 

porque o espaço investigado é uma fazenda histórica que se estabeleceu como 

empreendimento hoteleiro, tornando-se uma Pousada Fazenda em Barra do Piraí, que 

evidência o uso da comercialização do atrativo turístico cultural, visando a obtenção do 

fluxo turístico, a captação de recursos e a manutenção dos acervos históricos. Essa 

fazenda está repleta de histórias, artefatos, memórias, personagens que são capazes de 

transparecer e evidenciar especificidades materiais e imateriais acerca do processo de 

produção do café. 

 Foi identificado que o gestor de tal empreendimento possui conhecimento sobre 

alguns conceitos aqui mencionados, mas é perceptível a ausência de conhecimento sobre 

conceitos como o de capacidade de carga que se torna basilar e essencial para a gestão 

sustentável de um empreendimento estabelecido em uma fazenda histórica.  

Através das particularidades encontradas na fazenda, esta começou a ser vista 

como um “museu a céu aberto” desde a década de 90, devido ao seu acervo histórico e da 

sua arquitetura típica do ciclo do café. Essa atribuição dada à fazenda permitiu que se 

estabelecesse ali outra vertente do turismo, denominado de turismo cultural. 

 O turismo cultural teve origem no mundo ocidental no século XVII, na qual 

membros da elite britânica realizavam viagens pela Europa continental como parte da 

formação acadêmica, essas viagens eram em cidades e sítios históricos que faziam 

                                                           
13Informação obtida através de entrevista. Entrevista concedida por SIQUEIRA, Lucas. [ julho/agosto, 

2016] Entrevistador: Rocha, Jeniffer. Rio de Janeiro, 2016. 
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referência à cultura clássica e foram definidas como Grand Tour. Esse segmento do 

turismo era praticado somente pela elite da sociedade até os anos 1970 e 1980, a partir 

desse período tornou-se um segmento do mercado turístico mundial (DURAND; 

KÖHLER, 2007). Os conceitos sobre turismo cultural começaram a crescer por volta do 

final dos anos de 1980, com estudos de caso e debates sobre os vários elementos que 

compõem esse segmento, como os conceitos de: capacidade de carga, autenticidade, 

dentre outros. (BALCAR; PEARCE, 1996). 

 O turista cultural busca a contemplação dos elementos culturais que constituem o 

passado de determinada localidade, construindo uma relação entre o passado e presente 

do local. Esse turista não possui destaque em sua situação socioeconômica, mas sim no 

nível de conhecimento e de formação (BARRETO, 2000).  

Tal prática turística contribui para a manutenção e preservação dos bens culturais, 

permitindo a permanência dos bens para os autóctones e para as gerações futuras. Através 

deste turismo muitos membros de uma localidade conseguem entender o papel que a sua 

comunidade representou em determinado cenário e em dado período (BARRETO, 2000). 

 Para Moletta (2000) o turismo cultural interage com outros segmentos do turismo, 

como: o turismo rural, o turismo de eventos, o turismo ecológico, dentre outros. Dessa 

forma, torna-se difícil identificar a extensão de cada segmento. Segundo Meneses (2006) 

o turismo cultural pode garantir a valorização e evidenciar os bens culturais, sendo 

prioridade a preservação da identidade do local. O turismo cultural necessita da essência 

da localidade, da memória que os membros possuem, da história e de cada aspecto que 

dão sentido cultural ao atrativo. 

 Nesse sentido, é entendido que o turismo cultural preserva as características do 

local, propiciando aos membros e visitantes se identificarem com a localidade, mas para 

garantir essa preservação é necessário que a cultura utilize a memória como ferramenta 

da identidade capaz de fomentar os elementos comuns que o turismo poderá se apropriar, 

principalmente quando os elementos apropriados são culturais (BATISTA, 2005). 

 Para Pollak (1989) a memória é um aspecto que constituí o sentimento de 

identidade, seja individual ou coletiva, além de ser um elemento importante para a 

continuidade lógica de uma pessoa pertencer a um grupo e reconstrução de si. Dessa 

forma, a memória cria e mantém o sentimento de pertencimento e identidade sobre 

determinado grupo ou comunidade para que os membros e as gerações futuras tenham 

conhecimento sobre as peculiaridades do local, no qual se distingue dos demais grupos.  
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 A memória permite que os indivíduos e os grupos preservem as lembranças que 

ocorram em um determinado território, sendo essas lembranças primordiais para a 

formulação de uma identidade, tanto do próprio indivíduo quanto para a identificação de 

uma sociedade. Se constituindo como uma ferramenta essencial para a aproximação de 

indivíduos pertencentes ao mesmo grupo, mas também é importante para consolidar o 

conhecimento sobre as diferenças entre outros grupos. A memória mesmo tendo partes 

de lembranças de cunho individuais, não é possível ter vivenciado sozinho, sem nenhuma 

interação com outro ou mais indivíduos. Dessa maneira, Halbwachs (2004, p 30 e 39) 

afirma que: 

 
[...] nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos 

outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos 

envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É porque, em realidade, nunca 

estamos sós. Não é necessário que outros homens estejam lá, que se distingam 

materialmente de nós: porque temos sempre conosco e em nós uma quantidade 

de pessoas que não se confundem (...). Para que nossa memória se auxilie com 

a dos outros, não basta que eles nos tragam seus depoimentos: é necessário 

ainda que ela não tenha cessado de concordar com suas memórias e que haja 

bastante pontos de contato entre uma e outras para que a lembrança que nos 

recordam possa ser reconstruída sobre um fundamento comum. 

 

 Através dos estudos desse autor entende-se que existe uma ligação estabelecida 

entre memória e sociedade, pois para a construção de lembranças individuais existir se 

faz necessário um nível de interação entre os indivíduos de uma sociedade ou de um 

grupo, ou seja, a memória é uma construção social. Essa construção social reflete na 

maneira como os indivíduos se apresentam perante toda a sociedade, como elaboram suas 

expressões e particularidades, e a sua identidade. 

 A identidade “é o sentido da imagem de si, para si e para os outros. Isto é, a 

imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida sobre ela própria, a imagem que ela 

constrói e apresenta aos outros e a si própria […]” (POLLAK, 1992, p. 5). 

 A identidade não é algo imutável, sendo assim pode ocorrer mudanças segundo o 

modo em que o indivíduo se enxerga e se apresenta aos outros, sendo ela o que caracteriza 

e diferencia um indivíduo entre os demais. A identidade é constituída por ações que os 

seres humanos desempenham em um determinado local, sendo esse local um elemento 

importante para a construção dessa identidade. Para Hall (1999, p. 13): 

 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 

fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada 

uma das quais poderíamos nos identificar. 
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  É necessário ressaltar que a identidade cultural se refere ao sentimento de 

pertença sobre aquela cultura na qual nascemos e aprendemos com o passar dos anos, 

sendo essa a cultura nacional (PATRIOTA, 2002). Segundo Hall (1990, p. 50) a “cultura 

nacional é um discurso – um modo de construir sentidos que influência e organiza tanto 

nossas ações, quanto a concepção que temos de nós mesmos”. 

 Dito isso, é entendido que a identidade cultural está diretamente ligada a diferença, 

na qual desempenha um processo dinâmico. Para entender este processo de identidade e 

diferença é necessário entender a relação de interação e dependência entre os indivíduos. 

 Acredita-se que as reflexões dos conceitos retratados até aqui são fundamentais 

para uma melhor compreensão sobre os elementos que compõe o patrimônio cultural 

estudado, a Pousada Fazenda Engenho de Café – questão a ser construída no próximo 

capítulo. Pois, tal universo, é enxergado como instrumento para a exposição, manutenção 

ou um repensar sobre a identidade de uma sociedade, construída a partir do trabalho 

escravo e de relações de poder. 

 

 

  



36 
 

3 A POUSADA E OS PRODUTOS OFERECIDOS 

 

A Pousada é considerada um marco da história escravocrata no Brasil, em 

decorrência de acontecimentos vivenciados neste espaço e em função de sua arquitetura 

que retrata um período consolidado pela soberania dos barões sobre seus escravos, época 

na qual ocorreram mudanças na política devido a cultura cafeeira. 

A Pousada funciona em uma fazenda que possui em sua estrutura um quadrilátero 

original contendo: a senzala dos escravos, o engenho de café – área onde era feito o 

beneficiamento do produto, a enfermaria dos escravos – espaço destinado aos escravos 

doentes, a casa grande que se constitui na residência dos barões da fazenda, o terreiro 

para secar o café (Foto 1). Esses elementos são capazes de transportar os visitantes a um 

passado protagonizado por barões e escravos. 

 

Foto 1: Estrutura da Fazenda 

 

Fonte: Fazenda (2016)14  

 

Ressalta-se que o café foi o produto que impulsionou a economia brasileira no 

século XVIII e se tornou o principal produto de exportação. A produção concentrou-se 

na região do Vale do Paraíba, localizado entre o Rio de Janeiro e São Paulo. A mão de 

obra utilizada nesta produção era escrava, o que propiciou o enriquecimento dos senhores 

de engenho e a intensificação da exploração dos negros. Esse produto também gerou 

mudanças na política, pois com o aumento da produção do café a oferta era superior a 

demanda, dessa forma criou-se a política da valorização do café que consistia na compra 

                                                           
14 Disponível em: <http://www.pontealta.com.br/images/slider/jovem_aprendiz3.jpg>. Acesso em: 03 de 

março de 2017. 

http://www.pontealta.com.br/images/slider/jovem_aprendiz3.jpg
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da produção excedente por parte do governo utilizando um empréstimo sobre os tributos 

cobrados pela exportação do café. A efetivação da cultura cafeeira era de baixo 

investimento, pois precisava apenas de um solo fértil, o grão e a mão de obra, o que 

permitiu que esse produto fosse facilmente utilizado nessa região. 

 Através da importância que a cultura cafeeira teve para o Brasil e para o Vale 

do Paraíba, a fazenda com seus elementos históricos se tornou um patrimônio tombado 

pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural em 2007 (E-18/1868/2008), sendo 

considerada uma representação do ciclo do café. Em 2007, se tornou um meio de 

hospedagem devido ao fluxo turístico que procurava a localidade e a visitava por seu 

acervo histórico.  

 Desde 1994, começou a oferecer informalmente os serviços de hospedagem, 

com o objetivo de proporcionar uma estada conjugada a história visando uma experiência 

enriquecedora. Aos poucos foram consolidando e criando produtos que inserem hóspedes 

e visitantes em um cenário vivido no século XIX, surpreendendo-os por meio da história 

local encenada, contada e contemplada no patrimônio cultural existente na fazenda.  

 Entre os produtos oferecidos, pode-se citar: a Hospedagem, o Baile Imperial, o 

Turismo Pedagógico, o Acantonamento, o Sarau Histórico, o Sarau do Gegê, a Visita 

Guiada, Festas e atividades de Lazer.  

 Tal hospedagem tem como objetivo proporcionar lazer através da cultura, um 

descanso que possibilite a contemplação e a proximidade com a natureza, a disseminação 

de conhecimento sobre a história de um Brasil escravocrata e o modo de vida dos Barões 

de café. A hospedagem inclui pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) e a diária 

possui dois tipos de pacotes: o de final de semana e o durante a semana. A capacidade da 

Pousada Fazenda Engenho do Café é até 90 hóspedes, distribuídos em 16 quartos, sendo 

2 quartos conjugados.  

Dentre as atividades culturais e históricas oferecidas, a mais mencionada 

durante a pesquisa foi o Baile Imperial. Neste baile, os participantes se caracterizam com 

vestes de barões e baronesas. O cenário e as atividades desenvolvidas dão a sensação de 

experimentar a opulência vivida no século XIX. O que causa um encantamento, retratado 

em diversas falas durante o trabalho de campo. Segundo uma das entrevistadas “o Baile 

Imperial foi muito emocionante, incorporei a época. A orquestra tocando, chorei muito, 

foi marcante demais”15. Devido a essa fala percebe-se que o encantamento pelo Baile se 

                                                           
15 Informação obtida através da aplicação do formulário. [novembro, 2016]  
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dá através de uma rica reconstrução histórica, com músicas, figurino e decoração da 

época. No entanto, durante este baile é retratado apenas o glamour da época, resumindo-

o a uma atividade de lazer. Deixando de fazer alusão a questões que o estruturavam de 

fato, como as relações e disputas de poder, os embates políticos, as exibições de títulos 

monárquicos, a moda masculina e feminina, entre outras.  

O Turismo Pedagógico também é uma atividade bem significativa para o público 

e para a fazenda. Os recursos advindos deste produto representam setenta por centro da 

receita total da fazenda. O que o define como sendo o produto mais importante para a 

manutenção do patrimônio.  Essa atividade é entendida pelo gestor da fazenda como “uma 

aula de história, é uma aula extra muro da escola [...]”. Esta fala e a prática observada 

durante o trabalho de campo vão ao encontro da definição de Beni (2002, p. 15): 

 

O turismo pedagógico é uma retomada da antiga prática amplamente utilizada 

na Europa e principalmente nos Estados Unidos por colégios e Universidade 

particulares, e também adotada no Brasil por algumas escolas de elite, que 

consistia na organização de viagens culturais mediante o acompanhamento de 

professores especializados da própria instituição de ensino com programa de 

aulas e visitas a pontos históricos ou de interesse para o desenvolvimento 

educacional dos estudantes. 

 

O turismo pedagógico possibilita aos alunos uma oportunidade de aprendizagem 

sobre uma determinada localidade, através da vivência de suas histórias, tradições e 

costumes (MOLETTA, 2003). Dessa maneira, pode ser entendido que o turismo 

pedagógico se configura em uma forma de manutenção do conhecimento sobre o 

patrimônio e da memória social ali vivenciada. 

 Essa atividade é direcionada a alunos de escolas, públicas e particulares, do ensino 

fundamental, médio e universitário. Os alunos aprendem sobre: o século XIX, a economia 

cafeeira e a escravidão. Para o gestor o diferencial se dá porque o aprendizado ocorre em 

um dos palcos em que se materializou a escravidão,  

Ao chegar a Pousada, os alunos são recebidos por funcionários caracterizados com 

vestimentas da época representando os papéis do Barão de Mambucaba e Baronesa (Foto 

2), que apresentam as instalações históricas da fazenda e seu patrimônio cultural e 

histórico. A utilização da caracterização dos personagens logo na recepção tem como 

objetivo inserir os alunos e/ou visitantes no contexto histórico a ser retratado. Essa 

caracterização também é entendida como uma estratégia capaz de gerar o encantamento, 
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que tem como finalidade superar as expectativas dos visitantes e assim gerar a experiência 

memorável.  

 

Foto 2: Caracterização dos funcionários 

 

Fonte: Fazenda (2016)16 

 

Por intermédio dessa apresentação, se desenvolve toda a aula. Com o objetivo de 

situar o patrimônio visitado na história do Brasil os atores apresentam dados, resgatam 

elementos históricos e interagem com os visitantes, abordando os seguintes aspectos17: 

• Antecedentes históricos: primeiros habitantes e transferência de sede do 

reino português para a colônia Brasil. 

• Modo de produção: escravagista, trafego negreiro, leis, escravo - mão de 

obra e patrimônio. 

• Café novo negócio 

• A ocupação da terra, desmatamento 

• A construção da fazenda, prédios e funções 

• Os proprietários: primeiros barões, pioneirismo e os descentes. 

• Os barões e o império de finanças, política e as leis abolicionistas. 

• Os escravos, sua rotina, castigo e o quilombo 

• A decadência: esgotamento de terras, a pecuária leiteira e Getúlio Vargas. 

                                                           
16 Disponível em <http://1.bp.blogspot.com/PY4dBgsyAa8/Vkj2lQhO1PI/AAAAAAAA B5Y/EulOwj 

DXQBM  

/s1600/ Fazenda-Ponte-Alta%2B03.jpg>. Acesso em 22 de junho de 2016. 
17Turismo Pedagógico. Disponível em :<http://www.pontealta.com.br/visita_escola.php.>Acesso em: 21 

de Junho de 2016. 

http://1.bp.blogspot.com/PY4dBgsyAa8/Vkj2lQhO1PI/AAAAAAAA%20B5Y/EulOwj%20DXQBM%20/s1600/%20Fazenda-Ponte-Alta%2B03.jpg
http://1.bp.blogspot.com/PY4dBgsyAa8/Vkj2lQhO1PI/AAAAAAAA%20B5Y/EulOwj%20DXQBM%20/s1600/%20Fazenda-Ponte-Alta%2B03.jpg
http://1.bp.blogspot.com/PY4dBgsyAa8/Vkj2lQhO1PI/AAAAAAAA%20B5Y/EulOwj%20DXQBM%20/s1600/%20Fazenda-Ponte-Alta%2B03.jpg
http://www.pontealta.com.br/visita_escola.php
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• Novos donos, restauração e valorização da história, turismo cultural e 

preservação. 

Durante a pesquisa foi possível acompanhar o desenvolvimento dessa atividade 

que contempla a proposta oferecida pela fazenda de ministrar uma aula histórica fora do 

ambiente escolar. Percebeu-se que algumas escolas preparam os seus alunos para as 

atividades, exigem a construção de caderno de campo e direciona-os a fazerem 

questionamentos. 

Já o Acantonamento18 consiste na prática de hospedagem junto com o turismo 

pedagógico. Este serviço refere-se à hospedagem de vários alunos em um mesmo quarto. 

O acantonamento constitui atividades de visitação a fazenda, de Sarau Histórico e passeio 

a fazendinha. Além dessa programação as escolas possuem a liberdade de desenvolver 

outras práticas. Essa atividade, assim como o turismo pedagógico precisa de um 

planejamento por parte da escola, que contratam recreadores para ministrarem algumas 

atividades e brincadeiras esportivas em momentos que os alunos ficam livres. As escolas 

que não fazem esse planejamento deixam seus alunos livres e sem atividades 

direcionadas. 

Já o Sarau Histórico começou em 1999, sendo apenas uma visitação à fazenda 

sem a encenação. Desde 2007, é identificado como uma atividade com representação de 

diálogos, expressões e comportamento do Barão e sua família, por meio da utilização da 

encenação teatral (Foto 3). 

 

Foto 3: Atividade Cultural - Sarau Histórico 

 

Fonte: Grupo de Pesquisa (2016) 

                                                           
18 Segundo informação do Gestor do empreendimento ficam hospedadas 10 alunos por quarto. 
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Busca-se com esta atividade evidenciar o poder que os barões possuíam, até 

mesmo em relação às mulheres e os escravos. O Sarau Histórico se desenvolve através 

dos atores que representam: Barão de Mambucaba, a Baronesa, a Sinhazinha e a escrava 

chamada Delza. Esses atores relatam, por meio de encenação teatral, ações do cotidiano 

da família baronesa do século XIX e o papel que o escravo tinha, o de “peças”, sendo 

uma propriedade dos barões, e finaliza com danças do império, polca, minueto e a valsa. 

O Sarau Histórico tem duração de 40 minutos e acontece na capela, localizada na senzala.  

 O desenvolvimento do Sarau Histórico é bem interessante por possuir uma 

interação com o público, em diversos momentos existem pausas na encenação para 

mencionar algum fato importante sobre o comportamento daquela época. O momento que 

parece chamar mais atenção é protagonizado por Delza, que assume o palco sozinha e 

revela ser filha de escravos. Relata histórias de seus familiares, evidenciando o papel do 

negro naquele cenário. 

O Sarau do Gegê é inspirado na década de 50, a apresentação é feita como um 

programa de rádio, sendo transmitido ao vivo ao público que poderá lembrar canções e 

grandes artistas da música brasileira. Neste momento, também se faz referência às visitas 

do presidente Getúlio Vargas a fazenda e ao fato de ter passado os seus últimos cinco 

aniversários na fazenda. A duração do Sarau do Gegê é de 1 hora e 20 minutos.  

O Sarau do Gegê é realizado em clima de bastante descontração e interação entre 

os participantes e os atores - caracterizados de cantores famosos da época do rádio.  Eles 

dão dicas aos participantes para descobrirem os nomes desses cantores.  Através dessa 

atividade se evoca as músicas, os cantores e os intérpretes com o objetivo de mantê-los 

vivos na memória de cada participante.  

A Visita Guiada geralmente é realizada em um grupo. Os funcionários recebem o 

grupo caracterizado e vão apresentando os elementos históricos e culturais juntamente 

com a explicação sobre cada acontecimento. Para complementar a visita guiada é 

realizado o Sarau Histórico e/ou Sarau do Gegê, definido pelos interesses dos 

participantes. 

As festas foram elaboradas com o objetivo de ofertar um produto a mais para os 

hóspedes, tendo como opção: As festas juninas que acontecem todo sábado nos meses de 

junho, julho e agosto; Bailes temáticos que são programados em datas específicas pelo 

gestor; A celebração do Halloween. Essa última atividade acontece nos meses de outubro 

e novembro e foi uma sugestão dos hóspedes.  O gestor, ao sistematizar a festa de 
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Halloween inseriu figuras do folclore brasileiro para “criar um clima de assombração à 

moda brasileira”, como, saci, mula sem cabeça, dentre outros. 

É importante mencionar que ao ofertar a festa do Halloween o gestor pode 

descaracterizar o cenário cultural e histórico nacional, pois esta festa é uma tradição 

importada de outro país e nada se relaciona com o período dos Barões e com o cenário 

cultural presente na fazenda. A partir desta premissa, tal festa pode não agregar ao 

conhecimento que se pretende passar sobre a história do século XIX ou não dialogar com 

todo o aporte histórico presente na fazenda. Se tornando apenas um produto que oferece 

divertimento aos hóspedes e/ou visitante e para obter receita. Tal problemática poderia 

ser solucionada com a criação da festa do folclore, onde seria relatado a origem dos mitos 

brasileiros que são do século XIX. 

Já as atividades de lazer na Pousada são vivenciadas por meio de alguns 

equipamentos como mesa de ping-pong, sinuca e piscina. Há também caminhada 

ecológica na qual são realizadas trilhas com acompanhamento dos recreadores e 

profissionais responsáveis, esses recreadores possuem parceria com a fazenda e estão 

disponíveis sempre que necessário. E para realizar essa atividade é fundamental fazer o 

estudo de capacidade de carga das trilhas, para garantir que o meio natural não sofra um 

impacto negativo com a atividade proposta. 

É importante ressaltar que para a criação e execução de atividades em um 

patrimônio cultural é necessário entender esse atrativo turístico cultural não só como fonte 

capaz de gerar renda, mas como um instrumento que irá transmitir a cultura do local 

visitado. O desenvolvimento dessas atividades é entendido como uma medida de 

comercialização que garante um uso adequado ao patrimônio cultural, para a obtenção de 

renda capaz de gerar uma manutenção do mesmo e impedindo a sua deterioração 

(BARRETO, 2000). 

Pode-se apontar que os produtos oferecidos na Pousada são entendidos como 

mecanismos capazes de propiciar o encantamento memorável, pois para o 

desenvolvimento de tais atividades encontram-se elementos que despertam interesses dos 

praticantes e que trazem um impacto de conhecimento e até mesmo emocional, pois 

trazem memórias e recordações sobre a época retratada. Sendo essas memórias que irão 

garantir a preservação de tais acontecimentos e a transmissão dos mesmos.  

Apesar da execução de tais produtos garantirem a propagação de um 

conhecimento acerca dos elementos culturais e históricos, é importante salientar que 

existem contradições referentes a essas práticas, como na criação de uma festa que 
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descaracteriza o ambiente histórico e cultural nacional, por ser uma festa importada de 

outro país. Apesar do esforço de colocar personagens do folclore brasileiro, que também 

não se relacionam com os elementos culturais presentes na fazenda. 

Ao desenvolver o turismo pedagógico e o turismo cultural, juntamente com outras 

atividades com objetivo de atrair e fidelizar o fluxo turístico, o empreendimento hoteleiro 

estudado se diferencia no mercado hoteleiro, pois esses nichos representam uma demanda 

que procura por um turismo mais enriquecedor. Tal fato se mantém ao fazer uma análise 

sobre o público que frequenta este empreendimento, no qual é formado por moradores da 

Cidade do Rio de Janeiro ou de outros locais do Brasil e até mesmo estrangeiros que 

encontram na fazenda uma proposta que vai ao encontro da necessidade de obtenção sobre 

um novo conhecimento cultural. 

É importante ressaltar que a fazenda promove com o desenvolvimento desses  

produtos a concepção da educação patrimonial, o que permite que seja propagada a ideia 

do uso sustentável do patrimônio e, além disso, a noção de que este patrimônio precisa 

ser preservado. Para Almeida (1997, p.54-55): 

 

A proposta de Educação Patrimonial prevê a percepção/observação, 

motivação, memória e emoção. Sem esses elementos fica difícil o 

envolvimento afetivo e o interesse do visitante/usuário, necessários para que a 

aprendizagem ocorra. A observação pode ser exercitada através de desafios e 

jogos, aguçando principalmente a visão, mas quando possível também os 

outros sentidos. A motivação pode ser dada pelo estímulo à imaginação, no 

caso de crianças, e por outros estímulos para visitantes mais velhos. A memória 

é fundamental para que se registre a experiência vivida e se estabeleçam 

relações com experiências do passado. A emoção permite o envolvimento do 

educando, principalmente no caso das crianças, criando vínculos afetivos ao 

processo de aprendizagem. 

 

3.1 Apresentação e análise dos dados  

 

 Os dados coletados no decorrer da pesquisa foram detalhados e organizados, de 

modo que respondesse ao objetivo proposto. Sendo coletados através de um formulário, 

aplicado para 24 pessoas, que em sua maioria pertenciam a um grupo de Yoga que 

organizou uma visitação coletiva a Pousada. O número total de visitante e/ou hóspedes 

presentes na Pousada, no dia 5 de Novembro de 2016 quando ocorreu a aplicação do 
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instrumento, eram de 35 pessoas. 

 

Gráfico 1: Sexo 

 

 

Fonte: dados da pesquisa (2016) 

 

Observou-se que no dia da aplicação do instrumento quantitativo a maioria dos 

respondentes foram mulheres. Isto se deve, a dois motivos: A própria identificação da 

pesquisadora com o universo feminino, o que facilitou o primeiro contato, e a maior 

aceitabilidade das mulheres ao serem convidadas a responderem o questionário.  Há 

também de se ressaltar que neste dia, a Pousada estava recebendo um grupo de mulheres 

praticantes de Yoga, acompanhadas de seus familiares. Tal visita representava uma 

celebração de mais um aniversário do grupo.   

Como não foi possível aplicar tal questionário a vários grupos que fizeram Day 

Use ao longo do ano de 2016, não nos cabe afirmar, de forma genérica, o que atrai tais 

grupos a Pousada ou se há uma distinção entre os interesses do universo feminino e 

masculino. Mas é possível afirmar que as duas líderes do grupo de Yoga, escolheram tal 

Pousada, em função do empreendimento proporcionar atividades lúdicas e recreativas em 

diálogo com elementos históricos e culturais, propiciando aprendizado sobre uma época 

importante da história brasileira. Tal fato é evidenciado através das falas dos entrevistados 

ao serem abordados sobre os motivos que definiram a escolha pela  Pousada. Neste 

sentido, obtiveram-se respostas que apontavam a questão histórica, a preservação, a forma 
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como este lugar foi reutilizado como meio de hospedagem, a arquitetura e as 

apresentações antigas, como sendo elementos fundamentais para se escolher tal pousada.  

As líderes do grupo inclusive já se hospedaram na Pousada três vezes e possuem uma fala 

marcada por um encantamento ao relembrarem as atividades que realizaram durante a 

hospedagem.  

Constatou-se que na atividade prevista para este Day Use, a maioria dos 

entrevistados declarou-se acima de 70 anos. No entanto, há uma diversidade de faixa 

etária dos acompanhantes e uma concentração significativa acima dos 37 anos, 

representando 79 % dos respondentes, o que se sobressai sobre o corte abaixo de 37 anos 

que representa 21% do público entrevistado (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Idade 

 

Fonte: dados da pesquisa (2016) 

 

A forte participação da terceira idade nesta atividade não se deve apenas ao fato 

do grupo de Yoga ser constituído por senhoras, mas também pode estar relacionada aos 

serviços oferecidos ao grupo, como o Sarau Histórico e principalmente o Sarau do Gegê, 

por ser uma atividade que encanta o público dessa faixa etária, a qual relembra os 

programas de rádio dos anos 50, permitindo uma participação ativa do público, cantando 

e relembrando as músicas e programas que marcaram esta geração, como “ Mamãe Eu 

Quero - Carmen Miranda”, “Você só...mente – Nilson Rosa e Hélio Rosa”, “Carinhoso – 

Pixinguinha e João de Barro”, dentre outros. 

É importante mencionar que as atividades desenvolvidas também agradam ao 

público mais jovem, por ser desenvolvido de maneira a despertar a curiosidade de quem 



46 
 

não vivenciou aquela época, além de adquirir conhecimento sobre a história da música 

brasileira, de forma lúdica. 

Outro dado levantado pela pesquisa de campo foi o nível de escolaridade dos 

participantes das atividades oferecidas pelo meio de hospedagem (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3: Escolaridade 

 

Fonte: dados da pesquisa (2016) 

 

Percebe-se pelo gráfico a distribuição dos respondentes por nível de escolaridade. 

Os dados apresentados no gráfico confirmaram as informações coletadas durante o 

trabalho de campo e em conversas informais, com o gestor e visitantes da Pousada, ao 

apontar que o público do Day Use é formado por escolares e pessoas com o Ensino 

Superior Completo. Tais visitas são motivadas pelo desejo de contemplar os elementos 

históricos e culturais, obter um novo conhecimento sobre os elementos que estão 

inseridos naquele ambiente, além da possibilidade de se vivenciar atividades culturais que 

ali são desenvolvidas, como os saraus. O que é apontado por Barreto (2000) sobre o perfil 

do turista cultural que tem como característica um nível elevado de conhecimento. 

Através do trabalho de campo e do dado coletado no universo analisado, é possível 

entender que os serviços oferecidos na Pousada atraem também visitantes com outros 

níveis de escolaridade,  oferecendo um ganho educacional importante, pois ali são 

desenvolvidas atividades que exploram o conhecimento sobre a história do Brasil, sobre 

a musicalidade brasileira da época do rádio e até mesmo a origem de muitas palavras 

usadas na língua portuguesa, tendo procedência no período da colonização e de um Brasil 
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escravocrata, pois em diversos momentos é evidenciado pelos funcionários as palavras 

da nossa língua nativa, como por exemplo, enfezado19, espevitado20, ovelha negra21. 

 

Gráfico 4: Como conheceu a Pousada? 

 

 

Fonte: dados da pesquisa (2016) 

 

A maioria dos entrevistados conheceu empreendimento hoteleiro por indicação de 

amigos ou familiares, o que representa 83% do número total de entrevistados. Esse dado 

aponta que o empreendimento hoteleiro estudado tem como maior propaganda aquela que 

é feita pelos próprios clientes que já estiveram no local, sendo chamada de “marketing 

boca a boca”22. O que chama a atenção é a baixa porcentagem sobre o conhecimento da 

Pousada via internet, o que pode indicar um inexpressivo uso do marketing digital pelo 

gestor do empreendimento, fato este que pode ser modificado de modo a atrair um público 

maior para a pousada. 

Quanto à frequência dos hóspedes e/ou visitantes, procurou-se identificar quantas 

vezes o entrevistado havia se hospedado ou visitado a pousada (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5: Quantidade de Hospedagem/ visitação na Pousada. 

                                                           
19  Enfezado era o escravo que levava o barril com as fezes para ser jogado fora. 
20 Espevitado era uma ferramenta usada para apagar as velas. 
21” Ovelha negra” atribui a um indivíduo características ruins, associado a forma como os negros eram 

vistas na sociedade. 
22 De acordo com Sernovitz (2012, p. 17)“o marketing boca a boca é um meio de dar às pessoas um motivo 

para falar a respeito dos produtos e serviços de uma organização, facilitando a ocorrência dessa conversa”. 
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Fonte: dados da pesquisa (2016) 

 

O gráfico 5 aponta a distribuição dos entrevistados em relação ao número de vezes 

que estiveram na Pousada Fazenda Engenho do Café, sendo que 79% se hospedava ou 

visitava a pousada pela primeira vez. Esses demonstraram interesse em retornar a pousada 

assim que possível. Os outros entrevistados, que representam 13% disseram ter visitado 

a Pousada pela segunda vez, relataram que retornaram para participar de atividades que 

não puderam participar em sua primeira vez. Os que estiveram três ou mais vezes na 

pousada, que representa 4%, afirmaram aproveitar o momento para levar amigos e 

familiares e compartilharem da mesma alegria. 

Por meio da aplicação dos formulários, com o uso de uma questão aberta, foi 

possível identificar os interesses dos hóspedes e/ou visitantes na pousada (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6: Interesse na pousada 
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Fonte: dados da pesquisa (2016) 

  

 Percebe-se através do gráfico 6 que a maioria dos entrevistados se interessam 

pela Pousada devido ao seu aspecto cultural, histórico e artístico o que representa 79% do 

número total dos entrevistados. Dessa forma, para este universo, a questão histórica e 

cultural que a pousada detém é o principal aspecto de interesse do grande público que 

frequenta o empreendimento hoteleiro através do Day use. Tal fato, pode estar relacionado 

ao nível de escolaridade apontado no gráfico 3 que apresenta como maior público 

respondentes com Ensino Superior Completo. Esse público parece valorizar a 

contemplação dos elementos presentes na fazenda e enxergam esses elementos como 

meios para obter um conhecimento acerca do período retratado, ou seja, a atividade 

turística que esse público procura está fundamentada no turismo cultural, pois possibilita 

o conhecimento não só da localidade, mas as suas peculiaridades culturais. Para garantir 

a permanência do público que visita a pousada por meio do Day use, o gestor poderia 

desenvolver uma programação ou festividade mais extensa, na qual possibilitaria a 

hospedagem desse público no empreendimento. 

 Por intermédio da coleta de dados foi possível verificar se o público que 

frequenta a pousada considera os aspectos culturais e históricos importantes (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7: Importância do ambiente histórico 

 

Fonte: dados da pesquisa (2016) 

 

Ao serem questionados com a pergunta “O ambiente histórico foi fundamental 
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para a hospedagem e/ou visitação ser nessa Pousada?”, 96% dos entrevistados 

consideraram que o ambiente histórico da pousada foi sim fundamental. Dessa forma, 

pode-se dizer que este público valoriza e considera, os elementos culturais e históricos, 

decisivo para o processo de escolha do lugar a ser visitado.  

Tal percepção também é consolidada por reconhecerem a Pousada como um meio 

de hospedagem histórico, tendo como objetivos: manter vivo a memória, a cultura e os 

elementos que compõem a identidade local e nacional da sociedade a qual representam. 

Outro dado levantado por meio da aplicação dos formulários refere-se aos motivos 

que levaram os hóspedes ou visitantes a se deslocarem para a pousada (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8: Motivos para a hospedagem e/ou visitação 

 

 

Fonte: dados da pesquisa (2016) 

 

Constatou-se que o motivo, mais relevante, que leva os entrevistados a se 

hospedarem ou visitarem a Pousada é a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre 

a história do Brasil na época dos Barões de Café. Ressalta-se que esta categoria, 

“conhecer a história”, foi a mais votada tanto como primeira e segunda opção. A terceira 

opção mais votada, que leva os respondentes a escolherem a Pousada como um bom lugar 

para visitar ou se hospedar, seria a possibilidade de “curtir com a família”.  

Há que se dar também destaque a categoria que associa a Pousada como um bom 

lugar para “descansar”, mesmo tendo ficado em segundo lugar na percepção dos 

respondentes que colocaram como primeira opção a categoria “conhecer a história”.  

Conjugar a Pousada a um “lugar de descanso” deve-se a localização da Fazenda, que é 
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em um município rural. Fato que intensifica no imaginário dos respondentes que o rural 

é um lugar seguro, familiar, bucólico, tranquilo e com muito verde. Sendo assim, um lugar 

perfeito para o descanso e para curtir a família. 

Identificou-se que 100% dos entrevistados participaram de alguma atividade 

oferecida pela Pousada, esse dado mostra que o objetivo do empreendimento hoteleiro é 

alcançado ao tentar incluir visitantes em atividades que promovem a educação 

patrimonial, propiciando uma interação entre o público visitante com o patrimônio 

cultural ali existente e também com a época que este patrimônio representa. 

É possível entender a frequência da participação dos hóspedes e visitantes nas 

atividades oferecidas pela pousada (Quadro 1). 

    

Quadro 1: As opções de atividades 

 

Alternativas F % 

Sarau Histórico 21 21 

Sarau do Gegê 5 5 

Festa Junina 3 3 

Baile Imperial 3 3 

Visita Guiada 2 2 

Total das respostas 33 33 

Total dos entrevistados 24 24 

Fonte: dados da pesquisa (2016) 

  

 O quadro 1 apresenta as atividades que os entrevistados participaram, alguns 

participaram de duas ou mais atividades, outros de apenas uma, mas a grande maioria 

participou do Sarau Histórico que representa 21%, outros participaram da Festa Junina e 

do Baile Imperial representando 3% cada atividade e 2% participou da visita guiada. 

Durante a aplicação a maioria dos entrevistados declarou ter interesse de participar de 

outras atividades, por consideram ser um importante aprendizado. 

 Pode-se compreender através das respostas dos entrevistados e pelas conversas 

informais, que os entrevistados ficaram impactados pelas atividades culturais que 

participaram. Ao final do Sarau Histórico os entrevistados se mostraram reflexivos pela 

representação que viram, chegaram a citar a importância de se entender como era o 

comportamento dos barões, baronesas e escravos, como as mulheres eram tratadas e como 
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os negros eram vistos e quais elementos os distanciam e os aproximam dos tempos atuais.  

Este inquietamente também esteve presente em outros momentos durante o 

trabalho de campo. Logo, pode-se apontar que as atividades vivenciadas no Day use 

despertavam interesses pelos fatos históricos vividos na Fazenda, gerando uma 

valorização pelo modo de vida representado, um incentivo a uma recuperação do passado 

para se entender o presente e um interesse pelo patrimônio por fazer parte da memória de 

um povo, o qual se identifica, se reconhece ou se questiona. 

As reflexões ou questionamentos associados à imagem do patrimônio podem estar 

relacionado à tensão entre a memória oficial e a subterrânea (POLLAK, 1989) ou pelo 

fato da memória ser uma construção social, sendo elaborada a partir das interações com 

o outro, permeadas por conflitos, continuidades e rupturas (HALBSWASH, 2004).  

Lowenthal (1998) em sua obra “Como conhecemos o passado”, mostra que a construção 

da memória, fundada no passado, é tecida por tensões que consistem separar a experiência 

vivida no passado e no presente: “Na verdade temos consciência do passado como um 

âmbito que coexiste com o presente ao mesmo tempo que distingue dele. O que os une é 

nossa percepção amplamente inconsciente da vida orgânica e o que nos separa é a nossa 

autoconsciência” (p. 65). O ato de unir e de separar esses tempos sociais geram tensões 

que podem estar em jogo no momento que o turista vivencia experiências e elabora suas 

memórias.  

Pode-se estabelecer através do levantamento de dados quais as atividades 

oferecidas pela pousada que mais agradaram ao público pesquisado (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9: Opções de atividades que mais agradaram aos entrevistados  
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Fonte: dados da pesquisa (2016) 

 

 O gráfico 9 apresenta a distribuição das opções de atividades que os 

entrevistados mais gostaram, a grande maioria apontou o Sarau Histórico como a 

atividade mais interessante o que representa 71% do número total dos entrevistados, esse 

dado corrobora os dados apontados anteriormente pelo quadro 1. A escolha do Sarau 

Histórico pode estar relacionada também ao fato de ter sido a primeira atividade que 

aconteceu no dia da coleta de dados. Salienta-se que a aplicação do questionário se deu 

após o almoço e durante a realização do Sarau do Gegê, o que pode ter comprometido a 

resposta. Se o instrumento fosse aplicado após o Sarau do Gegê, talvez o quadro fosse 

outro. Dessa forma, muitos podem ter optado pelo Sarau Histórico por ter sido a primeira 

atividade do dia. Entretanto, observou-se que o público da terceira idade se mostrou muito 

entusiasmado com o Sarau do Gegê por apresentar canções e programas de rádios que 

marcaram um passado vivido por eles. Assim como, a emoção que alguns descreveram 

sobre o Baile Imperial.  

Relembrar um momento vivido pode ser um fator na escolha de tais atividades. 

Uma entrevistada, ao responder porque gostou do Baile Imperial, falou de forma 

apaixonada “Amei o Baile Imperial porque você revive aquele momento. Parece que 

vivemos naquela época. Você não sabia o que era naquela época, mas a gente aprende”. 

O Baile Imperial representa um ritual da elite dominante daquela época, que era composta 

pelos Barões e Baronesas, e permitia diálogo de natureza política e econômica. Tais bailes 

também eram usados para a consolidação de casamentos, pois a mulher era subordinada 

as vontades dos homens. Dessa forma, os casamentos eram arranjados pelos Barões e a 

Baronesa se encarregava de providenciar a festa para a consolidação de tal decisão. A 

representação do Baile Imperial, na Fazenda Engenho do Café, destaca uma contradição 

neste cenário, pois em um dia destaca o negro e o seu papel que era o de “peça” e no outro 

dia há a exaltação da elite com a representação de um Baile, sem levar os hóspedes e/ou 

visitantes a refletirem o significado deste ritual no século XIX. 

A pesquisa de campo também permitiu entender quais os motivos que levaram o 

público pesquisado a participar das atividades oferecida pela pousada (Quadro 2). 

 

Quadro 2: Opções para entender o motivo da participação dos entrevistados nessas atividades 

 

Alternativas f % 
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Porque retrata o nosso passado 16 16 

Motivado por amigos/familiares 10 10 

Porque me hospedei/visitei 10 10 

Para Prestigiar as pessoas envolvidas 5 5 

Motivado por interesses 

escolares/trabalho 

1 1 

Total das respostas 42 42 

Total dos entrevistados 24 24 

Fonte: dados da pesquisa (2016) 

  

 Os dados do quadro acima complementam as informações já apresentadas, 

reafirmando que a visitação a Pousada e a participação nas atividades é definida por uma 

indicação de amigos e/ou familiares. 

 Percebeu-se que 100% dos entrevistados acreditam que os elementos presentes 

na Pousada permitem a propagação da história e cultura do Brasil, pois possibilitam um 

conhecimento sobre o passado do Brasil, que contribui para a manutenção da memória 

social e política brasileira. 

 A coleta de dados também apontou os tipos de contribuições culturais e 

históricas que o patrimônio cultural inserido na pousada possuí para os entrevistados 

(Gráfico 10). 

 

Gráfico 10: Tipos de Contribuições Culturais e Históricas 
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Fonte: dados da pesquisa (2016) 

 

No gráfico 10 é estabelecido as opções que os entrevistados escolheram como 

contribuição para a manutenção da história e cultura do Brasil através dos elementos 

presentes do empreendimento estudado. Para 22 entrevistados, que representa 92%, esses 

elementos contribuem, pois valoriza e preserva o patrimônio. Esse fato pode ser 

confirmado pelas atividades que são oferecidas visando a valorização dos elementos 

históricos e culturais e sua manutenção. Os outros entrevistados acreditam que esses 

elementos contribuem através do ensino e a exposição cultural. 

Os dados coletados apontaram que todos os entrevistados consideram que o 

significado desse patrimônio cultural refere-se ao conhecimento histórico e cultural. Este 

dado reafirma que o público que frequenta este meio de hospedagem possui interesse em 

obter um conhecimento sobre aspectos históricos e culturais do destino, por isso procuram 

frequentar locais que possuem tais aspectos. Além de mostrar grande interesse em 

atividades que possibilitam um conhecimento maior sobre o passado de seu país, pois o 

objetivo desse público está fundamentado no turismo cultural, a possibilidade de conhecer 

um pouco mais das características culturais daquela época e dos elementos culturais ali 

presentes. 

De forma geral, os gráficos 6,7, 8 e 12 retrataram as questões mais específicas e 

que nortearam o desenvolvimento deste estudo, revelaram que os respondentes percebem 

a Pousada como um “lugar de memória” consolidado a partir do desejo de se perpetuar 

as lembranças através das memórias auxiliares que compõem o acervo presente em tal 

empreendimento. Assim, a Pousada passa ser entendida como um “lugar de memória” 

mediado por histórias e lembranças.  

Neste caso, a memória corresponde ao presente vivo, ao afeto, a imagem, é o que 

pode ser transformado, atualizado e revivido através das lembranças individuais ou 

coletivas, é o empírico. E a história é relegada a um tempo controlado pelo relógio, é o 

passado, é um acontecimento cristalizado, é comprovada, é única (HALBWACHS, 

2004). Sob estes dois pilares, memória e história, que a Pousada é entendida - pelos 

respondentes - como um espaço singular para a construção da identidade nacional, de 

memória social e de história consolidada a partir da vivência do lazer associado à cultura.  

Por meio dos dados coletados, foi possível efetuar um diagnóstico evidenciando 

os pontos positivos e negativos que foram encontrados na realização deste estudo, e 
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apontando um prognóstico contendo ações que podem contribuir para minimizar os 

pontos negativos (Quadro 3). 

 

Quadro 3: Diagnóstico (pontos positivos e negativos) e prognóstico (ações para melhorias). 

 

Pontos Positivos Pontos Negativos Ações para melhorias 

O uso da experiência 

memorável 

A ausência da 

capacidade de carga 

Parceria com alguma instituição que possa 

fazer este estudo, como universidades que 

ofereçam cursos da área turística; ou a 

contratação de um profissional para realizar 

um estudo e definir a capacidade de carga do 

bem. 

Desenvolvimento de 

atividades culturais 

A ausência do 

marketing digital 

Realizar uma divulgação do 

empreendimento através das mídias digitais, 

incluindo as redes sociais. O que não iria 

gerar custos ao estabelecimento. 

A utilização da 

Educação 

Patrimonial 

A descaracterização 

do patrimonial 

Utilizar ações que reforcem o patrimônio ali 

existente, desenvolvendo atividades que 

estejam integradas ao século e a história do 

local. Como a criação da Festa do Folclore 

no lugar da Festa do Halloween. A Festa do 

Folclore retrataria os personagens do 

folclore brasileiro que foram criados no 

século XIX. 

Fonte: Grupo de Pesquisa (2017) 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao longo desta pesquisa, discutiu-se sobre os significados e a representatividade 

do patrimônio cultural presente no empreendimento hoteleiro estudado, buscando 

entender a utilização deste patrimônio como ferramenta para a manutenção da história e 

cultura do Brasil. Além de observar como os elementos culturais incidem no desempenho 

desse meio de hospedagem. 

Apesar deste patrimônio cultural ser pouco usado pela comunidade, fato que foi 

mencionado pelo representante da Secretaria de Turismo de Barra do Piraí e confirmado 

pelo próprio gestor do empreendimento, a comunidade não o utiliza por não ter 

conhecimento da importância cultural e histórica existente naquele empreendimento e 

também pelo valor cobrado, pouco acessível para os residentes. O gestor da Fazenda ao 

ser questionado sobre a ausência da comunidade naquele espaço, comentou sobre 

algumas ações que desenvolve para a comunidade, como apresentações dos Saraus na 

praça de Barra do Piraí, mas confirmou que ainda são poucas iniciativas e que tem 

interesse em desenvolver mais ações que incluem a comunidade.  

Detectou-se que o público que se hospeda ou visita a pousada, consegue usufruir 

deste patrimônio cultural de maneira que se obtém um conhecimento sobre os aspectos 

culturais e históricos que estão ali inseridos. Esta possibilidade é caracterizada como 

educação patrimonial, que permite a propagação da cultura e história retratada naquele 

espaço, além de garantir uma memória que ainda se mantém viva, graças a existência de 

tal propagação. 

Através dessa pesquisa identificou-se que o meio de hospedagem utiliza a 

educação patrimonial através das diversas atividades oferecidas como forma de manter a 

história e a cultura brasileira. O que possibilita a preservação do patrimônio ali inserido, 

com a ressalva de uma contradição na criação de atividades, como a própria festa de 

Halloween que não se relaciona com o patrimônio ali inserido, acarretando a 

descaracterização do patrimônio cultural.  

 Percebe-se que a atratividade deste empreendimento hoteleiro se dá devido ao 

patrimônio cultural que este possui e pelas atividades que são oferecidas, que garantem a 

fidelização do público que frequenta a pousada, o que permite também que este público 

faça a propaganda boca a boca, sendo a principal responsável pelo público que busca a 

pousada.  
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O desejo do público que busca a pousada como forma para obter um conhecimento 

acerca de uma nova cultura, releva que o turismo pedagógico e o turismo cultural são 

mecanismos diferenciadores de mercado, pois permite que um empreendimento hoteleiro 

se destaque dos demais por ofertar um turismo que vai ao encontro do desejo dos turistas.  

Algumas inquietações construídas durante o trabalho de campo apontaram a 

necessidade de estudos e ações para mapear os papéis e as relações estabelecidas entre os 

órgãos, ligados à proteção e preservação do patrimônio cultural, e os gestores de cada 

patrimônio tombado. Entende-se que as relações tecidas neste plano se configuram como 

fundamentais para a promoção de atividades sustentáveis, para a participação da 

comunidade e identificação da comunidade com o patrimônio cultural ali existente.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento para Participação na Pesquisa 

 

Título: A PLURALIDADE DO PATRIMÔNIO CULTURAL:UM ESTUDO DE 

CASO EM UMA POUSADA FAZENDA DE BARRA DO PIRAÍ, RIO DE JANEIRO. 

 

 

 (De acordo com a Resolução 196 de 10/10/1996 do Conselho Nacional de Saúde) 

Eu,____________________________________________________________________ 

livremente participo da pesquisa: “O papel do patrimônio cultural na hotelaria um estudo 

de caso em Barra do Piraí” sob a responsabilidade da Jeniffer Franco da Rocha, com 

orientação da Profa. Salomé L. F. de Almeida, do Departamento de Economia Doméstica 

e Hotelaria da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ 

 

Estou ciente do que se segue: 

Objetivo da pesquisa: Evidenciar os significados e representatividades atribuídos à 

cultura, identidade e memórias relacionadas ao patrimônio cultural inserido no Hotel 

Fazenda Engenho do Café23, discutindo-se suas utilizações enquanto mecanismos 

diferenciadores de mercado. 

Participação: Responder às perguntas feitas pelos entrevistadores. 

Riscos: Não há riscos previstos para a integridade física, mental ou moral dos 

entrevistados. 

Benefícios: As informações obtidas neste estudo poderão ser utilizadas para a construção 

de um debate sobre a temática no âmbito da Hotelaria. 

Privacidade: Os nomes dos entrevistados, assim como os demais dados serão 

confidenciais. Os resultados coletivos serão codificados e divulgados em relatórios e 

publicações científicas. 

 

Assinatura:  ________________________________________________ 

 

                                                           
23 Nome Fictício 
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APÊNDICE B – Formulário da Pesquisa 

 

 

 

                                  Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

 Instituto de Ciências Humanas Sociais Aplicadas 

Departamento de Economia Doméstica e Hotelaria 

 

  

A PLURALIDADE DO PATRIMÔNIO CULTURAL:UM ESTUDO DE CASO EM 

UMA POUSADA FAZENDA DE BARRA DO PIRAÍ, RIO DE JANEIRO. 

 

 

Pesquisa sob a coordenação da aluna Jeniffer Franco do curso de Bacharel em Hotelaria  

Orientadora: Prof.ª Msc. Salomé Almeida 

 

1. Qual o nível de escolaridade? 

(   ) Ensino Fundamental Completo 

(   ) Ensino Fundamental Incompleto 

(   ) Ensino Médio Completo 

(   ) Ensino Médio Incompleto 

(   ) Ensino Superior Completo 

(   ) Ensino Superior Incompleto 

(   ) Outro _______________________________________________________ 

 

2. Sexo: 

  (   ) Feminino (   ) Masculino 

 

3. Idade:___________ 

 

4. Como conheceu a pousada ? 

(   ) Internet 
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(   ) Amigos 

(   ) Outros _____________________________________________________ 

 

5. Você já se hospedou na Pousada Ponte Alta quantas vezes? 

(    ) é a minha primeira vez 

(    ) duas vezes 

(    ) três vezes 

(   ) mais de quatro vezes   

 

6. O que mais te interessou neste meio de hospedagem? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

7. O ambiente histórico foi fundamental para a hospedagem ser nessa pousada? 

(   ) Sim       (   ) Não 

 

8. Você se hospeda na Pousada Ponte Alta para: 

(a)Primeira opção         (b) Segunda opção  (c) Terceira opção 

 

(   ) descansar 

(   ) ter contato com o verde 

(   ) reencontrar amigos que fiz durante a hospedagem 

(   ) conhecer um pouco mais da histórica do Brasil Colônia 

(   ) participar das festas promovidas durante a hospedagem 

(   ) rever os funcionários 

(   ) curtir com a família um fim de semana, feriado ou férias em um ambiente familiar  

 

9. Durante a sua hospedagem você participou de alguma atividade histórica ou 

pedagógica oferecida na Fazenda? 

(   ) Sim 

(    ) Não – PULE PARA QUESTÃO 13 

 

10. Quais atividades você participou? (Marque até 3 resposta). 
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 (   ) Sarau histórico 

(    ) Sarau do Gegê 

(    ) Projeto Mata Atlântica 

(    ) Festa Junina 

(    ) Halloween 

(    ) Turismo Pedagógico 

(    ) Outro. Qual?_____________________ 

 

11. Quais destas atividades, citadas acima, você mais gostou e por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

12. Você participou destas atividades por quê? (Marque até 2 resposta). 

(    ) Porque não tinha o que fazer e achei interessante participar, melhor do que não fazer 

nada. 

(  ) Porque me hospedei nesta Fazenda em função dos elementos históricos e culturais 

existentes neste espaço e queria conhecê-los melhor.  

(    ) Motivado por amigos e/ou filhos. 

(    ) Motivado por interesses escolares e/ou trabalho.  

(    ) Para prestigiar as pessoas envolvidas. 

(    ) Porque retrata o nosso passado 

 

13. Por quais motivos não participou das atividades promovidas pela Fazenda? 

(   ) Porque queria descansar 

(   ) Porque me interesso mais por outras atividades oferecidas na Fazenda 

(   ) Porque não fui convidado a participar 

(   ) Porque não sabia que tinha tais atividades 

(   ) Porque não gosto de história 

(   ) Porque o meu tempo para estudos já passou 

 

14. Você acha que os elementos presentes na Fazenda Ponte Alta contribuem para a 

manutenção histórica e cultural do Brasil? 

 (   ) Sim. Por quê?_______________________________________________________ 
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 (   ) Não. Por quê?________________________________________________________ 

 

 

15. Quais significados este patrimônio cultural possuí para você? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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ANEXO 

 

ANEXO A - Foto: Roldana na entrada da Pousada 

 

 

Fonte: Grupo de pesquisa. (2016) 

 

ANEXO B - Artefato na Recepção da Pousada 

 

 

Fonte: Grupo de pesquisa. (2016) 
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ANEXO C - Roldana na Recepção da Pousada 

 

 

Fonte: Grupo de pesquisa. (2016) 

 

ANEXO D - Senzala  

 

 

Fonte: Grupo de pesquisa. (2016) 

 

ANEXO E - Pintura exposta na senzala 
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Fonte: Grupo de pesquisa. (2016) 

 

 


