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RESUMO 

 

Objetivo – Este trabalho é um estudo de caso sobre o processo de construção histórico-cultural 

do Município de Cantagalo (RJ) empreendido pela empresa Almek Center, por meio dos 

projetos Espaço Cultural Hermir Gil Caetano e do circuito turístico Caminhos do Imperador. 

Por um lado, a pesquisa se propõe a reconstituir o processo de concepção e execução desses 

projetos, provendo ênfase ao modo como “fato histórico”, “fontes” e “operações históricas” 

foram articulados pela empresa, em comunhão com outros públicos de interesse que também 

participaram deles. Por outro, o estudo objetiva analisar as dinâmicas sociais e conjunturais que 

tanto viabilizaram quanto impuseram barreiras à condução desses projetos, atentando para as 

percepções, relações, interesses e valores dos envolvidos, sem desconsiderar os conflitos e 

divergências também ocorridos ao longo dos projetos. 

 

Metodologia – Realizou-se uma pesquisa de estratégia metodológica qualitativa. A coleta de 

dados foi realizada por meio de entrevistas, facilitadas via Zoom e WhatsApp, com a utilização 

de um roteiro semiestruturado, com representantes dos públicos envolvidos no processo de 

construção histórico-cultural: empresário da Almek, historiadores, comunidades locais, 

Prefeitura, Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). 

 

Resultados – As narrativas acerca do processo de construção histórico-cultural evidenciaram a 

relação entre o Espaço Cultural Hermir Gil Caetano e o circuito turístico Caminhos do 

Imperador. O interesse dos visitantes em conhecer os pontos destacados no museu, como a 

“Pedra do Chapéu” e a “Fazenda de Areias”, apontou para o potencial turístico da região. A 

pesquisa referente a “operação histórica” resultou na construção de uma trajetória de 5 fases: 

(1) “O primeiro circuito”, constituído pela escolha das narrativas e elaboração do roteiro. (2) 

“A Vila Areinhas”, onde, por meio de apoio e consultoria do Sebrae, há o envolvimento dos 

comunitários em ações voltadas ao empreendedorismo; (3) “A Fazenda Santa Rita” que 

proporcionou uma maior compreensão da escravidão no Brasil; (4) “O Festival do Feijão”, que 

refletiu nas Leis de Patrimonialização e também no posterior rompimento da participação dos 

comunitários da Vila Areinhas; (5) “A Fazenda Sossego”, que viabilizou a continuidade do 

projeto. 

 



 

 
 

Limitações – Este trabalho reconstrói, descreve e analisa o processo de envolvimento de uma 

empresa com o resgate histórico da localidade onde se situa, o Município de Cantagalo, com 

observação limitada aos sujeitos diretamente envolvidos na concepção e realização de dois 

projetos. A pesquisa não abordou a perspectiva do público de tais projetos, como a dos clientes 

e visitantes do Espaço Cultural Hermir Gil Caetano ou a dos turistas do Caminhos do 

Imperador. Também cabe dizer que este estudo não se apresenta como um trabalho de cunho 

histórico, não tendo a finalidade de verificação ou análise da “operação histórica” feita pela 

empresa sobre os “fatos históricos” que compõem a narrativa dos projetos.  

 

Contribuições práticas – Abordar o modo como uma organização empreende esforços na 

direção da recuperação do passado de seu entorno produz um registro de experiências 

organizacionais passadas com potencial contribuição e referência para outras organizações. 

 

Contribuições sociais – O caso em estudo, ajuda a compreender o termo Responsabilidade 

Histórica Corporativa, sob uma dimensão mais ampla, incluindo não apenas o resgate da 

história da empresa, mas o resgate da história da comunidade em que esta está inserida, como 

também o processo de engajamento da população local ao longo do processo. Assim, propõe 

uma reflexão sobre o papel das empresas no contexto social, efeitos, benefícios e relevância de 

um trabalho de resgate envolvendo a comunidade. 

 

Originalidade – A originalidade do estudo reside nas duas dimensões iluminadas a partir da 

forma como o caso é aqui reconstituído. Em primeiro lugar, a partir de uma analogia, ou 

aproximação, entre a noção de “operação histórica”, própria da pesquisa histórica e os projetos 

da empresa, especialmente o roteiro turístico. Em segundo lugar, a análise ilumina o peso 

cumprido por processos sociais subjacentes à condução dos projetos, entendendo relações, 

interesses, motivações e valores dos indivíduos e grupos envolvidos como igualmente decisivos 

para a condução gerencial dos projetos analisados, suas possibilidades e seus desafios. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade Histórica Corporativa, Museu, Patrimônio Cultural. 

 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Purpose – This work is a case study on the historical-cultural construction process of the 

Municipality of Cantagalo (RJ) undertaken by the company Almek Center, through the projects 

Espaço Cultural Hermir Gil Caetano and the tourist circuit Caminhos do Imperador. On the one 

hand, the research aims to reconstruct the process of designing and executing these projects, 

emphasizing the way in which "historical fact", "sources" and "historical operations" were 

articulated by the company, in communion with other stakeholders that also participated in 

them. On the other hand, the study aims to analyze the social and conjunctural dynamics that 

both enabled and imposed barriers to the conduct of these projects, paying attention to the 

perceptions, relationships, interests and values of those involved, without disregarding the 

conflicts and divergences that also occurred throughout the projects. 

 

Design/Methodology - A qualitative methodological strategy research was carried out. Data 

collection was carried out through interviews, facilitated via Zoom and WhatsApp, using a 

semi-structured script, with representatives of the audiences involved in the historical rescue: 

businessman from Almek, historians, local communities, City Hall, Sebrae. 

 

Findings – The narratives about the historical rescue showed the relationship between the 

Cultural Space Hermir Gil Caetano and the tourist circuit Caminhos do Imperador. The interest 

of visitors in getting to know the highlights of the museum, such as “Pedra do Chapéu” and 

“Fazenda de Areias”, pointed to the tourist potential of the region. The research related to 

"historical operation" resulted in the construction of a trajectory of 5 phases: (1) "The first 

circuit", constituted by the choice of narratives and construction of the script. (2) “A Vila 

Areinhas”, where, through support and consultancy from Sebrae, there is the involvement of 

community members in actions aimed at entrepreneurship; (3) “Fazenda Santa Rita” which 

provided a greater understanding of slavery in Brazil; (4) “O Feijão Festival”, which reflected 

in the Patrimonialization Laws and also in the subsequent disruption of the participation of the 

community members of Vila Areinhas; (5) “A Fazenda Sossego”, which made possible the 

continuity of the project. 

 

Research limitations – This work reconstructs, describes and analyzes the process of 

involvement of a company with the historical rescue of the locality where it is located, the 



 

 
 

Municipality of Cantagalo, with limited observation to the subjects directly involved in the 

conception and realization of two projects. The research did not address the public's perspective 

on such projects, such as that of clients and visitors at the Hermir Gil Caetano Cultural Space 

or that of tourists from Caminhos do Imperador. It is also worth mentioning that this study does 

not present itself as a work of a historical nature and does not have the purpose of verifying or 

analyzing the "historical operation" made by the company on the "historical facts" that make 

up the projects' narrative. 

 

Practical implications – Addressing the way in which an organization makes efforts to recover 

the past from its surroundings produces a record of past organizational experiences with 

potential contribution and reference to other organizations. 

 

Social implications – The case under study, helps to understand the term Corporate Historical 

Responsibility, under a broader dimension, including not only the rescue of the company's 

history, but the rescue of the history of the community in which it is inserted, as well as the 

engagement process of the company. local people throughout the process. Thus, it proposes a 

reflection on the role of companies in the social context, effects, benefits, and relevance of 

rescue work involving the community. 

 

Originality - The originality of the study resides in the two dimensions illuminated from the 

way the case is reconstructed here. Firstly, based on an analogy, or approximation, between the 

notion of “historical operation”, typical of historical research and the company's projects, 

especially the tourist itinerary. Second, the analysis illuminates the weight fulfilled by the social 

processes underlying the conduction of the projects, understanding the relationships, interests, 

motivations and values of the individuals and groups involved as equally decisive for the 

managerial conduct of the analyzed projects, their possibilities, and their challenges. 

 

Keywords: Corporate Historical Responsibility, Museum, Cultural Heritage. 

 

Papercategory: Masters dissertation 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Almek é uma empresa familiar do segmento de varejo na área de material de 

construção, fundada em 1996. A loja da Almek está situada em meio a uma região rural, no 

distrito de Boa Sorte, pertencente ao Município de Cantagalo, região serrana do Rio de Janeiro. 

A despeito da simplicidade do entorno, trata-se de um estabelecimento “moderno” e imponente.  

Em dezembro de 2012, a Almek inaugurou um museu no 4º andar de sua loja, o Espaço 

Cultural Hermir Gil Caetano, que teve por objetivo promover o resgate da história regional 

fluminense, com destaque para Cantagalo. Esse Município teve relevância econômica para o 

Brasil no período imperial, em meados do século XIX, sendo o maior produtor de café do 

mundo. Algumas fazendas cafeeiras da região chegaram a receber a visita da Família Imperial. 

O museu contém um rico acervo de peças da época da escravidão, relíquias de fazendas 

centenárias de café cantagalenses, objetos de época, fotografias de personagens marcantes, 

entre outros artigos disponíveis à visitação.  

No ano seguinte à iniciativa do museu, a empresa deu início a um segundo projeto de 

construção histórico-cultural, o roteiro “Caminhos do Imperador”, que conta a história da 

passagem de Dom Pedro II pela região, por meio de um passeio turístico. Em 2016, o projeto 

Caminhos do Imperador passou a contar com amparo legal, através de duas leis que tornaram 

tanto o Projeto Caminhos do Imperador, quanto a Vila Areinhas, que integra o circuito, 

patrimônios imateriais do Município de Cantagalo.  

O debate contemporâneo sobre museus e construção de patrimônios culturais no Brasil 

assinala transformações ocorridas a partir das décadas de 1980 e 1990, tanto nos atores 

envolvidos em projetos de Museus e Patrimônios, quanto nos sentidos que tais projetos 

passaram a assumir. Em linhas gerais, o Estado perdeu a hegemonia da condução dessas 

políticas, tendo-se aberto maior espaço para outros tipos de atores sociais, como empresas, 

engajados na identificação e preservação de patrimônios e na realização de museus. Tais 

projetos, igualmente, passam a diversificar seus sentidos e narrativas, para além de uma ênfase 

na história ou identidade nacional, mobilizando outras identidades e memórias coletivas e 

individuais. 

É no âmbito da atuação do setor privado em projetos de Museus e Patrimônios que se 

situam as iniciativas a serem abordadas. Este estudo procura fazer uma análise do processo de 

construção histórico-cultural do Município de Cantagalo, que foi idealizado, gerido e 
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financiado pela empresa Almek Center Construções, sob a ótica da chamada Responsabilidade 

Histórica Corporativa.  

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo deste trabalho é analisar o processo de construção histórico-cultural do 

Município de Cantagalo (RJ) empreendido pela Almek Center, empresa de material de 

construção, expresso por dois projetos relacionados: o Espaço Cultural Hermir Gil Caetano e o 

circuito turístico Caminhos do Imperador. A investigação leva em conta duas dimensões 

principais:  

• A primeira é a que busca recuperar e descrever a concepção e execução desses 

projetos, provendo ênfase no modo como “fato histórico”, “fontes” e “operações históricas” 

(COSTA; SILVA, 2019) foram articulados pela empresa, em comunhão com outros públicos 

de interesse que também participaram deles; 

• A segunda leva em conta as dinâmicas sociais e conjunturais que viabilizaram 

(ou impuseram barreiras) à realização desses projetos. Nesse sentido, dá-se destaque às 

relações, motivações, percepções, interesses e valores dos indivíduos e grupos envolvidos, sem 

desconsiderar os conflitos e divergências que também emergiram ao longo desses processos. 

Cabe dizer que, embora a pesquisa aborde dois projetos relacionados, o caso do 

circuito Caminhos do Imperador permite maior debate das questões da segunda frente de 

pesquisa, já que envolveu públicos com maior diversidade de orientações e interesses (empresa, 

historiadores, comunidades locais, Prefeitura, Sebrae). 

 

1.2 Relevância 

 

Cabe pensar que, para serem concebidos, planejados e executados o projeto do museu 

e do circuito turístico, foi necessária a interação de diferentes sujeitos e grupos representando 

aspectos econômicos, políticos, gerenciais e culturais. Nesse sentido, dá-se atenção para o fato 

de que cada um dos diferentes públicos envolvidos possam representar diferentes interesses, 

expectativas e perspectivas acerca dos referidos projetos. É importante a distinção dessas 

diferentes orientações ao longo do processo para situar o papel e a atuação que diferentes 

públicos desempenham na estruturação de projetos de resgate histórico. 
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Assim, por meio do caso, espera-se contribuir com o debate sobre a criação de museus 

e patrimônios culturais por parte de empresas, buscando, mais especificamente, suprir a lacuna 

de estudos sobre os processos sociais que subjazem à formulação e realização de tais projetos.  

Ao mesmo tempo entende-se a relevância de prover reflexões ao ambiente da gestão 

empresarial no sentido de gerar e influenciar o engajamento de empresas em causas sociais e 

históricas. Abordar o modo como uma organização empreendeu esforços nessa direção, 

recuperando os desafios e conflitos envolvidos, assim como as oportunidades e potencialidades 

ao longo do processo, produz um registro de experiências organizacionais passadas com 

potencial contribuição e referência para outras organizações. 

Por fim, cabe mencionar a relevância aplicada à gestão empresarial de se destacar a 

produção histórica e de memórias como uma poderosa ferramenta na construção de marca, 

identidade, cultura e comunicação organizacionais. História e memória podem ser estabelecidas 

como um marco referencial a partir do qual diferentes públicos criam empatia, identificam 

valores e experiências.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A Responsabilidade Histórica Corporativa 

 

A separação entre os setores público, privado e social, se torna cada vez mais difusa 

(NICOLAU; SIMAENS, 2008; SARLO, 2007; BORGES; MIRANDA; JÚNIOR, 2007). 

Compreende-se que a visão de empresa técnica-econômica, expressa pela teoria neoclássica, 

cuja atuação se limita a gerar o máximo de lucro para os seus acionistas, tem sido confrontada 

pela visão de uma unidade econômica e social, que é responsável perante todos os seus 

stakeholders, portanto, perante a sociedade em que está inserida (NICOLAU; SIMAENS, 

2008).	
Para Nicolau e Simaens (2008), as ações de Responsabilidade Social por parte das 

empresas demonstram como o privado pode estender ao social sem entrar, necessariamente, em 

contradição com a sua natureza. Sendo comum o investimento das empresas em 

Responsabilidade Social, observa-se que esse investimento assume várias práticas, podendo ser 

direto: quando a própria empresa realiza e controla os projetos; indireto: por meio de parcerias; 

e ainda, investimento a partir da constituição de uma fundação (BORGES; MIRANDA; 

JÚNIOR, 2007).	
Sarlo (2007) aborda a expectativa em relação a atuação das empresas na dimensão 

social e ressalta que estas são cada vez mais cobradas a contribuírem para a resolução de 

problemas do entorno. E que, sob a perspectiva gerencial e estratégica, também cresce a visão 

de que o engajamento e o empenho em causas sociais agregam à legitimidade e reputação das 

empresas junto às comunidades. 

Compreende-se que o debate que permeia a Responsabilidade Social é extenso e tem 

aberto o caminho para uma nova vertente, a chamada Responsabilidade Histórica, a partir da 

compreensão do papel histórico de uma empresa na sociedade, dentro de seu ramo de negócios, 

em sua comunidade e para seus integrantes. 

Nassar (2012), pioneiro, no Brasil, no debate da inserção da história nos planejamentos 

e ações de comunicação empresarial, cunhou o termo responsabilidade histórica em sua tese de 

doutorado. O conceito leva em conta “as responsabilidades comercial, legal, ambiental, 

cultural, social e política num contexto sistêmico, relacionado às atividades humanas.” 

(NASSAR, 2012, p. 368). 
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Segundo Nassar (2007), a Responsabilidade Histórica Corporativa é um conceito novo 

que tem por objetivo a valorização tanto da memória da empresa, quanto de seu contexto 

histórico regional e nacional e do ramo de negócio do qual faz parte. “Empresas, como pessoas, 

têm histórias e dessa combinação entre local de origem e memória analisam-se os vínculos 

existentes com crescimento e desenvolvimento de regiões e do próprio país.” (NASSAR, 

FARIAS, 2018, p. 336). 

A Responsabilidade Histórica representa um compromisso da empresa com a história 

e tradição da comunidade e do país em que atua, expresso por meio de projetos de preservação e 

de recuperação do patrimônio empresarial, considerando também a criação de centros de 

memória e edição de livros para resgatar tradições e trajetórias (NASSAR, 2007). 

A medida que gestores e organizações compreendem o seu papel histórico, 

considerando o seu segmento de atuação e sua comunidade, a história se torna cada vez mais 

presente, como expressão da sua missão, visão e dos valores, passando a nortear ações 

estratégicas para prover respostas a demandas sociais (ANDREONI, 2011). 
 
Nesse sentido, pressupõe articulação de diferentes extratos, apreendendo informações, 
relatos, registros históricos e fragmentos de memórias para a configuração do sentido 
da narrativa. O acesso às informações do passado de uma organização, sejam elas 
oficiais, ou não, assume relevância para além dos objetivos particulares de cada 
organização, adquirindo, portanto, valor no sentido público (ANDREONI, 2017, p. 
41). 

 

Sob essa perspectiva, Andreoni (2017) ressalta que a memória organizacional se 

apresenta como produtora e articuladora de narrativas com a intenção de provocar sentidos, de 

envolver diferentes sujeitos, sob uma rede de distintas intencionalidades. 

Sarlo (2007) discorre sobre a complexidade do passado, ao abordar a relação, por vezes 

conflituosa, entre memória e história. A autora ainda salienta que as operações com a história 

entraram no mercado simbólico do capitalismo de forma tardia. Cogo e Nassar (2011) 

consideram que foi a partir da metade dos anos 90, que os estudos discursivos ampliaram a 

dimensão das construções de narrativas organizacionais, considerando a relação delas com a 

experiência humana e o que significa contá-las. 

Em 23 de agosto de 1999 a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial 

(ABERJE) promoveu em São Paulo, o I Encontro Internacional de Museus Empresariais. Onde 

representantes das empresas Telefônica, Companhia Vale do Rio Doce, dentre outras, relataram 

“sobre o destino dos acervos, documentos, objetos, lugares marcantes relacionados à memória 
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e à história de seus períodos ainda como empresas estatais.” (NASSAR; FARIAS, 2018, p. 

343). 

É nesse contexto, a partir dessas iniciativas, em busca da reconstrução da própria 

trajetória, que passou-se a observar a presença de empresas no campo museal, “as empresas 

começam a ocupar um papel significativo na constituição de museus, na medida em que 

percebem esses espaços.” (ANDREONI, 2011, p. 12). 

Parece não haver dúvida de que história e memória podem ser poderosas ferramentas 

no campo da gestão, para a consolidação da marca e da cultura organizacional (COGO; 

NASSAR, 2013), por meio da construção de narrativas “em que a trajetória da organização seja 

inspiradora e crie conexões que podem desencadear relações e, por conseguinte, amparar 

negócios.” (COGO; NASSAR, 2011, p. 10). 

 

2.2 O Trabalho de “Operação Histórica” 

 

Na esfera organizacional, o crescente interesse pela história, bem como a busca pelo 

reconhecimento de sua cientificidade, tem estreitado a relação entre pesquisa histórica e os 

estudos sobre organizações, em diferentes áreas de conhecimento (CARNEIROS; BARROS, 

2017). 

O envolvimento das empresas com aspectos do passado parece oferecer uma frutífera 

oportunidade de análise sobre o modo como tais organizações irão “trabalhar” com esse 

passado, tornando-se também produtoras de histórias ou de versões sobre a história de um país 

ou uma localidade. 

Incluindo a atuação empresarial no âmbito da reflexão sobre os métodos empregados 

na realização de pesquisas históricas, podemos nos beneficiar do diálogo com Costa e Silva 

(2019). Os autores se propõem a apoiar na operacionalização da pesquisa histórica no campo 

acadêmico da Administração e desenvolvem conceitos que norteiam as fases para a pesquisa 

histórica. 

Para Costa e Silva (2019, p. 101): 

 
(...) a grande contribuição do método histórico, se refere às especificidades que 
compõem essa estrutura. Tendo como norteadores da pesquisa: (a) o fato histórico, 
compreendido como acontecimentos que deram origens às diferentes interpretações 
históricas acerca do ocorrido; (b) o documento e a fonte histórica, ou seja, qualquer 
vestígio do passado que foi conservado e serve para compreender sua época; e (c) a 
operação histórica, isto é, o processo crítico pelo qual é submetida uma fonte de modo 
que possa suportar o pesquisador a responder suas inquietações. 
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Os autores definem fatos históricos como a base essencial para o trabalho do 

historiador, trazendo o aspecto importante de que esses fatos nunca são construídos de forma 

definitiva e que não há uma única visão acerca do passado. Costa e Silva (2019) avançam no 

entendimento de que novas versões sobre o passado podem surgir de forma recorrente à medida 

que novas fontes são identificadas e construídas. Assim, afirmam que “(...) uma narrativa oficial 

não é sinônimo de uma narrativa verdadeira e aproxima-se mais da ideia de uma narrativa 

consagrada e/ou legitimada por uma sociedade posicionada no tempo e no espaço.” (COSTA; 

SILVA, 2019, p. 104). 

Para Costa e Silva (2019), toda fonte é histórica para determinada questão de pesquisa, 

quando o historiador, é capaz de, por meio delas, reconstruir o passado atribuindo-lhe um 

sentido. Assim, ressaltam que, documento e fonte histórica passaram a assumir novas 

configurações, com o objetivo de enriquecer os estudos das áreas de História dos Negócios e 

Empresarial, onde existe a dificuldade de acesso às fontes históricas tradicionais, as que estão 

localizadas em arquivos públicos - nacional, estadual ou municipal; arquivos particulares, 

museus, bibliotecas e centros de memória e documentação. 

No Brasil ainda são poucos os acervos e arquivos empresariais organizados e 

disponíveis para consulta pública, o que remete a necessidade de utilização de diversas fontes, 

como, por exemplo, depoimentos e narrativas de história oral (CURADO, 2001). 

Pode-se identificar um movimento contemporâneo de valorização das fontes não 

tradicionais, considerando que nem todas as fontes históricas apresentam-se como um 

documento escrito, podendo adquirir diferentes configurações como ilustrações, jornais, 

caricaturas, imagens e fotografias (COSTA; SILVA, 2019). Carneiro e Barros (2017) salientam 

que um novo olhar sobre as fontes históricas, permitiu incluir novas fontes, entre elas a 

memória. 

Acerca da operação histórica, Costa e Silva (2019) discorrem sobre a alternativa de 

utilizar diversas técnicas para análise das informações obtidas, considerando técnicas de 

observação documental, incluindo dados da imprensa, publicações oficiais e textos 

bibliográficos e a pesquisa oral, compreendida como História Oral. A despeito das dificuldades 

da utilização da fonte oral, quanto a objetividade, manuseio dos dados, condução correta da 

entrevista e recuperação de memória, afirmam que: “(...) apesar de ser uma técnica nova, 

permitiu que diversos grupos pudessem ter voz na historiografia, facilitando a entrada do 

cidadão comum nos estudos históricos.” Costa e Silva (2019, p. 114). 
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2.3 Museus, Patrimônios Culturais e Seus Processos Sociais Subjacentes 

 

A partir da década de 1980, o crescimento do número de museus no Brasil e no mundo, 

propôs uma importante reflexão sobre a relação dos museus com o Estado e com o mercado. 

No Brasil, entre 1960 a 1979 os museus criados foram majoritariamente financiados por órgãos 

públicos, federais ou estaduais, já no período subsequente, um número bem maior foi o 

resultado de iniciativa privada (SANTOS, 2004). 

Passou-se a observar um considerável crescimento de projetos de memória em 

pequenas, médias e grandes empresas no Brasil, especialmente a partir da década de 1990. Essas 

propostas podem ser organizadas de diferentes formas, como desenvolvimento de Centros de 

Documentação e Memória, publicações de livros, organização de exposições, trabalhos de 

história oral, entre outros (ANDREONI, 2011). 

Movimento semelhante ocorreu com relação ao patrimônio cultural, onde o Estado 

nacional, que durante décadas operou com certa exclusividade na elaboração e implementação 

das políticas de patrimônio, perdeu sua hegemonia. Organizações não governamentais, 

movimentos sociais, empresas, grupos sociais e indivíduos passaram a assumir iniciativas no 

sentido de reivindicar, estabelecer e contestar patrimônios culturais (GONÇALVES, 2007). O 

Estado passou a lidar com uma série de outros atores sociais engajados na identificação e 

preservação de patrimônios, sem deixar o seu papel de agência legitimadora fundamental 

(GONÇALVES, 2012).  

O período da década de 80 e 90 se apresenta como um marco, uma mudança na visão 

sobre os patrimônios culturais e nas narrativas dos museus. Até a década de 1980, segundo 

Gonçalves (2015), as narrativas dos museus estavam voltadas para a nação, de forma que e todo 

e qualquer bem tombado, tinha como justificativa os vínculos com a história e a identidade 

nacionais. “Após esse período, patrimônios associados a diversos grupos e movimentos sociais 

passam a ser reivindicados, reconhecidos ou contestados.” (GONÇALVES, 2015, p. 219). 

Santos (2004) afirma que os próprios sentidos atribuídos aos museus se transformaram 

com o tempo. O debate da UNESCO em cooperação com o Conselho Internacional de Museus 

(ICOM), realizado em Santiago em 1972 estabeleceu uma importante fronteira entre a 

museologia das coleções e aquela que concebe museu como um instrumento de 

desenvolvimento social: “Os museólogos latino-americanos presentes [...] tomaram consciência 

de que não conheciam as cidades onde habitavam, onde trabalhavam, onde haviam educado 

seus filhos.” [...] (VARINE, 1995, p. 18 apud SANTOS, 2004, p. 58). 
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Observa-se que a própria definição de museu tem sido ampliada, abrangendo novos 

sentidos, conceitos e responsabilidades em relação à sociedade.  

 
“Atualmente, podem ser consideradas instituições museais não só monumentos, 
jardins botânicos e zoológicos, aquários, galerias, centros científicos, planetários, 
reservas naturais, como também centros culturais, práticas culturais capazes de 
preservar legados intangíveis e atividades criativas do mundo digital.” (SANTOS, 
2004 p. 57). 

 
A nova visão acerca dos museus estabelece profunda relação com as transformações 

nos sentidos do patrimônio cultural, à medida que a ênfase deixa de ser exclusiva no passado, 

e passa a compreender a presente reprodução social de diversos passados, um novo discurso 

que evidencia concepções de autenticidade (GONÇALVES, 2012). 

É por meio dessa concepção que o patrimônio passa permear tanto a história nacional 

quanto as memórias coletivas, não mais o retrato de algo num tempo e espaço distante, mas um 

processo presente, desafiador e em construção. O processo que Hobsbawm e Ranger (2008) 

denominam como "invenções", ou seja, o resultado das interações entre atores diferentes, com 

interesses diversos. Para eles, esse processo envolve a construção de narrativas por meio da 

escolha de assuntos considerados relevantes e a exclusão de outros. 

Gonçalves (2015) aborda a concepção de patrimônio material ou imaterial como sendo 

a expressão ou representação da identidade de grupos e segmentos sociais. Podem ser um tipo 

de arquitetura, uma comida típica, uma atividade festiva, uma expressão de arte ou música, na 

medida em que são reconhecidos por um grupo como algo que lhe é próprio, parte de sua 

história e que “Defender, preservar e lutar pelo reconhecimento público desse patrimônio 

significa lutar pela própria existência e permanência social e cultural do grupo”. 

(GONÇALVES, 2015, p. 213).	
Pode-se dizer que as iniciativas de diversas comunidades em preservar sua memória 

ganharam, nas últimas décadas, maior força e legitimidade, em processos que frequentemente 

entrelaçam história e atividade turística. Pode-se pensar que à medida que as empresas se 

encarregam da construção de patrimônios e museus, transfere-se o foco das narrativas para as 

necessidades dos visitantes em um crescente anseio em responder às expectativas do público, 

incluindo a oferta de práticas interativas (SANTOS, 2004). 

Se os patrimônios operam relações entre passado, presente e futuro, é importante 

compreender a forma de imaginar e gerir essas relações (GONÇALVES, 2015). No caso da 

relação entre atividade turística e criação de patrimônios, cabe atentar, portanto, conforme alerta 

o autor, para a imbricação,  nos discursos e políticas do patrimônio de uma extensa rede formada 
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por diferentes grupos sociais e econômicos, como companhias de transporte, redes de hotéis e 

restaurantes, visitações turísticas, festivais, jornais, revistas, livros. Esse processo chama a 

atenção para a relação entre as narrativas construídas e os processos que subjazem a elas, como 

as interpretações possíveis, os diferentes interesses envolvidos naquela construção, as fontes 

disponíveis para sua sustentação, entre outros aspectos que fogem aos elementos próprios da 

narrativa. 

Santos (2004), ressalta que ainda não há estudos qualitativos suficientes, que forneçam 

instrumentos para avaliar se “o crescimento do número de museus reflete interesses 

econômicos, políticas locais clientelistas ou, ainda, iniciativas de diversas comunidades em 

preservar sua memória” (SANTOS, 2004, p. 63). 

Nessa linha têm sido produzidos estudos que buscam não tanto enfatizar a relevância 

dos patrimônios, mas atentar para o processo social de que eles dependem. O estudo Bitar de 

(2010), por exemplo, sobre a patrimonialização das baianas de acarajé, considerou  as diferentes 

relações e cadeias de atores envolvidos nesse processo. Parte-se do reconhecimento oficial do 

“ofício das baianas de acarajé” como “patrimônio imaterial” pelo IPHAN (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), em 2004. A pesquisa analisa como a categoria 

“baiana de acarajé” veio a ser construída no contexto urbano do Rio de Janeiro, focalizando as 

relações sociais e simbólicas que esse personagem mantém com o espaço urbano. Há expressiva 

contribuição da autora ao abordar, descrever e analisar os efeitos do processo de tornar-se 

“baiana de acarajé”, na busca por evidenciar as razões pelas quais, em um dado momento 

histórico, políticas públicas pensaram o “ofício das baianas de acarajé” como “patrimônio 

imaterial”. 

Pesquisas como a de Bitar (2010), Guimarães (2014), Andrade Júnior (2018), analisam 

os patrimônios e os museus a partir dos seus processos de construção. Parte-se do pressuposto 

de que é preciso considerar as dinâmicas sociais, os grupos de interesse, as disputas de 

narrativas e as formas de oportunizar determinadas circunstâncias para se entender como esses 

projetos se realizam. Museus e patrimônios são o resultado desse complexo conjunto de 

aspectos que materializam memórias e saberes. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Motivações e Antecedentes 

 

O universo da administração é fascinante, como Administradora, sempre fui atraída 

pelos cases de sucesso empresarial. A trajetória de uma empresa no mercado, sua identidade, 

sua cultura, as estratégias estabelecidas, sua visão, sua história.    

Foram essas experiências reais que nortearam o pensamento administrativo ao longo 

dos anos. E ainda são essas, somadas às novas experiências, que nos permitem avançar. Cada 

narrativa sempre deixa um aprendizado, uma inspiração, acredito que, o maior legado de uma 

empresa seja sua própria história. Dentre tantas reflexões proporcionadas pelos estudos de caso, 

sempre me atentei ao papel de uma empresa no mercado, como agente de mudança e 

desenvolvimento no seu tempo. 

 Nesse aspecto, o termo Responsabilidade Social teve um peso nas minhas escolhas 

profissionais. Admiro empresas que rompem as próprias fronteiras, que não se limitam a 

atividade econômica, cuja missão também é social, humana, e de forma recente e, motivadora 

desse trabalho, também é histórica. 

Em junho de 2011 tive a oportunidade de assumir a Gerência Administrativa da 

Empresa Almek Center, o que, inicialmente, gerou grandes expectativas, era uma empresa 

reconhecida na região por inovação e referência em atendimento, e de fato, foi uma grande 

experiência para a minha carreira.  

Nessa época a empresa estava na fase inicial da construção do Espaço Cultural, que 

viria a ser inaugurado em dezembro de 2012. Foram três anos de pesquisa intensa para a 

construção da história a ser contada. Não trabalhei diretamente nos projetos, mas acompanhei 

de perto a trajetória da empresa junto aos demais públicos envolvidos, os desdobramentos e 

impactos dos projetos junto à comunidade, principalmente junto aos grupos de alunos, bem 

como turistas e empresários de todo o país, que passaram a visitar a empresa para conhecer as 

iniciativas. 

Além do próprio resgate da história da região, através das memórias coletivas, 

materializadas em objetos, fotografias e no percurso do “Caminhos do Imperador”, o que 

mantém viva a identidade de um povo. Os projetos em questão, tem demonstrado um grande 

esforço e relevância no sentido de desenvolvimento regional por meio do turismo. Devo 

ressaltar que, se trata do desenvolvimento da minha região de origem o que traz grande 
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significado, bem como a expectativa de contribuir, como Administradora, para o 

desenvolvimento da chamada Responsabilidade Histórica Corporativa. 

 

3.2 Tipo de Pesquisa 

 

Este trabalho é um estudo de caso sobre o envolvimento da empresa Almek Center 

Construções na chamada Responsabilidade Histórica Corporativa. O foco recai sobre dois 

projetos (relacionados) de construção da história do município de Cantagalo - o Espaço Cultural 

Hermir Gil Caetano e o circuito turístico Caminhos do Imperador - dos quais participaram, além 

da referida empresa, outros públicos de interesse, sendo estes: comunidades, profissionais da 

área da educação, Prefeitura e Sebrae. 

Realiza-se uma pesquisa de abordagem qualitativa (CRESWEL, 2007), no âmbito da 

qual concebe-se que as realidades sociais têm uma natureza complexa (GODOY, 2005). Assim, 

uma preocupação aqui é mostrar a multiplicidade de dimensões presentes numa determinada 

situação, buscando abarcar também a divergência e os conflitos (GODOY, 1995). 

Para Godoy (1995) o estudo de caso se caracteriza como um tipo de pesquisa cujo 

objeto é uma unidade que se analisa profundamente e ressalta que o propósito fundamental do 

estudo de caso, como tipo de pesquisa, é analisar intensivamente uma dada unidade social. 

Nesse sentido, o caso em questão pretende analisar o modo como diferentes públicos 

participaram do processo de construção histórico-cultural de Cantagalo, co-criando com a 

empresa Almek Center os fatos históricos, as fontes históricas e as operações históricas desses 

projetos. 

É pertinente considerar a relevância do caso em si, sem a preocupação de 

generalização. Segundo Godoy (2005, p. 87), “o conhecimento profundo de um caso pode 

auxiliar o pesquisador no entendimento de outras situações semelhantes”, e permitirá ao leitor, 

com base em sua experiência, associações e relações com outros casos, transferindo os achados 

da investigação para outros cenários. O que implica na necessidade da clareza e detalhe das 

narrativas apresentadas.  

O estudo de caso se apresenta como uma estratégia importante para responder às 

questões "como" e "por quê" certos fenômenos ocorrem, principalmente quando esses 

fenômenos só poderão ser analisados dentro de algum contexto de vida real (GODOY, 1995). 

Dada a natureza do estudo de caso apresentado, que estabelece profunda relação com 

a história regional, no sentido de resgate e construção, o trabalho recorrerá a procedimentos 



 

27 
 

próprios da pesquisa histórica (CURADO, 2001; COSTA; SILVA, 2019; CARNEIROS; 

BARROS, 2017), para a compreensão dos antecedentes, considerando o período inicial desses 

projetos, que remetem a iniciativas realizadas a partir de 2012. 

Busca-se analisar a maneira como esses projetos, entendidos a partir da relação dos 

diferentes públicos envolvidos, mobilizaram fato histórico, fonte histórica e operação histórica. 

A pesquisa busca reconstruir e analisar o modo como os diferentes públicos de interesse 

participaram da elaboração dos projetos de resgate histórico de Cantagalo, incidindo sobre os 

seus desenvolvimentos e rumos. 

 

3.3 Delimitação do Universo e Seleção dos Sujeitos 

 

Como dito, o desenvolvimento dos projetos contou com a participação de diferentes 

públicos, sendo estes: a empresa privada Almek Center Construções; profissionais da área da 

educação; a comunidade de Boa Sorte; a comunidade da Vila Areinhas; o Sebrae e a Prefeitura 

de Cantagalo. 

A empresa participou provendo os recursos para a construção do espaço, compilando 

objetos históricos, dando os passos iniciais do projeto do museu que, posteriormente, deu início 

ao circuito turístico Caminhos do Imperador. Como instituição privada, com objetivos 

econômicos definidos, é importante compreender as motivações que a levaram a tal iniciativa 

sem fins lucrativos, bem como o próprio contexto histórico, numa vertente estratégica que 

considera a própria cultura empresarial, sua missão, visão e valores. 

As comunidades de Boa Sorte e da Vila Areinhas, situada à 5km de Boa Sorte, 

participaram da construção da história através das próprias narrativas fornecendo dados, 

fotografias, registros, objetos familiares guardados por gerações. As reuniões promovidas pela 

empresa Almek, as rodas de conversas, proporcionaram boas lembranças de períodos diversos, 

num rico contexto e, muito de uma história a ser resgatada. As comunidades participaram 

também do circuito cultural Caminhos do Imperador, por meio do comércio de artesanato e de 

comidas, além de se encarregar da alimentação dos turistas através do restaurante. Essa 

participação chegou a contar com duas edições do evento Festival do Feijão, realizadas na Vila 

em 2015 e 2016.  

O Projeto Caminhos do Imperador contou também com a forte participação do Sebrae, 

entre os públicos envolvidos. O Sebrae exerceu papel importante na formatação final do projeto, 
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bem como na ação intensa junto às comunidades, através de capacitação e treinamentos para 

ações voltadas ao turismo. 

O poder público conferiu legitimidade ao projeto, como foi dito, em 2016, duas leis 

tornaram tanto o projeto Caminhos do Imperador, quanto a Vila Areinhas, patrimônios 

imateriais do Município de Cantagalo. Sendo importante compreender a participação do poder 

público no projeto e o impacto dos projetos no âmbito municipal. 

Para este trabalho foram selecionados os principais atores, representantes dos públicos 

envolvidos (Quadro 1) que tiveram maior engajamento e participação nos projetos. 

 

 
ENTREVISTADO PERFIL PROJETO QUE 

PARTICIPOU 
TIPO DE PARTICIPAÇÃO 

Mezak Gualberto Empresário, Gestor da 
Empresa Almek Center 
Construções. 

Espaço Cultural Hermir 
Gil Caetano e Caminhos 
do Imperador. 

Idealizador, gestor e 
financiador por meio da 
empresa Almek Center. 

Douglas Rosa Professor, Especialista 
em Geografia do Brasil, 
na época também 
colaborador da empresa 
Almek Center. Autor do 
prefácio do livro “Álbum 
das Fazendas de 
Cantagalo”, lançado no 
final de 2020. 

Espaço Cultural Hermir 
Gil Caetano e Caminhos 
do Imperador. 
 

Cogestor, com fortes laços 
com a comunidade de Boa 
Sorte e com a história local, 
teve importante participação 
na coleta e reconstrução de 
memórias coletivas. Atuou 
como guia do roteiro turístico. 
 

Jorge Henrique  
Moraes 

Professor, Especialista 
em História do Brasil, 
com experiência no 
resgate histórico de 
Trajano de Moraes/RJ. 

Espaço Cultural Hermir 
Gil Caetano e Caminhos 
do Imperador. 
 

Cogestor, com importante 
conhecimento da história 
regional, ajudou nas escolhas 
das narrativas, que tornaram a 
essência dos projetos em 
questão, atuando ao longo dos 
projetos de maneira relevante. 

Júlio Cézar Vidal Eletricista e motorista, 
morador de Boa Sorte. 
Um dos últimos foguistas 
da antiga locomotiva, foi 
juiz de paz e presidente 
da associação de 
moradores. 

Espaço Cultural Hermir 
Gil Caetano e Caminhos 
do Imperador. 
 

Apoiador, compartilhou 
conhecimento sobre a história 
local, doou objetos para o 
museu e passou a participar 
do roteiro narrando a história 
da Curva do Zé Peão. 

Sonia dos Santos Cozinheira, moradora da 
Vila Areinhas. 

Caminhos do Imperador. 
 

Cozinheira do restaurante que 
fazia parte do roteiro turístico. 

Fernanda Gripp Administradora, 
Coordenadora, há 12 
anos, de projetos do 
Sebrae voltados ao 
Turismo. 

Caminhos do Imperador. 
 

Esteve à frente dos projetos 
do Sebrae que assessoraram o 
circuito turístico Caminhos do 
Imperador. 
 
 

Renata Huguenin Advogada, Professora, 
vereadora do Município 
de Cantagalo nos 
períodos de 2009 a 2012 
e 2013 a 2016. 

Caminhos do Imperador. 
 

Autora das leis que tornaram 
o Caminhos do Imperador e a 
Vila Areinhas patrimônios 
imateriais do Município de 
Cantagalo. 

Quadro  1 – Relação dos Entrevistados 
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Matheus Arruda Vereador em exercício 
do Município de 
Cantagalo. 
Assessor da Secretaria 
Municipal de Turismo de 
Cantagalo no período de  
2016 a 2020. 

Caminhos do Imperador. 
 

Apoiador. Promoveu, em 
2018, em parceria com o 
Caminhos do Imperador, o 
Primeiro Encontro de 
Preservação de Patrimônio 
Histórico Artístico e Cultural 
de Cantagalo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.4 Coleta de Dados 

 

O trabalho de campo foi realizado por meio de entrevista semiestruturada (GODOY, 

2005) em contato virtual com os sujeitos. Foram realizadas entrevistas com gestores, 

idealizadores e participantes dos projetos Espaço Cultural Hemir Gil Caetano e Caminhos do 

Imperador e um exame de documentos tais como fotografias, leis, roteiros turísticos e material 

de comunicação da empresa.  

A pesquisa teve um enfoque exploratório e descritivo, o estudo foi desenvolvido de 

forma a estar aberto às descobertas contando com a elaboração de um diário de campo com 

informações sobre o andamento da pesquisa e impressões da pesquisadora (GODOY, 2005). 

Foram utilizados uma variedade de dados coletados por meio de diversas fontes de 

informação, como fotografias, imagens, recortes de jornais e colagens que auxiliaram na 

transmissão do caso (GODOY, 1995). Buscou-se analisar o modo como, por meio desses 

projetos, a empresa realizou operações históricas mobilizando narrativas, e reconstruindo os 

passos em direção ao roteiro turístico. 

O roteiro de entrevista proposto pela pesquisadora (Apêndice I) foi customizado, 

observando a participação de cada ator nos projetos. As questões que conduziram as entrevistas 

foram elaboradas com base na revisão de literatura e seguindo os objetivos de abordar um caso 

peculiar, cobrindo os seguintes pontos: 

a) Motivações e antecedentes que despertaram a atuação empresarial na construção 

da história regional, no âmbito de museu e patrimônio. 

b) Os fatos históricos que os projetos estão resgatando, as fontes e operações que 

possibilitaram o desenvolvimento desses projetos. 

c) A participação dos atores envolvidos e a relação estabelecida entre eles. Os 

investimentos, expectativas e retorno. A compreensão de possíveis conflitos de interesses, 

disputas e negociações que emergiram desse processo de resgate histórico.  

d) Os desafios e as oportunidades identificadas ao longo do desenvolvimento dos 

projetos. 
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e) A percepção acerca dos impactos dos projetos para a comunidade de Boa Sorte 

e para o Município de Cantagalo. 

As entrevistas foram conduzidas via Zoom e WhatsApp, de julho de 2020 a janeiro de 

2021 resultando em 10 horas e 19 minutos de gravação. Os entrevistados consentiram em ter 

os nomes expostos no trabalho, assim como os nomes das empresas representadas, expresso 

por Termo de Consentimento (Apêndice II).  
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 O Início: a Busca Por Um Diferencial Competitivo 

 

Entendendo que compreender uma organização implica conhecer a sua história e os 

acontecimentos que contribuíram para formar a sua maneira de atuar (COSTA; SILVA, 2019), 

inicia-se com um breve resumo da história da Almek, com vistas a contextualizar o caso aqui 

abordado.  

A Almek Center Construções é uma empresa familiar, do segmento de varejo, na área 

de material de construção, fundada em 1996 pelos irmãos Alandark Gualberto e Mezak 

Gualberto. Localizada em Boa Sorte, quinto distrito de Cantagalo, Região Serrana do Rio de 

Janeiro, a empresa atende o Estado do Rio e parte de Minas Gerais. Os sócios são os gestores 

do empreendimento, que carrega a junção de seus nomes. Os empresários desejaram dar 

continuidade ao estabelecimento comercial dos pais.  

A Imagem 1 apresenta Mezak, ainda criança, no antigo armazém dos pais quando, em 

1996, abriu espaço para o comércio de material de construção aos fundos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fonte: Acervo Mezak. 

 

Atualmente, a empresa comercializa pisos, revestimentos, acabamentos, móveis e 

decoração. Com 3.000 m² e quatro andares, a loja se destaca na região pela sua arquitetura, e 

pelo modelo de gestão adotado, cujo foco é atendimento, uma busca por proporcionar ao cliente 

uma experiência de compra diferenciada. 

Imagem 1 - Antigo Armazém 
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A Imagem 2 apresenta Boa Sorte, representada pela Capela de Santo Antônio, ao lado 

tem-se uma visão panorâmica do Distrito que conta com uma população de 1926 habitantes 

segundo o último censo, realizado em 2010 (IBGE, 2010). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Acervo próprio. 

 

A empresa é conhecida regionalmente por ações inovadoras no varejo, concebendo-se 

inovação em um sentido amplo, tal como em Figueiredo et al. (2018), isto é, não apenas sob 

aspectos tecnológicos, mas incluindo a forma como as organizações constroem e sustentam 

suas competências inovadoras. 

 Foi em busca de ações estratégicas de diferenciação que a empresa pautou suas ações.  

O crescimento da concorrência aliado a uma localização afastada ou remota da própria empresa, 

tornou o alcance de um público-alvo um desafio considerável. Mezak, afirma: “(...) era preciso 

algo muito significativo para continuar a atraí-los”. Foi então que, em 2010, abriu-se uma nova 

“janela de oportunidade” (FIGUEIREDO et al., 2018) e iniciou-se um projeto de construção, 

que viria a ser o quarto andar da loja. Tratava-se de uma estratégia voltada a atrair a visita do 

público à loja física da Almek. 

Mezak conta que, movido pela necessidade de inovação, promoveu uma pesquisa 

interna entre a equipe de colaboradores da Almek, e, por sugestão de uma colaboradora, surgiu 

a ideia de desenvolver um painel que contasse a história da empresa. Mas o projeto tomou 

proporções bem maiores com o entendimento, ao longo do processo de que, “não apenas a 

Almek possuía uma história a ser contada, mas Boa Sorte e Cantagalo também”, afirma ele. 

Foi nesse contexto que Douglas Rosa desempenhou importante papel entre a empresa 

e a comunidade de Boa Sorte e do próprio município de Cantagalo. Douglas trabalhou na Almek 

Imagem 2 - Boa Sorte, 5º Distrito de Cantagalo/RJ 
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como vendedor e também ministrou treinamentos para a equipe de vendas, mas dividia seu 

tempo com o emprego de professor de Geografia em escolas do Município de Cantagalo. 

Mesmo após ter deixado de ser colaborador da empresa, em razão de seu outro trabalho, 

manteve o relacionamento com ela no percurso dos projetos de resgate histórico. 

 
A Almek já possuía três andares de showroom e estava caminhando para a construção 
do quarto e, então, qual seria o diferencial? (...) Me lembro de auxiliar em uma reunião 
com os colaboradores, a Almek sempre teve uma cultura participativa (...) e nesse 
momento, era uma busca intensa por ideias criativas de entretenimento. As ideias 
apresentadas foram as mais diversas, desde salão de beleza, cinema, a uma parede que 
contasse a história da loja. Porque a pergunta a ser respondida era sempre a mesma: 
“Como pode uma loja como essa, num lugar como esse?”. (...) Mas aí, quando se fala 
em contação de história, se pensa: qual história contar? A Almek destoava do 
contexto! Localizada em um distrito com menos de dois mil habitantes e que, durante 
os primeiros anos, teve seu acesso por estradas de chão, a Almek levantava muita 
curiosidade dos clientes e visitantes, era um projeto ousado demais, posso dizer que 
Mezak sempre esteve à frente do seu tempo. (Douglas) 

 

Douglas conta que logo pensaram em buscar peças do antigo armazém do Sr. Gelbes, 

pai de Mezak. “E por que não agregar mais? Pensamos. Ao invés de falar só da loja vamos falar 

dessa localidade pitoresca. Vamos começar falando do nome do Distrito. “Por que Boa Sorte1?”. 

Relembra Douglas. 

Foi neste ponto que começa o envolvimento da Almek com o resgate histórico de 

Cantagalo. Para explicar a origem do nome Boa Sorte veio a necessidade de explicar toda a 

história local, municipal e regional.  

Foi assim que a visão empreendedora de Mezak, aliada a um interesse dele por história 

e apoiada por seus colaboradores, resultou em uma oportunidade de agregar valor ao seu 

negócio. A recorrente pergunta dos clientes, fornecedores e demais visitantes: “Como pode uma 

loja como essa em um local tão distante e tão pequeno?”, despertou nele a necessidade de 

retratar o “quem somos” e “onde estamos” por meio de uma história contada por imagens, 

objetos, recortes de jornais, que permanecesse viva por gerações. Mezak reforça que se tratou 

de “uma visão que não é apenas econômica, mas também social e cultural”.  

A Imagem 3 retrata a evolução da empresa, evidenciando três fases, ao longo de 25 

anos. 

 

                                                
1 O nome Boa Sorte está relacionado à Fazenda Boa Sorte. O nome, segundo a história popular, tem sua origem 
no ciclo do ouro, quando o lendário Mão de Luva desejava “boa sorte” aos garimpeiros que se aventuravam. Mais 
tarde essa expressão teria dado nome à localidade, à Fazenda Boa Sorte. 
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Fonte: Almek. 

 

4.2 O Processo de Construção Histórico-Cultural 

 

4.2.1 O Espaço Cultural Hermir Gil Caetano 

 

Inaugurado em dezembro de 2012, o Espaço Cultural Hermir Gil Caetano, foi um 

projeto idealizado e financiado pela empresa Almek Center, que contou com a contribuição 

voluntária de atores cujo papel foi decisivo para a relevância do projeto. A Almek foi a campo, 

fez contato com historiadores, antigas fazendas e moradores, mobilizou a comunidade, 

compilou dados, reuniu fotografias, acervos pessoais, encontrou apoio e teve importantes 

contribuições. 

O Espaço Cultural Hermir Gil Caetano teve por objetivo promover o resgate da história 

regional fluminense, com destaque para o município de Cantagalo. O espaço, popularmente 

conhecido como museu, contém um rico acervo de peças da época da escravidão. Secreto 

(2016) ressalta que, no Brasil, a escravidão é um dos temas sobre os quais recai grande parte da 

produção historiográfica e no qual se concentra boa parte das discussões internacionais. Nesse 

espaço, relíquias de fazendas centenárias de café cantagalenses, objetos de época, fotografias 

de personagens marcantes estão disponíveis à visitação. 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3 - Evolução da Empresa Almek Center 
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               Fonte: Almek. 

 

Douglas afirma que o objetivo inicial era promover entretenimento aos clientes e 

visitantes ao contar a história da loja: “Imaginávamos ter um espaço com fotos, então vimos a 

necessidade de legendas para explicá-las, mas até então, não havíamos pensado em objetos. As 

coisas foram acontecendo naturalmente.”. 

Não teria demorado muito para a comunidade tomar conhecimento de que a Almek 

estaria construindo um museu e que a história de Boa Sorte seria contada. Mezak relata que a 

comunidade passou a se envolver voluntariamente, trazendo objetos, fotografias e suas próprias 

lembranças: 
A experiência desse primeiro contato com a comunidade de Boa Sorte, considerando 
a questão histórica, foi gratificante. As pessoas me procuravam com objetos antigos, 
como um ferro de passar roupas a brasa, ou uma fotografia de um familiar na antiga 
estação de trem (...), mas o que mais me encantava era a consciência de que não era o 
objeto em si, era o que ele carregava. As pessoas queriam me contar a história (...), 
senti um peso de responsabilidade já não era mais a Almek, era um propósito muito 
maior. (Mezak) 

 

Douglas relembra que também passou a ser procurado por muitas famílias de Boa 

Sorte: “Percebi o quanto as famílias queriam ser representadas ali, como uma forma de ter a 

própria história imortalizada.” 

O projeto também contou com o apoio de Júlio Cezar Vidal, eletricista e motorista, 

morador “engajado” nas questões de Boa Sorte. 

 
Desde o princípio, sempre apoiei, sempre tive muito contato com Mezak e quando a 
ideia surgiu a gente foi junto. Eu sempre tive o desejo de fazer a nossa história 
conhecida, temos muita coisa bacana (...) e quando encontro alguém que está disposto 
a ouvir, eu tenho muito prazer em compartilhar, (...) eu tenho uma paixão por Boa 
Sorte. Eu nunca consegui sair daqui. (Júlio) 

Imagem 4 - Espaço Cultural Hermir Gil Caetano 
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Júlio relembra o seu papel nesse resgate, contando sobre a fase de levantamento da 

história: “... eu sempre tive conhecimento do nome Boa Sorte, acho um nome forte, sugestivo, 

sempre associei ao trevo de quatro folhas e a Almek resgatou isso.”. 

A busca por informações, fontes e fatos históricos foi intensa e passou a ser conhecida 

no entorno, envolvendo novos atores, como o professor de História Jorge Henrique Moraes. 

Jorge fala sobre a oportunidade profissional que o levou a trabalhar em Boa Sorte, como 

professor na Escola Estadual João de Abreu: “(...) foi lá que conheci o Douglas, a Almek e 

tomei conhecimento do interesse do Mezak pela história local. Participei dos projetos desde o 

início, desde a construção do espaço onde viria a ser o museu.”. 

Jorge demonstra paixão por história, afirma ter trabalhado como voluntário, com uma 

grande expectativa de tornar a história conhecida, de proporcionar aos seus alunos um local de 

visitação. Jorge teria contribuído com sua experiência como historiador especialista no 

município de Trajano de Moraes/RJ, afirmando, inclusive, que irá publicar um livro sobre sua 

cidade natal. “É difícil encontrar um local que conte a história regional. Porque a história 

nacional dos livros didáticos às vezes é distante, e proporcionar isso foi muito gratificante”, 

afirma, Jorge. 

Ao longo do processo de construção da história, diversas descobertas teriam surgido 

para os próprios realizadores, que foram ampliando seus conhecimentos sobre a região:  

 
Foram muitas as visitas às fazendas históricas. Foram quase 40 fazendas visitadas (...), 
foram três anos de pesquisa para compreender o contexto, garimpando, recebendo 
doações e comprando objetos para montar o espaço cultural. (Mezak) 

 

Mezak relata que o conhecimento que possuía sobre Boa Sorte, do ponto de vista 

histórico, era sobre fazendas antigas, produtoras de café, como a fazenda Boa Sorte, que deu o 

nome ao distrito.  Mas teria sido nesse processo de resgate histórico que ele ficou sabendo que 

Cantagalo foi o maior produtor de café do mundo, na segunda metade do século XIX, com 

fazendas que chegavam a ter mais de 300 escravos (CARVALHO; CARVALHO, 2020). A 

relevância da cafeicultura começa a ser “desvendada”, com a importância histórica de 

Cantagalo no contexto nacional e para a monarquia. O termo “desvendada” busca assinalar que 

o “fato histórico” (COSTA; SILVA, 2019) era desconhecido pela própria comunidade.  
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A Pedra do Chapéu2 para mim foi um divisor de águas, o fato de não conhecer o 
contexto da minha própria história me confrontou de uma forma decisiva. Eu sabia de 
forma “rasa”, superficial, da passagem de D. Pedro II pela região e a importância de 
Cantagalo para a economia no século XIX. Mas não havia dimensão da riqueza de 
informações, nem do papel histórico da terra que eu brincava quando criança. 
Ninguém nunca me disse “olha, o Imperador esteve aqui!” (Mezak) 

 

De acordo com Marreto (2017), Cantagalo conquista relevância na história a partir de 

1840, após a crise do ouro, que vinha sendo explorado ilegalmente pelo lendário Mão de Luva 

e seu bando na região, dando-se início ao ciclo do café. Inclusive, o nome Cantagalo, segundo 

a história popular, está relacionado a esse capítulo da história de Mão de Luva, que teria sido 

descoberto e capturado em função do canto de um galo que denunciou sua localização. No 

prefácio do livro dedicado ao município de Cantagalo, Erthal (2008, p. 9), justifica o título de 

sua obra da seguinte forma: 

 
O título CANTAGALO justifica-se por dois motivos: Primeiro, porque foi ali que teve 
início a ocupação da área, na década de 1870, quando um grupo de contrabandistas, 
chefiado por Mão de Luva, burlou a proibição legal e a invadiu, para explorar 
clandestinamente o pouco ouro existente no local; Segundo, porque foi essa cidade 
que encabeçou a história da região por várias décadas, mantendo sobre ela um controle 
político, econômico e cultural que deixou profundas marcas. 

 

O ciclo do café na região foi marcado por grandes fazendas, como as de propriedade 

do Barão de Nova Friburgo, Antônio Clemente Pinto, que foi o homem mais rico do Brasil 

durante o segundo império, destacando-se por possuir mais de 10 fazendas, apenas no território 

de Cantagalo (ERTHAL, 2008). O Barão enriqueceu inicialmente com o comércio de escravos, 

tendo posteriormente estabelecido fazendas e construído uma estrada de ferro para escoar o café 

de sua produção, obtida com o trabalho escravo (MARRETO, 2017). A partir das estações 

ferroviárias foram criadas as vilas na região serrana. Com a riqueza do café, foram realizadas 

as construções do que é hoje o Museu da República, antigo palácio do Catete, onde o Barão 

residiu, na cidade do Rio de Janeiro, a construção da atual Prefeitura de Nova Friburgo e o 

Palácio do Gavião.  

Em meio às diversas peças exibidas no museu da Almek, Jorge considera que os 

objetos de tortura utilizados contra os escravos das fazendas, incluindo os cintos de castidade 

                                                
2 Em uma de suas visitas D. Pedro II teria feito uma parada para descanso e esquecido o chapéu sobre uma grande 
pedra, local que passou a ser conhecido como “Pedra do Chapéu”. A comunidade de Boa Sorte, incluindo Mezak, 
acreditava que o local havia recebido o nome devido ao formato da pedra, que cobria parte da estrada produzindo 
sombra semelhante à de um chapéu sobre ela. 
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masculino e feminino, são os artefatos mais importantes do ponto de vista histórico. “(...) chama 

muito a atenção, são peças que não se encontram expostas em muitos locais”, afirma. 

As peças expostas no Espaço Cultural se referem a períodos históricos ligados aos 

séculos XIX e XX, incluindo um piano importado da França em 1868, e provém de diferentes 

fontes. Algumas foram adquiridas em antiquários, outras doadas por familiares de fazendeiros 

de Boa Sorte e de outras localidades vizinhas, como a Fazenda São Bento e o Hotel Glória, de 

Trajano de Moraes/RJ, havendo ainda aquelas doadas pela população local. Pode-se dizer que, 

por meio dos artefatos relacionados ao ciclo do café, à escravidão e à força política, econômica 

e social do baronato, o Espaço Cultural narra tanto a história regional, ligada às fazendas de 

café do século XIX, quanto a história nacional, relacionada ao período imperial, especialmente 

o segundo reinado. 

Mas há também aquelas peças que incorporam narrativas e personalidades da história 

de Cantagalo a partir do século XX. Entre essas encontra-se a do cirurgião Eduardo Chapot 

Prevost (1864-1907), que se tornou mundialmente famoso, por fazer, em 1900, a primeira 

cirurgia de separação de gêmeas siamesas. O museu apresenta uma fotografia das gêmeas antes 

da cirurgia, outra da menina que sobreviveu após a cirurgia. Entre as curiosidades, exibe-se  um 

jornal regional da década de 1950 que noticia o aparecimento de um óvni “Mais um disco 

voador em Cantagalo”. E, em meio a esses artefatos, foram inseridos os que Mezak possuía do 

antigo armazém da família, como a geladeira a gás, a máquina registradora, da década de 1970 

e as grades utilizadas na porta do armazém, fabricadas na fundição da Fazenda de Areias em 

1920. 

Júlio relata a sua contribuição com a doação de artefatos ao museu: 

 
Eu doei muita coisa para o museu, o telefone do Barão de Nova Friburgo que estava 
na fazenda Boa Sorte, o apontador antigo do Colégio de Boa Sorte. Meu pai fazia 
parte da[estação] Leopoldina e eu fui um dos últimos foguistas da locomotiva a vapor 
do Município de Cantagalo (...). A parte da frente da Locomotiva está na Almek e o 
apito também, e eu disse a Mezak que no dia que Cantagalo construir um museu 
Ferroviário eu gostaria que essas peças fossem pra lá. 

 

O nome do Espaço Cultural foi dado por Mezak e seu irmão Alandark em homenagem 

ao farmacêutico Hermir Gil Caetano (1928-1998), que contribuiu para a comunidade de Boa 

Sorte, servindo com seu conhecimento na área da saúde em uma época em que a população 

contava com poucos recursos e informações. Hermir Gil Caetano, carinhosamente conhecido 

como Mirim, era negro, nascido em Boa Sorte, em sua trajetória serviu ao exército, estudou e 

depois regressou à sua terra, servindo a comunidade através de seu empreendimento, a farmácia, 



 

39 
 

onde trabalhou até sua morte. Muitas pessoas chegaram a sugerir o nome do Sr. Gelbes, o pai 

dos empresários, mas eles, passaram a entender a dimensão e a missão do projeto sob outra 

perspectiva: “Já não era mais apenas sobre a Almek”, destaca Mezak.  

A inauguração do Espaço Cultural causou dinamismo e movimentação na região, 

sendo considerado um marco não apenas para Boa Sorte, mas para o município de Cantagalo. 

Aberto à visitação, o museu passou a receber a visita da população local promovendo encontros 

e palestras. 

Jorge conta que participou como palestrante de diversos encontros, recebeu 

convidados historiadores, e experimentou a promoção de um maior networking a partir desse 

projeto. Ele se refere ao interesse local pelo museu: 

 
(...) o Espaço Cultural foi o primeiro contato com a comunidade. As pessoas vinham, 
principalmente as mais idosas, em busca de encontrar ali, naquele espaço, um pouco 
da própria história. Alunos também, ansiosos por ver os objetos do museu. 

 

Como já mencionado, entre os objetos em exposição estão as fotografias de jornais. 

Um deles é “A Constituição”, de março de 1876, que comprova uma das visitas de D. Pedro II 

à Fazenda de Areias: “No dia 26, às 6 e meia da manhã, sua majestade, acompanhado de grande 

número de cavalheiros, partiu da Fazenda de Areias, pertencente ao Sr.º Barão de São Clemente, 

que lhe ofereceu um suntuoso almoço.”. Há também a Revista Histórica da Biblioteca Nacional, 

onde Jordão e Carneiro (2014) abordam a revisão de um registro histórico sob o título: “No 

Paraguai ou em Cantagalo?”. No verso de uma fotografia do século XIX, legendas que, pela 

intimidade das anotações, podem ser de D. Pedro II, se referindo à filha e ao genro, oferecem 

“as pistas para reescrever um passeio imperial” (CARNEIRO; JORDÃO, 2014, p. 78), 

indicando que, o fato histórico, “a visita da família imperial”, teria ocorrido nas terras de 

Cantagalo. A fotografia mostra, entre a comitiva, a jovem Princesa Isabel, o Conde d’Eu, o 

Barão Antônio Clemente Pinto Filho e seu irmão Bernardo Clemente Pinto, provavelmente em 

uma cachoeira na Fazenda Gavião, em Cantagalo. 

Outra fotografia exibida é a da chamada Pedra do Chapéu, que recebeu esse nome por 

ter sido onde D. Pedro II, em uma de suas visitas, teria parado para descanso e esquecido o 

chapéu sobre a pedra. Na literatura, Dias (1981) afirma: 
 
Numa de suas idas à Fazenda de Areias, Dom Pedro II, ao passar por este local sentiu 
sono e pediu a comitiva que parasse a carruagem para ele descansar um pouco. Com 
o avançar das horas, ele acordou apressado para um jantar que seria servido na 
Fazenda de Areias, esquecendo o chapéu sobre uma grande pedra que, a partir de 
então, passou a ser conhecida como “Pedra do Chapéu”. (DIAS, 1981, p. 61). 
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Como contam os entrevistados Mezak, Douglas e Jorge, os visitantes do Espaço 

Cultural demonstravam interesse em conhecer os locais retratados naquelas fotos, o que teria 

provocado o “start” do projeto Caminhos do Imperador que será analisado a seguir. 

A empresa passou a incorporar a visita ao museu como parte do fluxograma de 

atendimento aos clientes que buscavam pelos produtos da loja. Os funcionários da empresa, 

especialmente os vendedores, passavam por treinamentos, pois todos precisavam estar aptos a 

narrar as histórias contadas pelo museu por meio de seus objetos. Nesse contexto de 

“capacitação histórica”, em 2013, a empresa chegou, inclusive, a promover uma visita ao 

Museu Imperial de Petrópolis, para os funcionários de todos os setores, incluindo os de 

transporte, com o objetivo de aproximar a equipe do contexto histórico e inspirar novos insights. 

A partir da inauguração, em 2012, as visitas ao Espaço Cultural, que são gratuitas, 

passaram a ser frequentes e os clientes da loja foram os primeiros “turistas”. “Eles se 

encantavam com o espaço e demonstravam interesse pelo trajeto por onde o imperador havia 

passado”, comenta Jorge.  

O Espaço Cultural logo passou a receber grupos de alunos de Ensino Fundamental e 

Médio, de toda a região, das redes Estadual, Municipal e privada. Acompanhados de seus 

professores, e com um guia disponibilizado pelo próprio museu, os alunos eram conduzidos à 

oportunidade de conhecer a história de sua região. O número de visitas vinha crescendo a cada 

ano: em 2019 foram cerca de 200 visitas, totalizando mais de 5 mil alunos. O vereador 

entrevistado, Matheus Arruda, acredita que muitas crianças tiveram o primeiro contato com a 

história do Município no Espaço Cultural, através dessas visitas pedagógicas. 

A Imagem 5 mostra alunos visitando o Espaço Cultural e a Pedra do Chapéu. 

 

Imagem 5 – Visita de grupos de alunos 

 

Fonte: Acervo da autora. 
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Como professor, Jorge afirma que os impactos dos projetos na Educação são 

profundos: 

 
É a oportunidade de ir além do livro didático. Mas não é apenas a ilustração em si, é 
a compreensão de que se é parte da história. As pessoas podem visitar o espaço e 
também viver a experiência, passeando e conhecendo a história de um monarca que 
foi o Imperador do Brasil e que esteve em Boa Sorte. É olhar com outros olhos para 
uma simples região do interior. É passar a ver Cantagalo como o maior produtor de 
café do mundo, Cantagalo das grandes Fazendas, do Barão que com essa riqueza 
construiu o Palácio do Catete que hoje é o museu da República (...). Isso implica em 
afirmação da identidade, em estima, em valor. 
  

Jorge destaca que os alunos também se encantam com a história do empreendimento, 

a história do empresário Mezak e ressalta que a própria Almek se torna fonte de motivação e 

inspiração dos jovens em busca por desenvolvimento pessoal.  

 

4.2.2 O Caminhos do Imperador 

 

Pode-se dizer que os efeitos produzidos pelo Espaço Cultural Hermir Gil Caetano 

originaram o Projeto Histórico Cultural Caminhos do Imperador. Com base nas narrativas, o 

museu teria aguçado no público visitante o interesse por conhecer mais sobre a história da 

região, assim como as histórias que estavam sendo ali retratadas. Foi a partir desse contexto 

que a Almek passou a desenvolver a percepção de um potencial turístico da região, em uma 

espécie de extensão ou comunhão com o seu Espaço Cultural. 

O museu exibe uma fonte que comprova o fato histórico da visita da família imperial 

às Fazendas de Cantagalo, em especial à Fazenda de Areias, do Barão de Nova Friburgo, 

Antônio Clemente Pinto. E, como já foi dito, em uma dessas visitas D. Pedro II teria feito uma 

parada para descanso e esquecido o chapéu sobre uma grande pedra que passou a se chamar 

“Pedra do Chapéu”. Com base no registro da visita de D. Pedro II à Fazenda de Areias, e no 

relato da Pedra do Chapéu, os diferentes sujeitos envolvidos no resgate histórico identificaram 

a oportunidade de criar um roteiro turístico que pudesse reproduzir o itinerário dessa visita: o 

caminho percorrido pelo imperador. Criou-se uma expectativa de proporcionar ao turista uma 

experiência peculiar, a de visitar a Fazenda de Areias que, além de conservar a riqueza própria 

dos casarões dos barões fazendeiros, com suas peças e sua estrutura, foi uma grande produtora 

de café, apoiada em mão de obra escravizada. Hoje a fazenda se dedica à pecuária. 

Assim, um circuito turístico inspirado na passagem de Dom Pedro II por Boa Sorte, 

em 1876, passou a ser formalmente planejado. O modo como foi feita essa “operação histórica” 
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ocupa a descrição do caso aqui analisado. O projeto passou por diferentes momentos, defrontou-

se com alguns percalços e viveu a inclusão e exclusão de diferentes locais e atividades em seu 

circuito. 

A expectativa dos empresários jamais foi a de diversificar, com o turismo, a atividade 

central da Almek - ligada à venda de material de construção e decoração -, nem abrir uma nova 

frente de negócio. Ainda que o Caminhos do Imperador suponha investimentos e despesas por 

parte da Almek, o circuito assume tão somente um sentido complementar ao negócio central, 

sem expectativas de geração de lucros, mas de agregar valor e atrair novos visitantes à 

localidade. A gestão financeira do projeto, inclusive, envolveu certos tensionamentos em 

relação ao nível de investimento a ser empregado, ponderando entre o idealismo e a paixão, por 

um lado, e a prudência e controle, por outro. 

Em sua versão final3, a de 2019 (Quadro 2), o Caminhos do Imperador passou a 

compreender um percurso de aproximadamente trinta quilômetros, e um tempo destinado ao 

passeio de 8 horas. O trajeto de estrada é feito com o ônibus da agência de turismo contratada 

pelos turistas e um guia que vai narrando as paradas que acontecem em pontos estratégicos. Os 

agendamentos são feitos pelos turistas junto à Almek Center ou por agências parceiras, que 

oferecem pacotes, geralmente aos sábados. Como dito, as visitas ao Espaço Cultural são 

gratuitas, mas o Circuito completo, que inclui a visita ao Espaço Cultural da empresa e o trajeto 

“Caminhos do Imperador” é cobrado, incluindo para o turista almoço, guia, miniapresentação 

e paradas estratégicas. 

Abaixo uma reprodução do itinerário da última versão do passeio, retirada de conteúdo 

enviado aos visitantes por e-mail: 

 

Quadro 2 – Cronograma do Projeto Caminhos do Imperador 

HORÁRIO ATIVIDADE DESCRIÇÃO 
08:30h Café de Boas Vindas na Almek 

Center. 
Recepção, café da manhã e dinâmicas. 

09:00h Visita ao Espaço Cultural Hermir 
Gil Caetano. 

O espaço Cultural Hermil Gil Caetano possui um 
rico acervo, objetos, registros históricos e memórias 
locais da época áurea do Café. Vamos conhecer toda 
história e conteúdo local. 

09:45h Apresentação da Máquina 
Niveladora (1910) em frente à loja 
e Início do translado para o circuito 
Caminhos do Imperador. 

Nos anos de 1910 logo após a implementação das 
ferrovias, foram utilizadas as famosas niveladoras 
de terras, para abrir as principais vias de escoação 
da produção do Café. Vamos entender sua 
importância para o desenvolvimento local. 

                                                
3 O circuito turístico Caminhos do Imperador foi interrompido no final de 2019, período das chuvas de verão que 
comprometem as estradas de chão. No início de 2020, o projeto se preparava para receber uma visita quando veio 
a pandemia COVID-19. 



 

43 
 

10:15h Pedra do Chapéu. Nessa parada somos surpreendidos por uma incrível 
história sobre a visita de Dom Pedro II às fazendas 
cafeeiras de Cantagalo, contada através de uma 
apresentação teatral.  

10:45h Visita ao Sítio Santa Rita – 
Cachaça Boa Sorte. 

Aproveitamos para saborear a cachaça local, onde 
incluímos uma degustação, esse é um momento 
fantástico de descontração. 

11:15h Curva do Zé Peão Nesse ponto, percebemos a importância dos mitos e 
lendas regionais, que também são parte de nossa 
história. Aqui, vamos contar uma famosa lenda de 
Boa Sorte, que será narrada e nos deixará de cabelo 
em pé.  

12:00h  Passeio até a Vila Areinhas. Nossa cultura além de ser rica, também é formada 
por inúmeras belezas naturais. Nesse ponto 
podemos admirar um pedacinho da mata atlântica, 
as margens do Açude de Areias, onde é possível 
avistar a Fazenda de Areias e a Vila Areinhas que 
hoje é Patrimônio Imaterial do Município de 
Cantagalo pela importância histórica. 

12:30h Praça de Boa Sorte. A capela de Boa Sorte é uma obra arquitetônica 
neoclássica que enfeita nossa cidade. Aqui, vamos 
apreender como a arquitetura reflete o contexto 
histórico da época.  

13:00h  Saída para a Fazenda Santa Rita. A Fazenda Santa Rita é uma das maiores 
importâncias do relato de tráfico de escravos na 
nossa região. Lá iremos visitar o complexo de 
senzalas femininos e masculinos, e como o 
comércio funcionava até mesmo depois da abolição 
da escravatura.  

14:00h Saída para a Fazenda do Sossego 
14:15h Chegada na Fazenda do Sossego. A fazenda do Sossego é de encantar qualquer um. 

Lá vamos entender sua importância histórica e 
contemplar todo seu interior, além das suas 
curiosidades.  

14:30h Almoço Típico da Fazenda. Para fechar com chave de ouro, vamos experimentar 
uma comida típica de fazenda. Já imaginou aquele 
feijão no fogão de lenha? E ainda poder almoçar 
sentado em uma mesa colonial?  

15:30h Visitação dos aposentos da casa. No interior da casa vamos conhecer suas principais 
características. A fazenda conta com 14 cômodos,  
estando todos abertos à visitação. 

16:00h Feira e descanso nas redes Que tal levar um deguste daquele doce artesanal 
para casa? Vamos ter acesso ao artesanato local para 
você jamais esquecer de nós, levando aquela 
lembrancinha para casa. (bolos, geleias, frutas, etc.) 

17:00h Retorno 
  Fonte: Almek. 

 

A seguir, busca-se entender o passeio turístico Caminhos do Imperador como um tipo 

de operação histórica empreendida pela empresa Almek Center, em conjunto com outros 

públicos de interesse. Descreve-se o modo como o projeto revela um esforço de reconstrução 

do passado, ancorado em fatos, lugares e artefatos, buscando aproximar os visitantes de uma 

experiência in loco do passado. Todavia, busca-se mostrar que essa operação histórica não 

expressa apenas sentidos interpretativos sobre fatos históricos específicos, pois revela também 



 

44 
 

os desafios da atuação da empresa em um novo empreendimento, o turismo. Assim, aspectos 

de natureza conjuntural, social e econômica recebem a atenção como forma de descrever o 

processo de construção desse projeto. Busca-se chamar a atenção para um conjunto de 

condições, percepções e relações que foram decisivas para a operação histórica empreendida 

no projeto Caminhos do Imperador, em suas diferentes versões.  

É possível identificar 5 fases distintas, abaixo analisadas, desde o ano de 2012, quando 

o passeio passou a ser concebido, até o ano de 2019, anteriormente à suspensão das atividades 

devido às chuvas de verão e à pandemia do Covid 19. Fase 1: O primeiro circuito; Fase 2: A 

Vila Areinha; Fase 3: A Fazenda Santa Rita; Fase 4: O Festival do Feijão; Fase 5: A Fazenda 

Sossego. 

 

Fase 1 – O primeiro circuito 

  

Douglas relata que a Almek começou a configurar o projeto a partir da identificação 

de quais seriam os pontos turísticos que poderiam ser visitados, iniciando um trabalho mais 

profundo de resgate histórico, para identificar esses pontos, buscando agregar também a cultura 

popular e as lendas folclóricas, como a que explica o trecho da estrada conhecido popularmente 

como “Curva do Zé Peão”4. Além da recuperação da história oral, parte do esforço do projeto 

se apoiou em leitura, encontrando respaldo nas obras de Acácio Dias (1981) e Clélio Erthal 

(2008), fontes de onde se chegou inclusive a extrair trechos para compor as placas informativas 

das paradas do itinerário. 

O nome “Caminhos do Imperador” teria sido uma contribuição de Jorge, inspirado nos 

“Caminhos de Darwin”, Circuito Ecológico realizado em Maricá/RJ. “Nós estávamos 

empenhados estruturando o projeto, quando fiz uma viagem e me deparei com placas que 

indicavam “Caminhos de Darwin” e pensei, por que não Caminhos do Imperador?”. Jorge 

afirma que Mezak, Douglas e os que ouviram a sugestão, aprovaram. 

                                                
4 A lenda popular conta que “almas penadas” passavam carregando um caixão com velas acesas pelas estradas da 
Fazenda de Areias, no período do café. Quando o lendário Zé Peão, temido pela valentia, estando na Fazenda para 
amansar uma trota de burros do Barão, foi ao encontro das supostas almas, com sua famosa mula, a capa de chuva 
sobre ela e o facão. Foi assim que, naquela noite, ele matou muitos homens, e descobriram que o caixão era 
utilizado pelos empregados para roubar café do Barão. Pela chacina, Zé Peão foi decapitado, a cabeça teria sido 
jogada no açude de Areias, onde também várias lendas surgiram. A história havia ficado perdida no tempo, embora 
o local ainda seja conhecido como “a curva do Zé Peão”. Essa encenação foi realizada como atração em uma das 
noites do Festival do Feijão. 
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A expectativa inicial era a de reproduzir o percurso feito pelo Imperador, parando na 

Pedra do Chapéu e seguindo com uma visita ao interior do casarão da Fazenda de Areias onde, 

de fato, esteve D. Pedro II.  

Nesta parada também seria possível visitar a Vila Areinhas, situada em frente à 

Fazenda de Areias, o local foi uma propriedade da fazenda, mas teve suas terras doadas aos 

descendentes dos escravos que permaneceram trabalhando da fazenda, guardando assim uma 

relação profunda com o passado histórico. Também chamada de Vila de Areias, ou 

simplesmente Areias, o local que compreende uma rua de terra com onze casas, uma capela e 

um campo de futebol, foi elevado à condição de Vila pela Lei nº 587/2003 art.1: “Fica elevada 

à categoria de Vila o lugarejo de Areinhas, passando a denominar-se Vila Areinhas situado no 

5º distrito do Município de Cantagalo-RJ”.  

 Júlio relembra sua atuação antes mesmo dos projetos de resgate histórico, na intenção 

de que a localidade fosse reconhecida como vila quilombola. Ele não sabe explicar o motivo de 

Vila Areinhas não ter podido receber tal reconhecimento: 

 
Era apenas um conjunto de casas, lembro quando foi registrada como Vila Areinhas, 
levei toda a documentação para a câmara de vereadores de Cantagalo. O meu desejo 
era que fosse registrada como uma Vila quilombola, pois tinha descendentes de 
escravos, mas não foi possível. 

 

A Almek não conseguiu contar com o interesse dos proprietários da Fazenda de Areias 

e o local entrou no circuito apenas como uma parada para avistar por fora e fotografar. Contudo, 

o circuito turístico passou a envolver a passagem pela Vila Areinhas, para mostrar as casas e 

narrar um pouco de sua história. E, conforme relembra Jorge, caso algum morador estivesse 

disponível para conversar poderia ser, também, integrado à ocasião. 

Como uma das diferentes placas confeccionadas pela Almek e espalhadas nos 

diferentes pontos do itinerário, na placa de Vila Areinhas lê-se: “Nessa vila residem antigos 

moradores e trabalhadores da Fazenda de Areias, descendentes de escravos. O campo de futebol 

fica sobre um antigo terreiro de secagem de café da fazenda”. 

Em meio ao desenvolvimento e estruturação do que viria a ser o Caminhos do 

Imperador, Mezak tem um encontro com o proprietário da Fazenda São Clemente, na época 

cliente da Almek. A fazenda havia sido restaurada e estava aberta à visitação e o proprietário 

demonstrou interesse em expandir e explorar o Turismo Rural, assim os projetos se 

encontraram. 
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A Fazenda São Clemente, situada a nove quilômetros do centro urbano de Boa Sorte, 

era considerada uma das joias do Barão de Nova Friburgo, tendo sido residência do seu sogro, 

o Sr. João Clemente Pinto, e também recebia a visita do Imperador. A descrição dessa fazenda 

aparece na literatura especializada: 

 
Da herança do passado destacam-se: ruínas de senzalas, dois tanques de lavar café, 
um grande terreiro de café, um trolley que pertenceu ao Barão, e que D. Pedro usava 
quando ali ia visitá-los. No salão principal da casa-grande, além da pintura da sanca e 
rodapé feita a ouro, há uma mesa de bilhar, com bolas de marfim, do ano de 1812. 
Além dos móveis antigos, a casa-grande possui 32 portas e uma janela, em seus dois 
pavimentos (CARVALHO; CARVALHO, 2020). 

 

Houve grande expectativa quanto ao potencial turístico do projeto com a participação 

da Fazenda São Clemente. A Almek considerava importante proporcionar ao turista a 

experiência de visitação a uma fazenda histórica, considerando que não houve interesse por 

parte da Fazenda de Areias. A Fazenda São Clemente parecia um ambiente propício para 

oferecer o “café colonial” e o almoço aos turistas. 

E foi assim, portanto que, em 2013 o circuito turístico “Caminhos do Imperador” é 

inaugurado pela Almek, iniciando-se no Centro Cultural Hermir Gil Caetano, parando na Pedra 

do Chapéu, seguindo para a parada na Fazenda de Areias e Vila Areinhas e encerrando com o 

almoço da Fazenda São Clemente. Entre os convidados estavam estudantes de turismo de uma 

universidade de Nova Friburgo. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Após a inauguração viu-se a necessidade de promover o circuito atraindo turistas. Para 

dar visibilidade ao Caminhos do Imperador e à própria Fazenda São Clemente, foi organizada 

pela Almek, em parceria com o proprietário da Fazenda São Clemente, e apoio da Prefeitura de 

Imagem 6 - Inauguração do Projeto Caminhos do Imperador em 2013 



 

47 
 

Cantagalo e outros patrocinadores, uma corrida pelo percurso que liga o centro urbano de Boa 

Sorte à Fazenda São Clemente. O evento criava a conexão entre os dois projetos, e foi divulgada 

como “1ª Corrida São Clemente”, tendo recebido atletas de todo o Estado e contou com apenas 

uma edição. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Almek. 

 

Contudo, os objetivos do Caminhos do Imperador e da Fazenda São Clemente se 

mostraram distintos. A fazenda possuía um calendário de visitas próprio e independente, e a 

Almek passou a ter dificuldade para conciliar com o calendário do circuito.  Assim, a 

participação da Fazenda São Clemente se deu apenas no circuito inaugural, pois essas 

dificuldades impossibilitaram a continuidade da parceria. A Fazenda São Clemente deixou de 

integrar o circuito do Caminhos do Imperador e a Almek foi movida em busca de novos pontos 

turísticos para o roteiro.  

 

Fase 2 – A Vila Areinhas 

 

Com a saída da Fazenda São Clemente, os olhares da Almek se voltaram para o 

potencial da própria Vila Areinhas. “A localidade, tem uma identidade própria, tem um peso 

histórico distinto (...)”, afirma Mezak. E é nesse momento que um ator de extrema relevância 

se apresenta,  o Sebrae, no âmbito de um entendimento gerencial de que o turismo envolve um 

processo de preparação tanto das pessoas, quanto dos lugares (SOARES, 2017). 

Fernanda Gripp, coordenadora de projetos do Sebrae, voltados ao turismo, contou que 

já conhecia Mezak e a Almek, e que o Sebrae já havia desenvolvido trabalhos para a empresa 

anteriormente, na área de treinamento e desenvolvimento de negócio e equipe. Ela relata que 

Imagem 7 - Fazenda São Clemente 
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tomou conhecimento do Projeto Caminhos do Imperador e, em contato com Mezak, propôs 

uma consultoria5 com foco no desenvolvimento da comunidade através do turismo. 

Segundo Jorge, o Sebrae, através de suas atuações ligadas ao projeto chamado “Tour 

da Experiência”, começou a mapear lugares na região serrana que pudessem ter um potencial 

turístico, como Sumidouro, Carmo e chegou a Cantagalo. Ele destaca que o Sebrae teria trazido 

o aparato técnico de que o Caminhos do Imperador precisava para se capacitar e para engajar e 

preparar a comunidade, fazendo algo mais profissional, voltado ao turista.  

O Sebrae analisou o Caminhos do Imperador por intermédio dos seus consultores e 

estabeleceu as etapas do projeto, forneceu um parâmetro para o circuito, comparando-o a outros 

roteiros, desenvolvidos por eles, em projetos de turismo anteriores. Vários profissionais do 

Sebrae estiveram presentes em Boa Sorte. Mezak relata que o Sebrae antecipou questões 

importantes, como o número mínimo para os grupos de turistas e o ponto de equilíbrio 

econômico que tornaria o projeto viável e independente. 

Fernanda relembra o início sob a perspectiva das atividades do Sebrae: 
 

Veio para o Rio de Janeiro um projeto chamado Tour da Experiência, como o objetivo 
de desenvolver o potencial turístico da região, proporcionando ao turista uma rica 
experiência ao mesmo tempo em que promovesse o desenvolvimento econômico 
local. E o Caminhos do Imperador vinha ao encontro dessa oferta (...). O programa 
compreendia uma série de consultorias gratuitas, que envolviam capacitações, 
formatação do roteiro, levantamento histórico, chamando os atores, apresentando as 
propostas e assim o projeto começou a caminhar. (...) O primeiro passo do Sebrae foi 
reunir os grupos e capacitar as lideranças. A pergunta era: Como contar a história? 
Como proporcionar experiências? Vários encontros e oficinas foram realizados para 
levantar os pontos históricos (...). O que poderia ser colocado no roteiro que retratasse 
todo o período do café? (...) Veio a ideia de fazer um trabalho mais forte com a 
comunidade de Areias. 

 

A participação da comunidade da Vila Areinhas, de forma mais estruturada, veio por 

conta do Sebrae, como afirma Mezak: “Uma das primeiras coisas que a Fernanda identificou 

era que poderia ter uma parada mais estratégica no circuito que pudesse agregar ao passeio e ao 

mesmo tempo deixar uma renda para as pessoas”. 

O Sebrae aplicou o diagnóstico, e traçou um plano de ação. “Quando a gente 

identificou o que seria o caminho, o roteiro, a gente começou a chamar os atores, os grupos de 

                                                
5A participação do Sebrae no projeto Caminhos do Imperador se deu pelo projeto Tour da Experiência, e 
posteriormente, pelo Projeto de Turismo Rural, ambos com duração de 1 ano. O Sebrae atuou junto às comunidades 
através de oficinas, auxiliou em todo o material gráfico e divulgação, e o contato com agências de turismo como 
a Gramatour, Pé no Caminho Turismo, Geo Tour e Nova Tour, houve um forte desenvolvimento da parte 
comercial. Fernanda explicou que a atuação do Sebrae depende da oferta de projetos voltados ao turismo, e que 
no momento, considerando a pandemia Covid-19, os esforços do Sebrae estão concentrados no apoio aos 
empresários, mas há expectativas quanto a retomada de projetos relacionados ao turismo rural. 
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artesãos, tanto de Boa Sorte quanto da Vila de Areias”, comenta Fernanda. De acordo com 

Jorge: 
 

Antes do Sebrae, nós só passávamos pela Vila, mostrávamos as casas, narrávamos um 
pouco da história, às vezes encontrávamos com algum morador, mas apenas isso. Com 
o Sebrae novas oportunidades surgiram, oportunidade de gerar renda para os 
moradores através do circuito turístico”. (Jorge) 

 

A Imagem 8 mostra a reunião realizada pela Almek em parceria com o Sebrae, para 

apresentar o projeto à comunidade. Estiveram presentes além dos comunitários, representantes 

da Prefeitura. O evento também teve a cobertura do Jornal da Região de Cantagalo que passou 

a apoiar o projeto através da divulgação. O Jornal da Região passou a cobrir as ações do projeto 

e teve várias matérias destinadas a ele. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

O Sebrae não colaborou apenas com a concepção da parada em Vila Areinhas 

enquanto uma “experiência turística”, apoiando a Almek também com a estruturação do projeto 

Caminhos do Imperador dentro de um objetivo de desenvolvimento local e fomento à geração 

de renda para o distrito de Boa Sorte. Esse sentido se manifestava no incentivo a que a 

população local pudesse vender seus produtos e seu trabalho para o projeto, como nas ocasiões 

de parada turística. Essas atividades poderiam incluir cozinhar para o almoço aos turistas, exibir 

e vender os produtos de suas roças e confeccionar artefatos de artesanato. 

Foram feitas diversas reuniões, mesas redondas, capacitações, treinamentos e 

workshops encabeçados pelo Sebrae e por Douglas, Mezak e Jorge buscando engajar a 

comunidade, tanto os moradores da Vila Areinhas quanto os de Boa Sorte. 

 

Imagem 8 - Projeto Caminhos do Imperador é apresentado à comunidade 
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Fonte: Almek. 

 

Para o restaurante foi construído um galpão com os recursos da Almek. Sonia dos 

Santos, conhecida como Soninha, cozinheira, moradora da Vila de Areinhas, passou a participar 

através do restaurante. Antes do projeto, ela trabalhava em um bar que funcionava aos fins de 

semana. Ela conta como recebeu o convite para participar do projeto, por intermédio de Mezak: 

 
A proposta veio pelo Mezak, ele esteve na vila e conversou comigo (...) apresentou o 
projeto. Eu entrei de corpo e alma, eu tinha confiança no meu dom, eu cozinho há 
muitos anos e eu sabia que era uma oportunidade. Eu sabia que ia dar certo, como deu. 
(Soninha) 

 
 

Soninha conta que Mezak e Douglas ajudaram a montar o cardápio. Ela e uma amiga, 

compravam o material, preparavam a comida e recebiam o valor referente ao almoço que estava 

incluso no pacote cobrado ao turista. O Jornal da Região (2015), noticia a visita de empresários 

e faz menção ao cardápio servido pelo passeio turístico: 

 
Um grupo de 15 empresários friburguenses e outras cidades da região, de vários 
segmentos, fez uma visita aos ‘Caminhos do Imperador’, em Boa Sorte, quinto distrito 
de Cantagalo. Esses empresários são representantes dos segmentos de pousadas, 
restaurantes, agências de turismo, transportes de passageiros, fazendas centenárias, 
alambiques, camping, entre outros. Todos são da Região Serrana, das cidades de Nova 
Friburgo, Sumidouro, Trajano de Moraes e Cantagalo. (...) com parada para um 
almoço com comida tipicamente brasileira, onde o cardápio foi baseado no livro ‘Os 
banquetes do Imperador’, de André Boccato e Francisco Lellis, que possui inúmeros 
cardápios da época do império, onde é possível observar o início da tão apreciada 
culinária brasileira. (JORNAL DA REGIÃO, 2015). 

 

De um modo geral, com a participação do Sebrae, a proposta era que todos os 

comunitários envolvidos no projeto tivessem uma fonte de renda extra. A renda de Soninha, 

Imagem 9 – Turistas no Caminhos do Imperador 
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por exemplo, estava atrelada à venda dos ingressos do passeio, já que incluíam o almoço. Para 

os demais tratava-se de exibir e vender seus produtos nas ocasiões em que circulavam os 

turistas, chegando-se a incluir uma parada na praça do Distrito de Boa Sorte para uma feira de 

artesanatos, doces e lembranças do passeio. Como lembra Soninha: “(...) cada um montava sua 

mesa e vendia suas coisas, o que tinham em casa, o que faziam, o que colhiam nas hortas.”. 

Durante a entrevista, Soninha se lembrou de quando o Sebrae fez várias reuniões para 

ensinar os moradores como expor os produtos, como montar a mesa, como atender o turista. 

Douglas afirma que a ideia era promover a venda de doces, verduras, ovos caipiras, artesanatos, 

“(...) o objetivo era o desenvolvimento da comunidade, uma oportunidade comercial para 

desenvolvimento local através do turismo”. 

Os moradores de Vila Areinhas teriam também colaborado oferecendo almoço para os 

pedreiros que trabalharam na construção do galpão que abrigou o restaurante. A 

responsabilidade financeira foi assumida pela Almek: “Alguma coisa a comunidade conseguia 

ajudar, mas pouco, os pedreiros que a Almek enviava, cada dia um morador servia o almoço”. 

Fernanda relata que a preocupação era trazer vida ao projeto, uma forma de 

proporcionar ao turista uma vivência. O trajeto passou a incluir uma encenação, feita por um 

morador da Vila Areinhas, da ocasião em que D. Pedro II esqueceu seu chapéu sobre a pedra 

que recebeu o nome Pedra do Chapéu. Com o tempo, a encenação passou a ser feita por grupos 

de alunos do Colégio Estadual João de Abreu, contando também com música ao vivo nessa 

parada. Fernanda destaca a seriedade com que o trabalho foi desenvolvido, que teria ganhado 

maiores proporções culminando na produção do Festival do Feijão. 

Fernanda compara os projetos Espaço Cultural e Caminhos do Imperador, com os 

projetos em que atuou pelo Sebrae: 

 
Os projetos de turismo em que atuei possuem relação com o próprio negócio, a Almek 
rompe os limites do comercial, não tem nada a ver com material de construção! Por 
exemplo, o Apiário Amigos da Terra, no circuito Telefrio, entre Nova Friburgo e 
Teresópolis, região serrana do Rio, o empresário montou o Museu das Abelhas, o que 
impactou consideravelmente na receita. Um outro projeto, está relacionado a uma 
propriedade, a Fazenda Olaria em Trajano de Moraes, onde o proprietário quer fazer 
todo o resgate histórico da região e abrir para visitação, o projeto inclui recursos da 
FAPERJ - Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro. Agora, como a Almek, 
nada igual! É um case, é uma inspiração! 

 

Nesse ponto, a Almek apresenta um considerável avanço na formatação do roteiro do 

projeto Caminhos do imperador. Já não eram apenas as narrativas a respeito do itinerário do 

Imperador, mas a experiência do contato com a história por meio da culinária e do convívio 
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com os moradores locais. E assim as próprias narrativas passam a assumir novas perspectivas, 

incluindo também o passado sombrio da escravidão no Brasil. É nesse contexto de escravidão, 

enquanto a participação da Vila Areinhas estava sendo estruturada, que um novo ator é 

identificado e passa a trazer considerável contribuição: a Fazenda Santa Rita. 

 

Fase 3 – A Fazenda Santa Rita 

 

A Fazenda Santa Rita passou a integrar o roteiro turístico em 2015, proporcionando a 

experiência da visita às ruinas de um complexo de senzalas, integrado ao passeio com a ocasião 

do “café colonial” na parte da tarde. 

A Almek, em parceria com o Sebrae, estava estruturando a participação da Vila 

Areinhas, mas ainda não possuíam a experiência de visitação a uma fazenda histórica. Douglas 

comenta que o nome da Fazenda Santa Rita surgiu na busca por peças que pertenceram a 

Antônio Clemente Pinto, o Barão de Friburgo. “Descobrimos que a Fazenda Santa Rita também 

pertenceu ao Barão”, comenta Douglas. Mas na ocasião, não identificaram como uma 

oportunidade de atrativo para o circuito. 

Jorge menciona que a Fazenda de Santa Rita, embora fosse vizinha ao distrito, 

encontrando-se a sete quilômetros de Boa Sorte, não havia sido, no primeiro momento, cotada 

como ponto turístico, pois não aparentava atratividade: “(...) a fazenda era escondida, além de 

não ter uma boa visibilidade. Não tinha porte de fazenda, não atraía a atenção, como acontecia 

com as belas Fazendas de Areias e São Clemente”, afirma Jorge. 

Embora ainda não tivesse dado atenção a ela, Mezak relata que a Fazenda Santa Rita, 

assim como a Pedra do Chapéu, foi um dos motivos pelos quais ele empregou tantos esforços 

em resgatar a história de Cantagalo. Mezak menciona as lembranças que possuía da Fazenda 

Santa Rita, de quando, ainda criança, entregava compras com o pai. Diante da sede tão simples, 

sequer compreendia o título “Fazenda”: “(...) quando começamos a pesquisar mais a fundo, 

encontramos a relação com Antônio Clemente Pinto e era difícil imaginar que aquela fazenda, 

aparentemente “pobre”, pertencia ao homem mais rico do Império, o Barão de Nova Friburgo”. 

A Fazenda Santa Rita, pelo complexo de senzalas e pela localização estratégica como 

passagem de acesso a outras rotas da região, foi um centro comercial de escravos, comércio 

esse, ao qual é atribuída grande parte da riqueza do Barão. Não há registros da passagem de D. 

Pedro II por esse ponto do circuito, mas o valor histórico relacionado à escravidão do ciclo do 

café é incontestável. O local preserva as marcas do passado, com as ruínas de três senzalas; o 
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pátio onde os escravos dançavam caxambu e o terreiro de café. O atual proprietário da Fazenda 

afirma ter convivido com um filho de escravo, que tinha sete anos de idade quando a Princesa 

Isabel assinou a Lei Áurea, 1888 (CARVALHO; CARVALHO, 2020). 

 
Não tínhamos conhecimento sobre o complexo de senzalas que havia nessa fazenda e 
bem conservado. Era uma sede simples o que indica que se fazia comércio de 
escravos. A gente sente o peso da escravidão quando visita o local, o que passou a ser 
um ponto muito importante para o projeto. (Douglas) 

 

Douglas enfatiza que mesmo sendo professor, não tinha dimensão do valor histórico 

de Cantagalo e dessa fazenda. “Foram gratas surpresas durante todo o processo. Geralmente se 

foca muito em Petrópolis, Vassouras. Eu desconhecia a importância de Cantagalo para o 

Imperador.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fonte: Almek. 

 

Assim, a Fazenda Santa Rita passou a integrar o circuito e o roteiro parecia estar bem 

estruturado. Seguia com o itinerário inicial, iniciando-se no Espaço Cultural, seguindo para a 

Pedra do Chapéu, mas passou a agregar o almoço na Vila Areinhas, uma parada na praça de 

Boa Sorte para compra de artesanatos, doces e lembranças e na sequência a Fazenda Santa Rita, 

com a visita às senzalas e o Café Colonial. Contudo, a Fazenda Santa Rita teve sua participação 

limitada diante do falecimento de um dos proprietários. A partir de 2019, a fazenda permaneceu 

acessível para a visita às senzalas, mas deixou de oferecer o Café Colonial em suas 

dependências. 

 

 

 

Imagem 10 - Fazenda Santa Rita 
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Fase 4: O Festival do Feijão 

 

Como dito, o roteiro parecia bem estruturado e um trabalho de divulgação começou a 

ser feito pelo Sebrae, através de material gráfico e das parcerias com agências de turismo. As 

visitas passaram a ser agendadas para o primeiro sábado de cada mês, podendo haver mais de 

uma conforme a demanda. Nesse momento, a Almek, motivada e apoiada pelo Sebrae, 

avançava na busca por proporcionar experiências mais profundas com a cultura local e também 

promover maior renda para a comunidade. Foi então que surgiu a ideia do Festival do Feijão. 

O Festival do Feijão é uma festa ligada ao folclore e à gastronomia, promovida pela 

Almek e com o apoio do Sebrae, que entre as atrações, contava com apresentação de grupos 

convidados, vindos de vários locais, que reproduziam as danças que os escravos faziam no 

terreiro da fazenda, onde hoje é a Vila Areinhas. O turista teria a oportunidade de participar do 

Caminhos do Imperador e à noite participar do Festival do Feijão, movimentando também o 

setor de hotelaria. O Festival de Feijão teve duas edições: 2015 e 2016. 

Soninha se emociona ao falar do Festival do Feijão: 

 
No dia da Feijoada eu tive uma emoção tão grande, uma realização, um sentimento de 
dever cumprido, eram pessoas de longe (...). Onde eu vou que tem uma foto do projeto 
as pessoas me reconhecem e perguntam: “você é do Caminhos do Imperador? Eu sinto 
muito orgulho, isso me deixa feliz! 

 

A Imagem 11 apresenta os banners das duas edições do Festival de Feijão, ao final é 

possível ver os turistas segurando tochas acessas durante a apresentação da Lenda Folclórica 

Zé Peão durante o festival. 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fonte: Almek. 

Imagem 11 - Festival do Feijão 
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Em 2016, após a segunda edição do Festival de Feijão, surgiram desentendimentos 

entre os atores envolvidos e o projeto encerra a participação da comunidade de Areias. 

A saída da comunidade da Vila Areinhas, foi um acontecimento de grande desafio e 

desacelerou o projeto por certo tempo. Com a reestruturação auxiliada pelo Sebrae, o projeto 

contava com forte participação da comunidade da vila. Jorge acredita que o Caminhos do 

Imperador enfrentou seu período mais crítico durante o conflito com a comunidade da Areias, 

uma crise que quase pôs fim ao projeto, pela importância da participação da comunidade e pelo 

significado que essa participação representava. 

A segunda edição do Festival do Feijão teria sido um marco decisivo para o 

rompimento da comunidade, na visão de Douglas, Jorge e Fernanda, em um período em que o 

sucesso do passeio, assim como as expectativas em relação a esse festival, atingiam o seu auge, 

após sua segunda edição, em 2016. 

“A segunda edição foi tão extraordinária, que começou a despertar atenção para a 

grandiosidade do projeto, que apesar do sucesso, não foi lucrativo”. Douglas também relata que 

a Almek absorveu muitas despesas, era a consciência de investimento e retorno a longo prazo 

que a comunidade não teria compreendido. 

Douglas entendeu o conflito como o resultado de uma dificuldade de se pensar 

coletivamente: “Houve uma série de maus entendidos e terminou com o rompimento em uma 

das reuniões.”. A fala de Jorge transmite a ideia de que houve uma percepção, por parte da 

comunidade, de que a Almek não estaria dividindo justamente com ela os retornos financeiros 

do evento:  

 
A comunidade não conseguiu entender que o turismo é um plantio. Uma semente a 
ser trabalhada e que bem trabalhada vai evoluindo e se consolidando (...). O estopim 
foi a prestação de contas da segunda edição do Festival do Feijão, que mesmo tendo 
tomado grandes proporções, não teve, nesse momento, um saldo positivo, 
considerando os investimentos. (Jorge) 

 

Fernanda pondera que o problema com a Vila de Areias foi a desconfiança em relação 

à gestão da Almek: 

 
(...) quando há dificuldade de entender o propósito a pergunta que paira é “o que a 
empresa está ganhando com isso?”. Lembro que saiu uma matéria no Jornal sobre o 
montante de dinheiro que o projeto movimentou. Eles consideraram a movimentação 
financeira no município de Cantagalo, que envolvia postos de combustíveis, hotéis, 
bares e restaurantes e aquilo gerou uma muita repercussão (...) O problema foi que 
quando começou a dar certo cresceu-se os olhos sobre o que estava dando certo. 
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Na visão de Soninha, como moradora da Vila e participante ativa do projeto, houve 

desentendimento, desunião e falta de compreensão. Ao que parece havia uma expectativa de 

um maior retorno financeiro por parte de alguns comunitários que trabalharam para o projeto.  

 
As pessoas queriam um lucro que de imediato não teve, não como imaginaram. As 
pessoas ganhavam sim com a venda do artesanato, verduras, às vezes coisas que iriam 
estragar em casa, arrancavam aipim da terra e vendiam. (Soninha) 

 

Soninha comenta que as pessoas achavam que haveria lucro para distribuir, e que a 

prestação de contas aconteceu, mas o saldo não foi positivo. Cabe ponderar que a Almek arcou 

com as despesas relacionadas com a infraestrutura do evento. “Na minha parte, do restaurante, 

o que foi acordado, foi cumprido, foi tudo muito transparente, mas aí, depois disso, Mezak se 

afastou”. 

Júlio também acredita ter obtido retornos financeiros com o projeto, embora não 

tenham sido altos: 
Eu tive retorno financeiro com a Kombi, porque o ônibus às vezes não subia, então o 
pessoal ia na Kombi (...), eu passei a receber também para contar a história da Curva 
do Zé Peão, ia com o carro de som. Assim, ninguém ganhou muito dinheiro, mas está 
se consolidando, e muita gente teve uma renda extra, a cachaça Boa Sorte, por 
exemplo, os turistas compravam muito. Eu fiz também uma plantação de Trevo de 
Quatro folhas que plastificava e as pessoas levavam como lembrança. A plantação 
tálá! (ele ri). Quando a pandemia passar a gente volta. 

 

“Todo mundo ganhou alguma coisa”, diz Soninha, que complementa: “(...) eu sei 

porque minha sobrinha vendia artesanato, às vezes mais, às vezes menos. As pessoas vendiam 

aipim, quiabo, o que plantavam no quintal. Todos tiveram lucro. O restaurante foi lucrativo, os 

primeiros não tanto, mais foi melhorando.”. 

Soninha conta que a Vila Areinhas havia passado por desentendimentos antes, por 

ocasião da elaboração da própria Lei que tornou a vila Patrimônio Imaterial de Cantagalo. A 

iniciativa não contava com a adesão de todos os comunitários, pois alguns desconfiavam que 

poderiam perder as suas casas: 

 “(...) aí que veio a preocupação, a desconfiança por parte de algumas pessoas, houve 

uma divisão, o desentendimento. As pessoas não entenderam, alguns sim, outros não. Acharam 

que iam perder as casas, que o governo ia tomar.”.  

Soninha acredita que houve dificuldade por parte da comunidade em compreender o 

significado de Patrimônio Imaterial. Apesar das explicações, alguns comunitários ficavam 

receosos de que as casas passariam a pertencer à Prefeitura e que eles não mais teriam direito à 

propriedade.  
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Ela demonstra tristeza por não haver mais a participação da comunidade da Vila e 

afirma: “eu queria continuar, e eles iam continuar com o almoço, pra que eu pudesse participar. 

Mas eu fiquei sem espaço pra trabalhar, não tinha local.”. 

Em sua avaliação geral do projeto Soninha diz: “Mudou muita coisa, conhecimento, 

parte financeira, contato com as pessoas. Tenho muita vontade de participar novamente. Areias 

cresceu muito com esse projeto!”. Ela entende que as pessoas da Vila também sentem falta: 

“Pelos comentários, eu vejo que as pessoas se arrependeram, as pessoas que eu conheço eu sei 

que abraçariam novamente sim.”. 

Quando perguntada sobre o que poderia ter sido feito de diferente quanto ao projeto 

ela responde: 

 
Poderiam ter insistido mais um pouquinho com a comunidade da Vila. Eu tenho 
certeza que depois daquela reunião quando chegaram em casa, que pensaram se 
arrependeram e os que se arrependeram seriam a maioria para tudo voltar a acontecer 
de novo (...). 

 

“Tudo valeu a pena, conheci muitas pessoas, o que vêm de carro aqui, de gente que 

passa e fica lendo a placa na porteira, pergunta sobre a história, é muita gente! Às vezes, quando 

os turistas passam eu digo, “ah mãe, que saudade!”. Conta Soninha emocionada. 

Jorge compreende que um grande desafio do Projeto Caminhos do Imperador é o maior 

número de pessoas estarem comprometidas com a história e cultura, “pois se as pessoas não 

tiverem consciência dessa identidade participar do Caminhos não faz sentido.”. Jorge também 

ressalta a necessidade da busca por novos atores nesse contexto. 

Fernanda compara a experiência no Caminhos do Imperador a outros projetos: 

 
Já participei de vários roteiros que não deram certo, quando comecei a trabalhar com 
o turismo, sete circuitos foram por água abaixo. Porque quando o Sebrae se afasta 
tudo acaba, os empresários não conseguem tocar. Fico muito feliz que Cantagalo, 
Amparo, Madalena e Nova Friburgo seguem. Em Boa Sorte o projeto foi idealizado 
pelo Mezak, empresário e os envolvidos nesse núcleo empresarial, a gente teve um 
trabalho muito grande de sensibilizar a comunidade, muitas das idas e vindas, foi por 
motivo de envolvimento da comunidade, a questão do pertencimento, eles tiveram 
muita dificuldade de acompanhar a visão. Macuco e Madalena foi o inverso, teve um 
grupo da comunidade interessado, empresários e produtores do turismo rural, então 
foi mais fácil, pois já havia uma comunidade sensibilizada, o que torna o interesse e 
comprometimento bem maior (...). Outra questão é que a comunidade não tem 
dimensão do valor histórico que eles possuem, geralmente as comunidades rurais 
possuem uma baixa estima, o que gera dificuldade de fazer com que as pessoas 
acreditem no trabalho que elas possam desenvolver, no próprio potencial. 
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Em relação à liderança, Fernanda comenta que Cantagalo teve o diferencial com a 

liderança do Mezak, e que um dos grandes desafios enfrentados pelo Sebrae em projetos desse 

tipo é o comprometimento, seja dos empresários, seja da comunidade. Também menciona que 

um dos maiores problemas identificados “é que quando o Sebrae se retira, tudo pára. Em Boa 

Sorte foi diferente, nós só auxiliamos. A coisa tomou forma porque tinha a Almek sustentando 

e isso em todos os aspectos.”. 

Acerca do que poderia ter sido feito diferente Fernanda comenta que poderia ter sido 

desenvolvido um trabalho mais forte com as pessoas. Embora, segundo ela, tenha sido feito 

muita coisa, poderia ter sido melhor trabalhada a questão do “pertencimento”, como a busca 

por pessoas da comunidade que assumissem a liderança junto com Mezak. “Porque talvez, 

outras pessoas na Vila Areinhas poderiam ter abraçado(...), não tivemos tempo o suficiente. 

Mas é algo que pode ser retomado.”, afirma Fernanda. 

Diante da pergunta “O que poderia ter sido feito diferente?”, Douglas reflete: 

 
O processo poderia ter sido mais gradual. Tudo foi muito intenso. Deveria ter 
começado em menores proporções. Do nada surge um mega projeto, com 
investimento em obra, galpão, restaurante, tudo muito grandioso, talvez tivesse sido 
melhor compreendido se tivesse começado com uma proporção menor e com mais 
tempo. 

 

Douglas destaca ainda que novos projetos estão surgindo, atores inspirados no 

Caminhos do Imperador, estão desenvolvendo o Caminhos de Mão de Luva, que abrange vários 

municípios. “E o Projeto Caminhos do Imperador vai caminhar junto. É isso que a região 

precisa, o projeto não pode seguir sozinho, isolado. Quando se apoia em outros ele ganha 

força.”, afirma. 

Mezak conta que após a saída da Vila Areinhas do projeto, tentaram várias alternativas 

para servir o almoço, que chegou a ser servido em um Balneário próximo ao trajeto. Mas não 

estavam satisfeitos, pois não havia uma relação com a história narrada. “Com a desligamento 

da Vila Areinhas, ficamos sem lugar definido para o almoço e perdia a identidade do passeio”, 

afirma Mezak.  

Contudo, a parada na Vila Areinhas se manteve mesmo sem o almoço, tal como ocorria 

no primeiro trajeto. É em direção a ela que se faz uma caminhada atrativa pela beleza natural 

do açude, onde, às margens da mata, por vezes, podem ser avistados jacarés. Contorna-se a 

Fazenda de Areias em frente à Vila, onde ocorre uma parada. E de lá o trajeto também 

permaneceu seguindo em direção à parada seguinte, na Fazenda Santa Rita. 
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Fase 5 – A Fazenda Sossego 

 

Em março de 2019, o projeto Caminhos do Imperador passou a incluir uma nova 

narrativa, com a participação da Fazenda Sossego no circuito turístico.  

A Fazenda Sossego, diferente das fazendas Areias, São Clemente e Santa Rita não 

pertenceu ao Barão de Nova Friburgo e a sua família, e não se encontra entre as que receberam 

visitas do Imperador. É, contudo, uma fazenda centenária do período do café, construída por 

volta de1830 e que também carrega as marcas da escravidão (CARVALHO; CARVALHO, 

2020).  

A fazenda já vinha recebendo alguns grupos de pessoas para visitar a sede, quando o 

Sebrae apresentou a alternativa de uma possível parceria. Mezak conta que por intermédio do 

Sebrae, conversaram com a proprietária da Fazenda Sossego, alinharam as ideias, e 

reestruturaram o roteiro e o cronograma, passando a encerrar o passeio com o almoço típico. 
 
O almoço na Fazenda Sossego deu todo brilho ao projeto e encerra com chave de ouro, 
com o cenário das redes e apresentação com sanfonas. Enfim, são as adaptações e 
ajustes que ao longo do tempo vão sendo feitos, até chegar no ponto de maturidade, e 
na minha opinião, conseguimos chegar a esse ponto. Mas, infelizmente, depois de uns 
quatro passeios veio a pandemia e tivemos que pausar, mas a formatação será 
exatamente essa quando retornarmos as atividades. (Mezak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Almek. 

 

Assim, chega-se a versão final do projeto, apresentada neste trabalho no Quadro 2. O 

Caminhos do Imperador conseguiu retratar o itinerário de D. Pedro II, através da Pedra do 

Chapéu e a aparada na Vila Areinhas e resgatou também as marcas da escravidão no Brasil, 

agregando à narrativa a experiência proporcionada pela miniapresentação teatral, a 

apresentação das sanfonas, as comidas típicas, além do próprio contato com os comunitários. 

Imagem 12 - Fazenda Sossego 
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O Projeto Caminhos do Imperador foi suspenso devido à pandemia Covid-19, mas segue com 

expectativas quanto ao retorno, quando for possível.  

 

4.3 O Processo de Patrimonialização  

 

O projeto turístico Caminhos do Imperador contou com o reconhecimento de sua 

relevância histórico-cultural pela Prefeitura Municipal de Cantagalo através do trabalho de 

Renata Huguenin, na época vereadora do Município. 

Em 24 de outubro de 2016, após aprovação pela Câmara Municipal, o prefeito de 

Cantagalo, Saulo Gouvêa, sancionou duas leis: a Lei nº 1.325/2016, que declara patrimônio 

histórico e cultural de natureza imaterial o projeto Caminhos do Imperador, e a Lei nº 

1.326/2016, que declara patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial a Vila Areinhas, 

localizada em Boa Sorte, quinto distrito do município. 

Renata Huguenin, cantagalense, professora e advogada, ingressou na carreira política 

onde atuou como vereadora. Foi a primeira mulher presidente da câmara, e se afastou por 

motivo de saúde. Renata fala sobre a paixão pela Educação, comenta que já conhecia a Almek 

como cliente e que, assim que tomou conhecimento do projeto, percebeu o quanto representava 

para Cantagalo. 

Sobre a sua participação, Renata diz que os projetos já estavam caminhando e que ela 

viu a necessidade de proteger e apoiar de alguma forma. Como dito, o Festival do Feijão trouxe 

uma visibilidade muito grande para o projeto, atraindo uma grande quantidade de pessoas. Essa 

festa que passou a acontecer na Vila Areinhas, trouxe desconforto e tensão entre a Almek e a 

Fazenda de Areias, que se sentiu exposta pelo evento, que acontecia próximo a ela. 

Douglas comenta que essa tensão trouxe preocupação por parte da Almek, que chegou 

a considerar desistir do projeto. “Nesse momento, nós não tínhamos o que fazer, não queríamos 

entrar em nenhum embate, o objetivo não era esse (...)”, afirma Douglas. 

 
A pergunta era, o que poderíamos fazer, enquanto legislativo, para que o Caminhos 
do Imperador permanecesse e pudesse prosperar? Eu soube das questões que 
envolviam a Fazenda de Areias. Eu sei que Mezak encontrou muitas barreiras (...). Os 
projetos de Lei partiram de uma necessidade e foram aprovados em unanimidade na 
casa. 

 

Em seu artigo 2º, a Lei 1.325/2016 destaca que: 
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O Projeto ‘Caminhos do Imperador’, tem como natureza desenvolver a importância 
histórica, cultural e turística da rota em que o Imperador D. Pedro II e a família 
imperial fizeram por várias vezes quando visitavam as fazendas cafeeiras do Barão de 
Nova Friburgo, Antônio Clemente Pinto, em Boa Sorte, 5º Distrito do Município de 
Cantagalo. 

 
A Lei nº 1.325/2016, em seu artigo 3º, também discorre sobre a continuidade do 

Projeto Caminhos do Imperador: 

 
Fica autorizado por meio de seus órgãos e/ou parcerias público-privadas, a incentivar 
e fomentar a capacitação, o treinamento, a formação, a divulgação, a preservação e o 
desenvolvimento histórico e cultural do ‘Projeto Imperador’ e a adotar atos 
necessários ao cumprimento desta Lei. 

 

Já a Lei nº 1.326/2016, em seu artigo 1º, especifica quanto ao reconhecimento da Vila 

Areinhas: 

 
Fica declarado Patrimônio Histórico e Cultural de Natureza Imaterial a VILA 
AREINHAS, situada em Boa Sorte, 5º Distrito de Cantagalo-RJ, suas atividades e 
manifestações artesanais, históricas, culturais, folclóricas, artísticas, culinárias, 
festivas e a comemoração denominada ‘FESTIVAL DO FEIJÃO’, promovida por sua 
comunidade. 

 

A Leinº1.326/2016 também discorre sobre o desenvolvimento e preservação das 

manifestações citadas no artigo 1º e assegura a inclusão do Festival do Feijão no calendário 

turístico-histórico-cultural do Município. 

Renata fala com entusiasmo sobre a Vila: 

 
A Vila Areinhas eu acho muito interessante. O patrimônio histórico cultural vai além 
das suas manifestações culturais e folclóricas. A própria localidade, 90% dos 
moradores são negros e descendentes de escravos. (...). Foi elevada à condição de vila 
pela Lei Municipal nº 587/2003, foi um erro gravíssimo não ter sido enquadrada como 
vila quilombola (...) eu não estava na casa nesse período. 

 

Jorge afirma que a Lei do Patrimônio imaterial foi uma conquista muito importante 

para o trabalho desenvolvido. Gerou identidade e um sentimento de pertencimento, “(...) uma 

chancela conferida pela Lei, que para nós foi o reconhecimento do trabalho e para a localidade, 

a afirmação da importância da própria história no contexto nacional.”. 

Renata afirma que as Leis foram importantes não apenas para o reconhecimento, mas 

também proteção, “o Município fica praticamente comprometido a assumir, a não deixar 

acabar.”. Renata também pondera que Mezak abriu um leque muito grande na carreira: “É um 

empresário que gere vários projetos comerciais, vejo a importância de ter mais pessoas 
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engajadas para que isso aconteça, só privado não adianta, os projetos precisam de estrutura, de 

estrada no período de chuvas, de apoio na logística, na divulgação.”. 

Renata menciona a questão das estradas no período de chuvas o que, desde o início, se 

apresentou como um desafio para o projeto Caminhos do Imperador. Dependendo das 

condições das estradas o acesso de carros, principalmente ônibus maiores, fica comprometido. 

Dessa forma, os períodos de chuvas, que a cada ano se tornam mais imprevisíveis, afetam 

consideravelmente o projeto, que já precisou ser cancelado algumas vezes, implicando em 

reagendamentos, o que também não era simples em virtude da agenda do turista e do projeto. 

Os entrevistados comentam sobre a importância das leis para o projeto, conferindo 

legitimidade ao trabalho desenvolvido. Contudo, há discursos recorrentes sobre a participação 

limitada do poder público, esperava-se um maior engajamento no projeto, dado o interesse de 

natureza pública na história da região e no desenvolvimento local.  

Sobre a participação do poder público, Júlio comenta que representantes da prefeitura 

estiveram presentes nas reuniões, sempre eram convidados e compareciam: “Em várias 

reuniões a prefeitura esteve presente, representantes da área do turismo e da própria Educação, 

vinham davam o apoio, mas ficou basicamente nessa presença.”. 

 “O tempo todo foi muito claro “olha, nós somos apenas mentores, é necessário que 

apareçam atores para gerenciar isso. Nosso foco não é trazer renda para a loja (...), mas para a 

comunidade”, comenta Douglas. 

Quanto aos investimentos, Matheus afirma: 

 
Do setor de cultura posso dizer que não houve investimento ou recurso financeiro nos 
projetos. Diretamente, posso dizer que não. No projeto Caminhos do Imperador as 
parcerias ficaram mais por conta do Sebrae, a Cultura em si não ficou muito envolvida 
enquanto pasta. (...) Hoje a referência de cultura em Cantagalo fica na Almek Center, 
dentro do Espaço Cultural e com o Caminhos do Imperador. 

 

Renata afirma que iniciativas como essa, deveriam partir do poder público e que isso 

não acontece. Ela também demonstra preocupação com o município, que diz já ter contado com 

fábricas de papel, de macarrão, cooperativa de leite e hoje não tem muitas perspectivas quanto 

emprego e renda. “É necessário mudar a visão, para uma política que abrace e reconheça o 

turismo como uma oportunidade de desenvolvimento. O difícil o Mezak fez, junto com o 

Sebrae, com a comunidade.”, afirma Renata. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O envolvimento da empresa Almek Center no processo de construção histórico-

cultural do Município de Cantagalo apresenta os desafios do engajamento do setor privado em 

projetos de cunho social e contribui para a discussão do envolvimento de empresas na 

construção de museus,  preservação de patrimônios e fomento ao turismo histórico. 

O processo tem início com a motivação de seus empresários em desenvolver 

diferenciais ao negócio, visando atrair clientes à loja física da empresa, no distrito de Boa Sorte. 

À medida em que vai ocorrendo um engajamento da comunidade do distrito na missão de 

ampliar o conhecimento sobre a histórica da região, o projeto passa a ganhar contornos próprios. 

Inicialmente ocorre a construção do Espaço Cultural Hermir Gil Caetano - que aproximou os 

clientes e demais stakeholders à história da empresa e da localidade. Posteriormente, passa-se 

a desenvolver o passeio turístico Caminhos do Imperador. 

A cultura participativa e a sensibilidade em reconhecer as demandas do entorno 

(SARLO, 2007), permitiu a ampliação do projeto, rompendo consideravelmente a fronteira 

comercial da Almek. O intuito dos empresários não era abrir uma nova frente de negócio e 

tampouco havia expectativas de geração de lucros com os Caminhos do Imperador. Em termos 

gerenciais, o sentido do projeto era complementar ao negócio principal, desenvolvendo a 

reputação da empresa e sua atratividade. O nível de investimento, a necessidade de arcar com 

custos por um período extenso, contudo, gerou tensionamentos, já que o projeto deveria, 

idealmente, ser capaz de se sustentar.  

A sustentabilidade do projeto Caminhos do Imperador se mostrou um desafio ao longo 

das narrativas. Fica evidente nas diferentes fases o esforço, por parte da Almek, para dar 

continuidade ao projeto. A busca constante por novas alternativas aponta para as barreiras 

encontradas, e ao mesmo tempo, para o êxito ao se aprofundar no resgate histórico que 

possibilitou os ajustes no roteiro, a escolha de novas narrativas e o envolvimento de outros 

atores. 

Observa-se na literatura (NASSAR, 2012; COGO; NASSAR, 2011, 2013; NASSAR; 

FARIAS, 2018; ANDREONI, 2011, 2017), a referência predominante à trajetória das empresas, 

ao se exemplificar o termo Responsabilidade Histórica Corporativa. O caso apresentado propõe 

uma reflexão sobre o quê de fato pode-se compreender por responsabilidade histórica em 

termos empresariais. Rompendo com a visão neoclássica de empresa enquanto unidade técnico-

econômica (NICOLAU; SIMAENS, 2008), a Almek busca desenvolver e sofisticar a 
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comunicação institucional do “quem somos” atrelada ao “onde estamos”, permitindo que 

grupos locais tenham a oportunidade de expressar sua identidade, suas memórias e  seu passado 

participando da construção de narrativas sobre a localidade da empresa. 

Nassar (2007), ao descrever Responsabilidade Histórica Corporativa, além de se 

referir ao termo como um conceito novo, faz menção à valorização da memória e do contexto 

histórico regional e nacional, mas também se refere ao ramo de negócio do qual empresa faz 

parte. É preciso considerar que a Almek cresceu ancorada em diferenciais de atendimento ao 

público no comércio de artigos de construção e decoração, envolvendo-se no processo de 

construção histórico-cultural de Cantagalo sem a expertise do ramo do turismo, nem da área de 

História.  

Cabe ressaltar que esta pesquisa não buscou analisar a participação dos diferentes 

públicos na operação histórica interpretativa do passado imperial de Cantagalo, mas 

compreender o próprio passeio turístico Caminhos do Imperador como uma forma de operação 

histórica empreendida pela empresa (COSTA; SILVA, 2019; CARNEIROS; BARROS, 2017). 

O circuito busca promover uma “experiência histórica” ao colocar seu público em contato direto 

com os locais, acontecimentos, crenças, artefatos e grupos que guardam uma continuidade com 

o passado das fazendas escravagistas do ciclo do café brasileiro, que tiveram o seu ápice entre 

as décadas de 1840 a 1870. 

A ideia inicial de reproduzir o itinerário de D. Pedro II, constituiu a escolha da 

narrativa principal, sendo este o fato histórico considerado pela Almek de maior relevância para 

o turismo. Diante de todas as possibilidades, o recorte da história compreendeu o segundo 

reinado, a força do baronato, expresso por Antônio Clemente Pinto e seus descendentes, e o 

retrato sombrio da escravidão no Brasil. 

A princípio, o projeto vislumbrou a riqueza da cafeicultura, que levou Cantagalo ao 

palco do cenário econômico mundial, como maior produtor de café do mundo.  A beleza e 

importância histórica das Fazendas do Barão de Nova Friburgo, que receberam o Imperador e 

sua comitiva, geraram expectativas iniciais quanto a visita à Fazenda de Areias e posteriormente 

à Fazenda São Clemente. Contudo, observa-se que, os percalços apresentados e que 

inviabilizaram o acesso a tais fazendas, trouxeram a escravidão para o centro do projeto, com 

o deslocar do roteiro turístico para a Fazenda Santa Rita e posteriormente para a Fazenda 

Sossego. 

Foram discutidas aqui as dinâmicas, conjunturas e relações que viabilizaram, e as que 

impuseram barreiras, à realização desses projetos, tomando por base a noção de que museus, 
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patrimônios e história revelam não apenas formas de imaginar e contar o passado 

(GONÇALVES, 2015), como acontecimentos e relações “geridas” de modos específicos 

(BITAR, 2010; HOBSBAWM; RANGER, 2008). Nesse sentido, cumpriram um peso decisivo 

aspectos como: os conhecimentos ligados à história da região por parte dos envolvidos; as 

percepções acerca da atratividade turística dos acontecimentos e lugares históricos; as visões, 

interesses e graus de engajamento dos diferentes públicos de interesse; a “gestão” das relações 

estabelecidas entre eles e a viabilidade econômica do projeto. 

As questões mais emblemáticas desses processos subjacentes à operação histórica do 

passeio se deram pelos conflitos de interesses entre atores que se encontram na interface dessa 

iniciativa, o que expressou os desafios de gerir públicos diferentes, com expectativas e 

interesses distintos. Primeiramente, a não adesão das fazendas histórias, consideradas as mais 

relevantes por terem recebido o Imperador e posteriormente, o desentendimento acerca das 

expectativas de retorno financeiro do projeto, pela comunidade da Vila Areinhas.  

A atuação do poder público se apresenta como relevante para o projeto por meio de 

um processo de patrimonialização (SANTOS, 2004; GONÇALVES, 2007, 2012, 2015), que 

confere legitimidade histórica e reconhecimento público tanto ao circuito turístico, quanto à 

Vila Areinhas, uma de suas “atrações”. As Leis reconhecem o legado histórico e o valor cultural 

do passeio e do local e asseguram a continuidade do projeto. 

Com a entrada do Sebrae como parceira do Caminhos do Imperador, é preciso notar 

que o projeto, que carregava uma intenção original de realizar ações de turismo histórico, passa 

a incorporar novos sentidos, como os ligados à “experiência” do turista e à geração de renda 

para comunidades desfavorecidas, com a capacitação e fomento do empreendedorismo local. A 

necessidade de proporcionar ao turista uma experiência, alterou consideravelmente a operação 

histórica, reconhecendo a comunidade da Vila Areinhas, como um lugar de ponte com passado. 

Passado este, que carrega na essência as marcas profundas da escravidão, mas também a riqueza 

da cultura expressa pela culinária, pelas lendas folclóricas e pelas danças e artesanatos. 

O caso evidenciou, também, uma tensão própria da relação público versus privado na 

questão de desenvolvimento local por meio de turismo, já que, embora contendo uma natureza 

de bem comum e social, os projetos analisados foram viabilizados exclusivamente por iniciativa 

privada. Compreende-se que a separação entre os setores público, privado e social permanece 

especialmente difusa no país, o que confere relevância à participação de empresas no campo de 

museus, patrimônios e turismo histórico. Nessa perspectiva foi notório o engajamento na 

empresa Almek Center no resgate e preservação do bem comum. 
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Por fim, é preciso destacar o peso cumprido pela liderança exercida pelo empresário 

Mezak, marcada por um interesse genuíno em sua própria localidade de origem, uma abertura 

à participação comunitária, aptidões relacionais e pelo capital social construído enquanto 

empresário reconhecido, o que lhe permitiu abrir portas na região.  

As narrativas abordadas nessa pesquisa propiciam novas discussões sobre o impacto 

da chamada Responsabilidade Histórica Corporativa, bem como sua dimensão no contexto 

social. Portanto, este trabalho propõe como estudo futuro a análise da operação histórica e das 

experiências dos projetos Espaço Cultural Hermir Gil Caetano e Caminhos do Imperador a 

partir do ponto de vista dos turistas e clientes, possibilitando ampliar a compreensão dos 

impactos da atuação de empresas no campo museal. 
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APÊNDICE I 

ROTEIRO COMPLETO DE ENTREVISTAS E CRONOGRAMA DA COLETA DE 

DADOS  

APRESENTAÇÃO INICIAL: Meu nome é Juliani Moreno Rohem Gualberto Cardoso, sou 

mestranda da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e estou desenvolvendo uma pesquisa cujo 

objetivo é compreender o processo de resgate histórico-cultural da cidade de Cantagalo (RJ), 

através dos Projetos “Espaço Cultural Hemir Gil Caetano” e “Caminhos do Imperador”, que 

tiveram origem por iniciativa da empresa Almek Center e contaram com a participação de 

outros atores nesse processo. Sua participação é voluntária, você pode se recusar a responder a 

qualquer pergunta e poderá encerrar a participação a qualquer momento. A pesquisa tem 

finalidade Acadêmica, peço sua autorização para gravá-la, para fins pessoais de análise. Desde 

já agradeço sua contribuição. 

 

ENTREVISTADO – MEZAK GUALBERTO 

Data da entrevista: 29/06/2020 (Plataforma Zoom.us) 

 

1. Para que possamos começar, gostaria que falasse um pouco sobre a sua trajetória e sua 

atuação na empresa Almek: 

2. Como foi que a Almek começou a se envolver com a questão do resgate histórico? 

(Antecedentes, motivações, expectativas...) 

3. Como e quando o projeto do Espaço Cultural deixou de ser um projeto da Almek e passou 

a ser um projeto coletivo? (Quais atores se engajaram, como se engajaram? Em que 

momento?) 

4. Pensando especificamente no Espaço Cultural, quais os desafios, o que foi fácil, o que foi 

difícil no envolvimento e participação dos diferentes públicos? 

5. Como surgiu o projeto Caminhos do Imperador? 

6. Pensando especificamente no Caminhos do Imperador, quais os desafios, o que foi fácil, o 

que foi difícil no envolvimento e participação dos diferentes públicos?  

7. Quais assuntos do passado os projetos estão resgatando? (Como foram escolhidos?) 

8. Quais desafios encontrados nesse processo de reconstruir o resgate da história? 
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9. Quais fontes de pesquisa foram utilizadas nos projetos? (Como foram escolhidas?) 

10. Como, na sua visão, esses projetos são percebidos pelos públicos? 

11. Como você avalia o retorno dos projetos para a Almek? (Houve retorno financeiro, agregou 

valor ao negócio?) 

 

ENTREVISTADOS: DOUGLAS ROSA; JORGE HENRIQUE MORAES 

Data das entrevistas: 23/09/2020; 24/09/2020 (Plataforma Zoom.us) 

 

1. Para que possamos começar, gostaria que falasse um pouco sobre a sua carreira e trajetória: 

2. Fale um pouco sobre seu interesse inicial pelo Projeto: (Antecedentes, motivação, 

expectativas...) 

3. Como passou a fazer parte dos projetos Espaço cultural e Caminhos do Imperador? 

4. Fale um pouco sobre a sua participação nos projetos? (Tempo, contribuição, 

investimento...) 

5. Quais assuntos do passado os projetos estão resgatando? (Como foram escolhidos?) 

6. Quais fontes de pesquisa foram utilizadas nos projetos? (Como foram escolhidas?) 

7. Quais foram os principais públicos que participaram dos projetos? Como foi a relação entre 

eles? (Explicar o porquê) 

8. Quais os desafios? O que foi fácil, o que foi difícil nesse processo de resgate da história 

considerando o envolvimento e participação dos diferentes públicos? (Houve conflito de 

interesses? Disputas? Negociações?) 

9. Fale um pouco sobre sua visão acerca da forma como o projeto foi conduzido, quem esteve 

a frente nessa condução? (Poderia ter sido diferente, como, por quê?) 

10. Na sua visão, os projetos atingiram a expectativa quanto ao resgate histórico? Qual a sua 

avaliação quanto a confiabilidade das fontes e dos fatos históricos? 

11. Como, na sua visão, esses projetos são percebidos pelos públicos? 

12. Como você avalia o retorno em relação às suas expectativas? (O que agregou em sua 

carreira? Houve retorno financeiro?) 

13. Como você avalia o retorno em relação às expectativas dos envolvidos? 
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14. Fale um pouco sobre o impacto dos projetos para Boa Sorte e para o Município de 

Cantagalo: 

15. Você conhece ou já trabalhou em iniciativas semelhantes, e como vê esses projetos, o que 

eles agregam para comunidades? (Quais problemas/desafios recorrentes?) 

 

ENTREVISTADO: JÚLIO CÉSAR VIDAL 

Data da entrevista: 09/10/2020 (WhatsApp) 

 

1. Para que possamos começar, gostaria que se apresentasse, falando um pouco sobre você, 

sua família, profissão: 

2. Fale um pouco sobre seu interesse inicial pelos projetos: (antecedentes, motivação, 

expectativas). 

3. Como passou a fazer parte dos Projetos Espaço cultural e Caminhos do Imperador? 

4. Fale um pouco sobre a sua participação nos projetos? (Tempo, contribuição, 

investimento...) 

5. Quais assuntos do passado os projetos estão resgatando? (Como foram escolhidos?) 

6. Quais fontes de pesquisa foram utilizadas nos projetos? (Como foram escolhidas?) 

7. Quais foram os principais públicos que participaram do projeto? Como foi a relação entre 

eles? (Explicar o porquê) 

8. Quais os desafios? O que foi fácil, o que foi difícil nesse processo de resgate da história 

considerando o envolvimento e participação dos diferentes públicos? (Houve conflito de 

interesses? Disputas? Negociações?) 

9. Fale um pouco sobre sua visão acerca da forma como o projeto foi conduzido, quem esteve 

à frente nessa condução? (Poderia ter sido diferente, como, por quê?) 

10. Na sua visão, os projetos atingiram a expectativa quanto ao resgate histórico? Qual a sua 

avaliação quanto a confiabilidade das fontes que descreveram os fatos históricos? 

11. Como você avalia a sua participação no projeto? 

12. Como, na sua visão, esses projetos são percebidos pelos públicos? 

13. Como você avalia o retorno em relação às expectativas dos envolvidos? 
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14. Você consegue identificar impactos dos projetos para a comunidade local? Como, na sua 

visão, os projetos agregaram para a Boa Sorte e Cantagalo? 

 

ENTREVISTADA: SONIA SANTOS 

Data da entrevista: 14/11/2020 (WhatsApp) 

 

1. Para que possamos começar, gostaria que se apresentasse, falando um pouco sobre você, 

sua família, sua profissão: 

2. Fale um pouco sobre seu interesse inicial pelo projeto: (antecedentes, motivação, 

expectativas). 

3. Como passou a fazer parte do projeto Caminhos do Imperador? 

4. Fale um pouco sobre a sua participação no projeto? (Tempo, contribuição, investimento...) 

5. Quais assuntos do passado o projeto está resgatando? (Você tinha conhecimento sobre esse 

passado histórico?) 

6. Quais foram os principais públicos que participaram do projeto? Como foi a relação entre 

eles? (Explicar o porquê) 

7. Quais os desafios? O que foi fácil, o que foi difícil no desenvolvimento do projeto Caminhos 

do Imperador? (Houve conflito de interesses? Disputas? Negociações?) 

8. Fale um pouco sobre sua visão acerca da forma como o projeto foi conduzido, quem esteve 

à frente nessa condução? (Poderia ter sido diferente, como, por quê?) 

9. Como, na sua visão, o projeto Caminhos do Imperador foi percebido pela comunidade? 

10. Sobre a Lei que torna a Vila Areinhas Patrimônio Imaterial, como foi percebida pela 

comunidade? 

11. Como você avalia a sua participação no projeto? 

12. Como você avalia o retorno em relação às suas expectativas? (Houve retorno financeiro?) 

13. Como você avalia o retorno em relação às expectativas dos envolvidos? 

14. Você consegue identificar impactos dos projetos para a comunidade da Vila Areinhas? 

Como, na sua visão, os projetos agregaram, ou não, para a comunidade? 
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ENTREVISTADA: FERNANDA GRIPP 

Data da entrevista: 11/08/2020 (Plataforma Zoom.us) 

 

1. Para que possamos começar, gostaria que se apresentasse, falando um pouco sobre sua 

carreira e trajetória: 

2. Fale um pouco sobre a sua atividade no Sebrae (o vínculo, o cargo que ocupa, o tempo): 

3. Fale um pouco sobre o interesse do Sebrae pelo Projeto Caminhos do Imperador: (como 

tomaram conhecimento do projeto, como o projeto se relaciona com as atividades/missão 

do Sebrae? Quais expectativas?) 

4. Como foi para você trabalhar no Projeto Caminhos do Imperador? (Quando? Como? 

Quem?) 

5. Qual o papel do Sebrae no projeto? (Atividades, responsabilidades...) 

6. Quais foram os principais públicos que participaram do projeto? Como foi a relação entre 

eles? (Explicar o porquê) 

7. Quais os desafios? O que foi fácil, o que foi difícil nesse processo de resgate da história 

considerando o envolvimento e participação dos diferentes públicos? (Houve conflito de 

interesses? Disputas? Negociações?) 

8. Fale um pouco sobre sua visão acerca da forma como o projeto foi conduzido, quem esteve 

à frente nessa condução? (Poderia ter sido diferente, como, por quê?) 

9. Como você avalia a realização do projeto como um todo? (Dificuldades, facilidades) 

10. Como, na sua visão, esses projetos são percebidos pelos públicos? 

11. Como você avalia a atuação do Sebrae nesse projeto? 

12. Você conhece iniciativas semelhantes, e como vê esses projetos, o que eles agregam para 

empresas e comunidades? O Sebrae já trabalhou em Projetos similares? (Quais 

problemas/desafios recorrentes?) 

13. E você já trabalhou em algum projeto semelhante? 

14. Para o Sebrae qual a contribuição a participação no Projeto trouxe?  (Inspirou outras ações 

semelhantes?) 
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15. Como você avalia o retorno em relação às suas expectativas? Como você avalia o retorno 

em relação às expectativas dos envolvidos? 

 

ENTREVISTADA: RENATA HUGUENIN 

Data da entrevista: 14/01/2021 (WhatsApp) 

 

1. Para que possamos começar, gostaria que se apresentasse, falando um pouco sobre sua 

carreira e trajetória: 

2. Fale um pouco sobre o relacionamento do Poder Público com a História. Cantagalo possui 

algum Museu que conte a História Regional? 

3. (Caso a Resposta 3 seja positiva). Quais histórias/narrativas o Poder Público evidencia 

nesses projetos que desenvolve? 

4. Fale um pouco sobre seu interesse inicial pelo Projeto Caminhos do Imperador: (Como 

tomou conhecimento do projeto?) 

5. Fale um pouco do interesse do Poder Público pelo Projeto Caminhos do Imperador: como 

o projeto se relaciona com as atividades/missão do Município de Cantagalo?)  

6. Sobre o Projeto de Lei que, em 2012, tornou o Caminhos do Imperador e a Vila de Areinhas 

patrimônios imateriais, fale um pouco sobre como foi esse processo: (Desafios, tempo, 

envolvidos...) 

7. Qual a importância do projeto Caminhos do Imperador para o Município de Cantagalo?  

8. Fale um pouco sobre o impacto de um projeto como o Caminhos do Imperador para o 

desenvolvimento da região? 

9. Você conhece alguma iniciativa privada semelhante no Município de Cantagalo? A 

Prefeitura já participou ou apoiou iniciativas semelhantes? 

 

ENTREVISTADO: MATHEUS ARRUDA 

Data da entrevista: 14/01/2021 (WhatsApp) 

 

1. Para que possamos começar, gostaria que se apresentasse, falando um pouco sobre sua 

carreira e trajetória: 

2. Fale um pouco sobre o relacionamento do Poder Público com a História. Cantagalo possui 

algum Museu que conte a História Regional? 
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3. (Caso a Resposta 3 seja positiva). Quais histórias/narrativas o Poder Público evidencia 

nesses projetos que desenvolve? 

4. Fale um pouco sobre seu interesse inicial pelo projeto Caminhos do Imperador: (Como 

tomou conhecimento do projeto?) 

5. Fale um pouco do interesse do Poder Público pelo projeto Caminhos do Imperador: como 

o projeto se relaciona com as atividades/missão do Município?)  

6. Qual a importância desse projeto para o Município de Cantagalo?  

7. Fale um pouco sobre o impacto de um projeto como o Caminhos do Imperador para 

desenvolvimento da região? 

8. Você conhece alguma iniciativa privada semelhante no Município de Cantagalo? A 

Prefeitura já participou ou apoiou iniciativas semelhantes? 
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APÊNDICE II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezada Sr.ª Fernanda Silva Gripp, 

Este documento é o Termo de Consentimento e Livre Esclarecido referente à sua 

participação na pesquisa “ATUAÇÃO EMPRESARIAL NO PROCESSO DE RESGATE 

HISTÓRICO-CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CANTAGALO (RJ): UM ESTUDO DE 

CASO”, de Juliani Moreno Rohem Gualberto Cardoso, aluna de mestrado da Escola de 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) da Fundação Getulio Vargas 

(FGV). 

Esta pesquisa é um estudo de caso sobre o Resgate Histórico Cultural de Cantagalo, 

empreendido pela Almek Center, empresa de material de construção, expresso por dois projetos 

relacionados: o Espaço Cultural Hermir Gil Caetano e o circuito turístico Caminhos do 

Imperador.  

O nome da entidade de Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

Sebrae, será identificado no trabalho como “Sebrae”, assim como o seu nome “Fernanda 

Gripp”, como Coordenadora de projetos na área de turismo do Sebrae que assessoraram o 

circuito turístico Caminhos do Imperador. 

As finalidades da pesquisa são acadêmicas e a Dissertação estará disponível no 

repositório virtual da FGV, podendo ser acessada livremente. 

Em caso de dúvidas poderá entrar em contato com a pesquisadora pelo telefone 

(22) 9 8146-6578 ou pelo e-mail julianirohen@hotmail.com. 

Caso você concorde com este termo de consentimento, assine, ao final deste 

documento. 

Eu, ________________________________________, declaro que concordo com 

este termo de consentimento. 

Itaocara, RJ, 25 de março de 2021. 

 

Assinatura do(a) participante: _____________________________ 


