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RESUMO 
 
 
Este trabalho tem o objetivo de verificar a importância da preservação cultural para a 
diferenciação de um destino turístico. Ele tem como cenário o distrito de 
Conservatória, em Valença, no Rio de Janeiro. A revisão bibliográfica é feita através 
da análise dos conceitos de turismo e legado cultural; identidade cultural do Rio de 
Janeiro, que é associada à música; e sustentabilidade. Em relação à Conservatória, 
são abordados os aspectos relevantes para a análise proposta nesse estudo, como 
sua história, a história da serenata e o projeto “Conservatória Meu Amor”. São 
utilizadas como referências, a fala da população através das entrevistas realizadas, 
uma pesquisa no site Acervo O Globo e a fala de uma pessoa que mora no local e 
tem influência na política. 
 
Palavras-chave: Turismo. Legado cultural. Sustentabilidade. Preservação. 
Conservatória. Serenata. 



8 
 

ABSTRACT 
 
 
This research has the objective of verifying the importance of cultural preservation as 
a differentiation tool for a touristic destination, observing the exemple of 
Conservatoria District, Valença, Rio de Janeiro. The papers reviewed considered 
tourism and cultural legacy concepts, and the cultural identity of Rio de Janeiro, 
which is associated with music and sustainability. Conservatoria´s history, serenata´s 
history and specifically the project “Conservatoria Meu Amor” are presented. The 
result analisys is based on interviews with local players, an important local politician 
and a free historical database from O Globo newspaper.  
 
Keywords: Tourism. Cultural Legacy. Sustainability. Preservation. Conservatória. 
Serenata. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho está delimitado à região de Conservatória, distrito de 

Valença, no estado do Rio de Janeiro, no que tange a preservação do patrimônio 

cultural da serenata, que é o principal atrativo turístico do local. Com isso, percebe-

se a necessidade de analisar se é possível que Conservatória se diferencie como 

destino turístico através da manutenção da preservação da tradição da serenata. 

O objetivo geral deste estudo é analisar como um destino turístico pode se 

diferenciar através da preservação do patrimônio cultural, analisando o exemplo da 

serenata de Conservatória – RJ. Para isso, foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: avaliar a importância da preservação do patrimônio cultural para este 

destino turístico; verificar se o destino desenvolve o turismo de forma sustentável; 

averiguar as ações já realizadas pelo distrito, seja pelo governo ou através da 

iniciativa privada, que favoreçam a atividade turística em longo prazo. 

A necessidade de estudar a possibilidade de esgotamento da atividade 

turística do distrito de Conservatória foi percebida partindo da hipótese de que o 

turismo não é desenvolvido de forma sustentável, baseado nos princípios da 

sustentabilidade, definidos pelo Ministério do Turismo. Na tentativa de encontrar 

explicações para este problema, tentou-se localizar informações relevantes acerca 

do tema em trabalhos acadêmicos, mas não foram localizados estudos que 

elucidassem o assunto sob essa mesma perspectiva. Dessa forma, foi feito um 

levantamento bibliográfico sobre assuntos correlatos para embasar essa análise. 

A metodologia adotada para a realização deste trabalho foi uma pesquisa 

bibliográfica, descritiva e analítica, baseada em várias temáticas. Ela foi referenciada 

em livros, trabalhos acadêmicos e sites. Os temas considerados como relevantes 

foram: turismo, legado cultural e sustentabilidade. 

A pesquisa desenvolvida foi composta por três etapas distintas: a primeira foi 

uma entrevista semiestruturada com representantes de estabelecimentos de 

Conservatória; a segunda foi uma pesquisa realizada no site Acervo O Globo 

(http://acervo.oglobo.globo.com/busca/); e a terceira etapa foi uma entrevista 

semiestruturada com o ex-vereador Victor Emmanuel Couto. Em relação à 

abordagem da metodologia, a pesquisa é qualitativa e exploratória. 

http://acervo.oglobo.globo.com/busca/
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1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta seção foi dedicada à explanação dos itens considerados relevantes para 

a análise a posteriori sobre a possibilidade de diferenciação de um destino turístico 

através da preservação de seu patrimônio cultural. 

Para isso, os temas considerados pela pesquisadora como imprescindíveis 

foram: turismo e legado cultural, identidade cultural do Rio de Janeiro, 

sustentabilidade e o objeto deste estudo: o distrito de Conservatória. 

 

1.1 TURISMO E LEGADO CULTURAL 

 

O conceito de patrimônio é considerado imprescindível para pesquisas que 

buscam compreender o legado cultural referente a um determinado grupo social. 

Diante disso, analisar a questão da preservação do patrimônio cultural de uma 

localidade é importante neste ensaio. 

Para isso, é necessário investigar a definição de patrimônio, considerando os 

limites pertinentes a este trabalho. A definição dicionarizada do termo diz respeito a 

“um conjunto dos bens materiais e imateriais de uma nação, estado, cidade, que 

constituem herança coletiva e são transmitidos de geração a geração” (AULETE, 

2013). A partir desse significado do termo, podem-se investigar outras perspectivas 

para esse conceito. 

Para Barretto (2003, p. 9), o patrimônio pode ser classificado de duas formas 

bastante amplas: natural e cultural. O primeiro refere-se “às riquezas que estão no 

solo e no subsolo, tanto as florestas quanto as jazidas” e o segundo acompanha as 

transformações que ocorrem com o conceito de cultura. O presente estudo adota a 

segunda classificação, que é discutida a seguir. 

De acordo com Barretto (2003), o significado de patrimônio cultural esteve 

limitado a monumentos e itens materiais da alta sociedade até a primeira metade do 

século XX. Tanto o que era imaterial quanto o que era das classes menos 

favorecidas não tinha relevância na definição de cultura e consequentemente na de 

patrimônio cultural. O último abrangia as obras de arte consagradas, os antigos 

palácios, os lugares importantes para a história política, entre outros itens e locais 

relacionados às classes dominantes. 

http://aulete.uol.com.br/patrim%C3%B4nio#ixzz2fpSXXBGM
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Dessa forma, fazendo a análise do patrimônio cultural como monumento, ele 

“passou a ser considerado um mediador entre passado e presente, uma âncora 

capaz de dar uma sensação de continuidade em relação a um passado nacional, de 

ser referencial capaz de permitir a identificação com uma nação” (BARRETTO, 2003, 

p. 10). Entretanto, a ideia principal dessa definição não é válida apenas para a 

cultura vista como bens tangíveis, pois ela pode ser aplicada ao conceito de 

patrimônio cultural atual, que também considera como pertencente à cultura a 

tradição e os bens intangíveis. 

O Ministério do Turismo (2010) considera o patrimônio histórico e cultural 

como “os bens de natureza material e imaterial que expressam ou revelam a 

memória e a identidade das populações e comunidades”. 

Já a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

– UNESCO estabelece uma divisão do patrimônio cultural brasileiro em quatro 

categorias, sendo as duas primeiras relevantes para este estudo: patrimônio cultural 

mundial, patrimônio cultural intangível ou imaterial, patrimônio cultural subaquático e 

patrimônio natural mundial. Para a primeira, ele “é composto por monumentos, 

grupos de edifícios ou sítios que tenham um excepcional e universal valor histórico, 

estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico” (UNESCO, 2013). 

Enquanto a segunda entende o patrimônio cultural imaterial como 

 
 
As práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto 
com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são 
associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os 
indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. 
(UNESCO, 2013) 
 
 

O conceito de patrimônio cultural como monumento, analisado por Barretto e 

mencionado anteriormente, pode ser considerado a partir da ideia de um conector 

entre o passado e o presente, de uma base que permite estabelecer um laço 

contínuo em relação ao passado de uma comunidade, sendo uma referência que 

tem capacidade de estabelecer uma identificação com ela. Com isso, percebe-se 

que esse conceito também pode ser utilizado para complementar a definição de 

patrimônio cultural material e imaterial. 

De acordo com Barretto (2003), existe o consenso de que o patrimônio 

cultural não está mais limitado aos monumentos. Além dos bens tangíveis, ele 

também engloba os intangíveis; não apenas as manifestações artísticas, mas todos 
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os feitos do homem; e não somente a tradição das classes mais favorecidas, mas a 

cultura das classes menos abastadas. 

Barretto (2003) refere-se à importância da criação de políticas de preservação 

para proteger o patrimônio, entretanto, como essas medidas não são neutras e são 

baseadas na ideologia de quem as cria,  

 
 
[...] determinar o que é digno de preservação é uma decisão político-
ideológica, que reflete valores e opiniões sobre quais são os símbolos que 
devem permanecer para retratar determinada sociedade ou determinado 
momento, donde os grandes questionamentos sobre quem tem ou deveria 
ter autoridade para decidir. (BARRETTO, 2003, p. 13) 
 
 

Esse pode ser considerado um dos possíveis fatores para que os bens 

intangíveis não tenham tanta importância no que tange a sua preservação, já que 

até o final do século XX, principalmente, de acordo com Barretto (2003), nos âmbitos 

oficiais o patrimônio ainda era limitado aos monumentos. 

Ainda no que tange à preservação do patrimônio, vale ressaltar que muitos 

bens tangíveis sofrem com o descaso do governo ainda que tenham um foco maior 

que os intangíveis. Segundo Barretto (2003), o Estado nem sempre pode manter o 

patrimônio que está sob sua competência em bom estado. 

Vale comentar ainda sobre a diferença semântica de duas palavras, por vezes 

utilizadas sem a devida preocupação, mas quando o assunto envolve a discussão 

acerca da preservação de bens materiais e imateriais, é importante ter cuidado e 

utilizá-las corretamente: preservar e conservar. Para Barretto (2003), o significado da 

primeira palavra é resguardar, proteger, impedir que algo seja afetado por qualquer 

outra coisa que possa trazer algum tipo de dano. Enquanto o significado da segunda 

é guardar algo para que permaneça na história, fazer a manutenção. Para o claro 

entendimento dessa diferença, Barretto comenta: 

 
 
Desde que guardar é diferente de resguardar, preservar o patrimônio 
implica mantê-lo estático e intocado, ao passo que conservar implica 
integrá-lo no dinamismo do processo cultural. Isso pode, às vezes, significar 
a necessidade de ressemantização do bem considerado patrimônio, e é 
nesse terreno que se dá a discussão. (2003, p. 15) 
 
 

Segundo Barretto (2003), a referida discussão ocorre, principalmente, por não 

haver unanimidade em relação à conservação ser uma alternativa à preservação de 

determinado bem. Nesse contexto, os preservacionistas seriam mais radicais que os 
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conservacionistas. Os primeiros defendem que para preservar determinado bem, é 

necessário protegê-lo, impedindo que seja feita qualquer alteração que traga algum 

tipo de prejuízo ao bem, resguardando-o. Enquanto os segundos acreditam na 

importância da manutenção desse bem para que ele permaneça na história, mesmo 

que para isso seja necessário modificar seu uso, pois, ainda assim, o bem será 

guardado. 

Para os preservacionistas, a transformação do uso do bem cultural é 

equivocada e apaga sua aura. Entretanto, também se considera que quando o bem 

é protegido e resguardado, ele se transforma numa instalação pouco útil para a 

sociedade, sem perspectiva financeira e dependente do poder público responsável. 

Com isso, a referida autora traz um dilema: o patrimônio cultural consegue manter 

sua magia, mas não consegue se sustentar financeiramente. A esse respeito, 

comenta: 

 
 
Paradoxalmente, então, a preservação acaba sendo uma proposta que leva, 
muitas vezes, à destruição gradativa do patrimônio por falta de condições 
financeiras para obras de restauro ou de simples manutenção, e a 
conservação é o que permite evitar a deterioração dos bens, ou seja, é o 
que permite proteger o bem dos efeitos do tempo. A ideia não é manter o 
patrimônio para lucrar com ele, mas lucrar com ele para conseguir mantê-lo. 
(p.17) 
 
 

Como a atividade turística está ligada à cultura, é importante realizar uma 

breve análise acerca das tipologias de turismo e o critério utilizado neste estudo é a 

motivação. De acordo com Barretto (2003), existe uma grande variedade de opções, 

divididas em dois grupos: o turismo que tem como motivação os atrativos naturais e 

o turismo que é motivado pelos atrativos culturais. 

Um dos pilares desse estudo é o turismo cultural, que é considerado como 

“todo turismo em que o principal atrativo não seja a natureza, mas algum aspecto da 

cultura humana. Esse aspecto pode ser a história, o cotidiano, o artesanato ou 

qualquer outro dos inúmeros aspectos que o conceito de cultura abrange” 

(BARRETTO, 2003, p. 19-20). 

Desde os deslocamentos que tinham como motivação principal a cultura, 

registrados a partir do século XVIII, aproximadamente, até hoje, houve alterações 

nas preferências dos turistas. Além da mudança na maneira de desfrutar o tempo 

livre, também ocorreram transformações no relacionamento com a tradição das 

populações receptoras. Esse interesse pela cultura do outro e a nova forma de lidar 
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com ela foram fundamentais para o surgimento desse segmento do turismo. 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2013) 

O principal paradigma que envolve o turismo cultural é a tendência de 

classificar as diversas modalidades de turismo nessa tipologia, visto que a sua 

prática está relacionada, de alguma forma, a um elemento cultural. De acordo com a 

OMT (2004 apud RICHARDS, 2009), alguns países também incluem atividades 

como artesanato, esporte, religião, a vida na cidade e educação a esse segmento 

turístico. 

Como uma gama muito ampla de possibilidades dificulta a sua definição e 

compreensão, a OMT propôs uma mais restrita, limitada a 

 
 
[...] movimentos de pessoas em busca de motivações essencialmente 
culturais, tais como excursões de estudo, teatralizações e excursões 
culturais, viagens para festivais e outros eventos culturais, visitas a 
localidades e monumentos, viagens para estudar a natureza, folclore ou arte 
e peregrinações. (OMT, 2004 apud RICHARDS, 2009) 
 
 

Com uma nova interpretação da atividade turística cultural no cenário 

mundial, através, por exemplo, da restrição do conceito de turismo cultural feita pela 

OMT, no âmbito nacional, a nova definição foi construída com o auxílio do Grupo 

Técnico Temático de Turismo Cultural – GTT de Turismo Cultural. Essa limitação do 

conceito de turismo cultural é fundamental para direcionar políticas públicas 

integradas aos setores de turismo e cultura. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2013) 

A partir da definição de patrimônio histórico e cultural do MTur citada 

anteriormente, é possível estabelecer uma definição para turismo cultural. 

 
 
Turismo cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à 
vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e 
cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens 
materiais e imateriais da cultura. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2013) 
 
 

Além de auxiliar no estabelecimento de políticas públicas adequadas, essa 

restrição pode ajudar a reduzir as discrepâncias encontradas nas pesquisas de 

mercado realizadas. A utilização do conceito de turismo cultural da OMT ainda não é 

unânime, logo os resultados variam de acordo com a definição que é utilizada 

(RICHARDS, 2009). Vale ressaltar que a definição criada pelo MTur segue o mesmo 

raciocínio da OMT. 
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O motivo dessa delimitação é que nem sempre o consumo cultural tem como 

estímulo uma motivação cultural; muitas vezes, a cultura é um objetivo secundário. É 

importante fazer essa diferenciação porque os turistas que consomem a cultura por 

acaso1 podem ter o perfil, tanto motivacional, quanto comportamental, diferente dos 

que tem como objetivo principal o consumo da cultura. 

No que tange a classificação dos turistas, o que é levado em conta é a forma 

como o turista entra em contato com o núcleo receptor e a interação entre eles. E é 

essa interação que dá o indicativo dos tipos de turismo mais apropriados para 

proteger o meio ambiente local, seja ele natural ou cultural. (BARRETTO, 2003) 

Para analisar essa interação, Barretto (2003) considera o modelo de 

classificação de turistas criado por Eric Cohen em 1972. De acordo com esse 

modelo, os turistas são classificados como institucionalizados e não 

institucionalizados. A primeira classificação seriam os turistas de massa e a segunda 

seriam as pessoas que organizam suas viagens. Considerando os impactos no 

núcleo receptor, os turistas de massa são os que causam os maiores impactos 

ambientais e culturais, mesmo sendo aqueles que têm contato menor com a 

população local. Os impactos ocasionados pelos turistas não institucionalizados são 

pequenos, primeiramente pela pequena quantidade desse tipo de turistas. 

 
 
Em segundo lugar, são pessoas que procuram um contato autêntico e 
íntimo com a população local, fazendo questão de respeitar o modo de vida 
desta última, sem pretender impor seus gostos, seus valores e seu ritmo de 
vida, adaptam-se facilmente à cultura local e são consumidores de um 
estado de espírito e não de coisas materiais. (BARRETTO, 2003, p. 26) 
 
 

Ainda de acordo com Barretto (2003), para os turistas não institucionalizados, 

percebe-se o aparecimento de outras ofertas: o turismo de interesse específico. Ele 

compreende uma grande variedade de outros segmentos, entre eles, o turismo 

baseado no legado cultural, que seria uma das possíveis propostas de turismo a ser 

praticado por uma ampla quantidade de turistas sem chegar à massificação. A 

prática desse tipo de turismo não está relacionada à situação socioeconômica, mas 

à formação, à escolaridade e ao histórico cultural do turista. 

Barretto (2003) explica que o turismo com base no legado cultural veio da 

expressão heritage based tourism, que não tem uma tradução exata para o 

                                                           
1
 Richards, 2009, cita o exemplo de que turistas podem se deparar com uma manifestação cultural 
local enquanto se familiarizam com a cidade. 
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português. É possível simplificar essa tradução para “turismo de tradição”, entretanto 

os termos tradição e herança cultural não têm o mesmo significado e isso acaba 

limitando o conceito em inglês. O principal atrativo desse tipo de turismo é o 

patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial. No segundo caso, há uma grande 

variedade de manifestações culturais, entre elas, a dança, a música e a literatura. 

É importante ter atenção a uma expressão mencionada por Barretto (2003, p. 

25): “o turismo é o destrutor do turismo”. Todos os recursos, sejam eles naturais, 

culturais ou históricos, têm sido explorados visando o maior lucro possível no menor 

tempo. Isso tem degradado principalmente os núcleos receptores. Alguns autores2 

realizam pesquisas há mais de trinta anos sobre os impactos negativos que o 

turismo pode trazer para uma localidade. Esses estudos apontam que a falta de 

planejamento provoca danos ao meio ambiente natural e às culturas. 

Em relação aos impactos aos bens culturais, percebe-se que o turismo usa a 

população e sua cultura como objetos de consumo, o que ajuda a provocar 

desajustes na comunidade receptora (JAFARI, 1994 apud BARRETTO, 2003). De 

acordo com a autora, uma das principais preocupações desses estudiosos é que o 

descarte e a rápida substituição característica dos produtos da sociedade de 

consumo também ocorram com os destinos turísticos. Esse receio se dá 

principalmente em virtude das populações locais, prejudicadas de forma 

incomensurável. 

Essa visão não é unânime, visto que, segundo Barretto (2003), existem 

exemplos de culturas muito enraizadas que não sofreram com os impactos 

negativos que o turismo pode ocasionar. Ao contrário, elas se fortaleceram com a 

atividade turística. Entretanto, como a quantidade de exemplos positivos é muito 

inferior à de negativos, a literatura sobre o tema não é muito ampla. 

Ainda de acordo com Barretto (2003), mesmo autores como Mathieson e 

Wall, críticos do turismo por seus efeitos negativos, concordam que o turismo 

incentiva a recuperação de bens materiais, como cidades históricas, construções e 

monumentos. A atividade turística também colabora com a revitalização de bens 

intangíveis, como manifestações tradicionais em regiões em decadência. Wall (1997 

apud BARRETTO, 2003) complementa a análise sobre esse tema, alegando que é 

                                                           
2
 Barretto (2003) menciona Mathieson e Wall, Picornell, Pierce, Murphy, McIntosh, de Kadt e Jafari. 
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necessário conservar, melhorar e, inclusive, usar o patrimônio, pois ele pode ser 

administrado e compartilhado. 

A principal questão que traz essa dicotomia sobre os efeitos causados pelo 

turismo serem positivos ou não é a transformação do patrimônio cultural material ou 

imaterial em bem de consumo. Isso porque ele perde seu valor pelo seu significado 

histórico ou identitário em detrimento de seu valor comercial como atrativo turístico 

(BARRETTO, 2003). Nesse âmbito, um questionamento vem à tona: 

 
 
Cabe, novamente, perguntar se há alguma manifestação humana 
atualmente que não se transforme, de alguma maneira, num bem de 
consumo e sua transformação num bem de consumo não é preferível ao 
lento, mas inexorável, processo de destruição dos bens, ora diante da 
especulação imobiliária, ora em virtude da „modernização‟ imposta pela 
indústria cultural e pela globalização da economia, que aspira a igualar 
todos os espaços sob os mesmos cartazes e logotipos. (p. 32) 
 
 

Para uma postura contrária à tendência de padronização, as diversidades 

geográfica e cultural devem ser utilizadas como elemento agregador de valor ao 

produto turístico, como forma de diferenciá-lo. É importante que os gestores dos 

destinos turísticos elaborem mecanismos para que as manifestações artísticas 

locais, como a dança, a música e o artesanato, permaneçam autênticas. Também é 

necessário conscientizar a população local sobre a atividade turística e sensibilizar 

os turistas acerca dos costumes locais. (BORGES, 2010) 

Barretto (2003) defende que a melhor opção para promover a manutenção do 

patrimônio, escapando da inevitável deterioração causada pelo tempo, é a 

conservação. Ela permite que os bens culturais se sustentem economicamente, 

além de ser possível utilizá-los como equipamentos turísticos. 

 

1.3 SUSTENTABILIDADE 

 

A palavra sustentabilidade vem de sustentável, sustentar, do latim sustinere, 

que significa aguentar, apoiar, suportar. É a junção de sub- (abaixo) mais tenere 

(segurar, agarrar). O Ministério do Turismo – MTur (2007, p. 16) considera que: 

 
 
Sustentabilidade tem a ver com sustentável, durável. É aquilo que se 
sustenta por muito tempo. A partir da década de 1960, um novo conceito de 
desenvolvimento começou a se consolidar, verificando-se desde então uma 
maior preocupação da comunidade internacional com os limites do 
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desenvolvimento econômico do planeta. Esse desenvolvimento está 
diretamente relacionado ao modelo de consumo vigente, aos efeitos 
negativos da acumulação e do desperdício, e aos riscos da degradação do 

meio ambiente
3
. 

 
 

Percebeu-se que o desenvolvimento não se limita ao crescimento econômico, 

visto que o último está relacionado a um único aspecto, mesmo que não esteja 

limitado a ele. A preocupação apenas com o fator econômico pode gerar 

consequências negativas, como o esgotamento dos recursos naturais e a poluição, 

por exemplo, porque outros fatores são deixados de lado. Com isso, o aspecto 

econômico seria apenas um de muitos outros que devem ser considerados rumo ao 

desenvolvimento. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007) 

Também é analisada a questão da necessidade de uma distribuição 

equilibrada dos benefícios trazidos pelo crescimento econômico. Isso porque a 

riqueza ou a pobreza em excesso contribuem para a degradação do meio ambiente. 

A partir dessas considerações, é essencial buscar o desenvolvimento de forma 

sustentável, contemplando outros aspectos da sociedade. (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2007) 

Para a Organização das Nações Unidas – ONU (ONU, 2013), o movimento 

ambiental se iniciou há mais tempo, aproximadamente no século XIX, em resposta à 

industrialização. Essa dicotomia permaneceu até século XX: os artistas exaltaram a 

natureza e o retorno da vida simples, contrapondo com a consolidação de uma 

sociedade urbano-industrial. 

Ainda de acordo com a ONU (2013), com o fim da Segunda Guerra Mundial e 

com o investimento em armamento nuclear, houve o receio de ocorrer poluição pela 

radiação. O movimento ambientalista teve mais força a partir de 1962, mas foi após 

a década de 1960 que os ideais foram postos em prática. Entre os documentos 

internacionais importantes que foram desenvolvidos nesse âmbito, o Ministério do 

Turismo (2007) e a ONU (2013) citam o relatório “Nosso Futuro Comum” (ou 

“Relatório Brundtland”), que traz a público o conceito de desenvolvimento 

sustentável. 

                                                           
3
 Tal preocupação foi o tema principal de documentos importantes, como o relatório “Limites do 
Crescimento” do Clube de Roma (1971), a Conferência Mundial de Estocolmo (1972), o relatório 
“Nosso Futuro Comum” (1987), a Agenda 21 da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro (1992) e a Conferência Mundial Rio +10, 
em Johannesburgo (2002). (Nota de rodapé constante em: Ministério do Turismo, 2007, p. 16) 
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Esse relatório foi publicado em 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento4 (ou “Comissão Brundtland”5), criada pela ONU na 

década de 19806. De acordo com o MTur, nesse documento, foram reconhecidos os 

limites do uso desregrado dos recursos naturais, os impactos da desigualdade entre 

as nações ricas e pobres e a importância da criação de uma política global com 

capacidade de promover as condições necessárias de sobrevivência ao ser humano. 

A definição para desenvolvimento sustentável proposta no relatório foi amplamente 

difundida no mundo e é utilizada até hoje: 

 
 
Desenvolvimento sustentável é a atividade que harmoniza o imperativo do 
crescimento econômico com a promoção de equidade social e a 
preservação do patrimônio natural, garantindo assim que as necessidades 
das atuais gerações sejam atendidas sem comprometer o atendimento das 
necessidades das gerações futuras. (RELATÓRIO “NOSSO FUTURO 
COMUM”, 1987 apud MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007, p. 18) 
 
 

Utilizando esse conceito como referencial, é possível identificar uma alteração 

na maneira de perceber o desenvolvimento. A inclusão do termo sustentável à ideia 

inicial que se tinha de desenvolvimento faz com que haja uma preocupação com os 

efeitos negativos que as decisões da geração atual podem causar na qualidade de 

vida das próximas. A expressão “desenvolvimento sustentável” foi institucionalizada 

pela ONU, que condicionou o crescimento das gerações atuais ao não 

comprometimento do crescimento das gerações futuras. (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2007) 

Considerando a complexidade pertinente aos debates sobre o tema 

sustentabilidade, tornou-se necessário estabelecer parâmetros de análise. Sachs 

(2008) faz uma abordagem que resume essas dimensões, estabelecendo oito 

critérios de sustentabilidade para o desenvolvimento sustentável. Os critérios e suas 

ideias principais são: social (atingimento de um nível aceitável de homogeneidade 

social), cultural (relação equilibrada entre preservação da tradição e inovação), 

ecológica (equilíbrio entre utilização e consumo dos recursos renováveis e limitação 

                                                           
4
 Seus objetivos principais eram: reavaliar pontos críticos sobre o meio ambiente e o 
desenvolvimento; sugerir formas de cooperação internacional na abordagem desses temas e 
aumentar os níveis de compreensão e engajamento de toda a sociedade com relação a esses 
problemas. 

5
 Nome dado à comissão porque ela foi presidida pela médica Gro Harlem Brundtland, que chefiou o 
processo de pesquisa para elaboração do relatório, que também recebeu seu nome. 

6
 Existe uma divergência em relação à data da criação da comissão. De acordo com a ONU, ela foi 
criada em 1983 e de acordo com o Ministério do Turismo, em 1984. 
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do uso dos recursos não renováveis), ambiental (respeito à capacidade de 

autodepuração dos ecossistemas), territorial (melhoria do espaço urbano), 

econômico (desenvolvimento equilibrado entre os setores da economia), política 

(nacional – nível admissível de coesão social) e política (internacional - pacote 

Norte-Sul de co-desenvolvimento, com base no princípio da igualdade). 

Entre os setores que foram influenciados por essa tendência e se engajaram 

na tentativa de mudar seu comportamento de acordo com o conceito do 

desenvolvimento sustentável, o turismo recebe destaque. Isso ocorre porque ele 

está diretamente relacionado aos campos abrangidos pela sustentabilidade. 

A Organização Mundial do Turismo – OMT (OMT, 2013) aplicou o conceito 

em questão à atividade turística. Ela considera o desenvolvimento sustentável do 

turismo um processo contínuo que precisa de acompanhamento constante dos 

impactos que a atividade turística pode provocar, com o objetivo de introduzir 

medidas preventivas ou corretivas adequadas quando necessário. Ainda esclarece 

que esse processo requer a participação e o empenho de todos os grupos 

envolvidos com a atividade turística, principalmente de uma forte atuação do 

governo, para garantir ampla participação da sociedade através da negociação. 

O debate acerca do desenvolvimento sustentável do turismo teve ênfase a 

partir de abril de 1995, quando foi realizada a Primeira Conferência sobre Turismo 

Sustentável em Lanzarote, nas Ilhas Canárias. O evento foi organizado pela ONU e 

co-patrocinado pelo Programa Ambiental da ONU, pelo Programa sobre o Homem e 

a Biosfera da UNESCO e pela OMT. Nessa ocasião, a observação feita pela maioria 

dos participantes foi a falta de sensibilização e envolvimento da iniciativa privada 

com os programas e ações entorno da sustentabilidade (BENI, 2003, p. 8 apud 

SOLHA, 2010, p. 37). Mesmo com essa demonstração de preocupação com a 

sustentabilidade, o foco principal era o aspecto ambiental e as outras dimensões, 

como social, a econômica e a sociocultural, ainda não tinham relevância. 

Considerando os conceitos analisados anteriormente, é importante verificar 

também o conceito de turismo sustentável para, posteriormente, abordar as 

dimensões da sustentabilidade turística. De acordo com a OMT (2013), turismo 

sustentável é o “turismo que leva totalmente em consideração seus impactos 

econômicos, sociais e ambientais atuais e futuros, abordando as necessidades dos 

visitantes, da indústria, do meio ambiente e comunidades receptoras” (tradução livre 

da autora). 
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Com isso, os produtos turísticos sustentáveis devem ser desenvolvidos 

harmonicamente com o meio ambiente e costumes locais, fazendo com que a 

atividade turística traga benefícios permanentes à população local e não os 

transforme apenas em espectadores desse processo. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2007) 

O MTur aborda a sustentabilidade turística, que, assim como os aspectos 

estabelecidos por Sachs (2008), deve contemplar todos os princípios que giram em 

torno da sociedade. As políticas públicas ligadas ao turismo devem ser baseadas 

nesses pontos já que o turismo é um fenômeno social total (BARRETTO, 2003). 

Para o Ministério do Turismo (2007), a sustentabilidade turística tem como 

base quatro dimensões principais e depende da forma como elas são planejadas: 

ambiental, econômico, sociocultural e político-institucional. Essa divisão é mais 

enxuta que a feita por Sachs (2008), mas considera os mesmos aspectos. Esses 

aspectos devem ser o alicerce de toda atividade turística sustentável. 

Segundo o Ministério do Turismo (2007), em relação ao aspecto ambiental, é 

importante considerar que a base dos recursos naturais e culturais é o ambiente. 

Além disso, toda atividade socioeconômica, especialmente a turística, estabelece 

uma relação de dependência com a qualidade e com a proteção do meio ambiente 

do núcleo receptor em longo prazo. Além disso, todos os aspectos que exercem 

influência sobre a qualidade do meio ambiente estão interligados, como fatores 

éticos, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e ecológicos. 

O meio ambiente é definido “como todas as condições, circunstâncias e 

influências que cercam e afetam o desenvolvimento de um organismo ou grupo de 

organismos” (CEBALLOS-LASCURÁIN, 1996 apud MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2007, p. 28). A partir disso, a sustentabilidade ambiental é definida como “a maneira 

de assegurar a compatibilidade do desenvolvimento com a manutenção dos 

processos ecológicos essenciais, bem como da diversidade dos recursos” 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007, p. 28). Ou seja, quando o ambiente é 

preservado, os recursos não se acabam e toda a localidade é beneficiada. Assim, o 

progresso é coletivo. 

No caso do ambiente não ser preservado, a degradação, cujo significado é a 

perda da qualidade, é um impacto negativo que desestimularia o interesse dos 

turistas em conhecer a localidade (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007). Dada a 

importância do meio ambiente para o desenvolvimento do turismo, a sua 
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preservação é determinante para que a atividade turística se desenvolva trazendo 

benefícios de longo prazo para toda a sociedade. 

Em relação ao pilar econômico, Borges (2010) acredita que os estudos acerca 

do assunto ainda são escassos. Além disso, são feitas muitas críticas devido à 

associação do crescimento econômico à falta de preocupação com os impactos 

negativos provocados por ele em diversos âmbitos. Entretanto, a autora menciona 

que não é possível desenvolver uma atividade produtiva desconsiderando o pilar 

econômico. Devido a sua importância para a atividade turística, estudar a 

sustentabilidade econômica é fundamental. 

Segundo o Ministério do Turismo (2007, p. 32), 

 
 
A sustentabilidade econômica é entendida como a garantia de um 
crescimento turístico eficiente: a conciliação entre a criação de postos de 
trabalho, com níveis satisfatórios de renda, e o controle sobre os custos e 
benefícios dos recursos, que garante a continuidade para as gerações 
futuras. 
 
 

Uma das dificuldades inerentes à sustentabilidade econômica é sua 

implementação. Os destinos turísticos devem alcançar seus objetivos econômicos, 

sem esquecer as questões sociais e ambientais. O maior desafio é encontrar o 

equilíbrio entre os interesses dos setores da economia e a sustentabilidade 

ambiental, sociocultural e político-institucional. (BORGES, 2010) 

Segundo o Ministério do Turismo (2007), ao analisar a questão da 

sustentabilidade sociocultural, é fundamental considerar a cidadania e o horizonte 

ético. Apenas o olhar de um agente externo não é suficiente, pois o que é relevante 

nesse contexto é a valorização e o respeito das particularidades do destino turístico 

pela comunidade receptora. Dessa forma, o visitante passa a valorizar as 

características da população local. 

De acordo com a mesma referência, ama importante ação é a transformação 

dos moradores locais em protagonistas sociais através de sua inserção na 

sociedade por meio do setor de serviços, nesse caso, o turismo. Isso ajuda a reduzir 

as disparidades sociais e a aumentar o desenvolvimento local. 

Segundo o Ministério do Turismo (2007, p. 35), “sustentabilidade sociocultural 

é um processo que visa à melhoria da qualidade de vida e redução dos níveis de 

exclusão social, por meio de uma distribuição mais justa da renda e dos bens”. 

De acordo com o Ministério do Turismo (2007, p. 41), 
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A sustentabilidade político-institucional refere-se à solidez e continuidade 
das parcerias e dos compromissos estabelecidos entre os diversos agentes 
e agências governamentais dos três níveis de governo e nas três esferas de 
poder, além daqueles atores situados no âmbito da sociedade civil. 
 
 

Com o objetivo de estimular a sustentabilidade em uma organização, é 

necessário que sua política seja regida, aprovada e publicada não apenas para as 

pessoas da instituição, mas para a sociedade. Dessa forma, o compromisso com 

fundamentos éticos e políticos passa a ser do conhecimento da comunidade. 

O MTur aumenta o nível de especificidade do conceito ao definir esse aspecto 

da sustentabilidade relacionado ao turismo: 

 
 
A sustentabilidade político-institucional no turismo deve ser entendida como 
a continuidade de gestão das políticas de desenvolvimento turístico em 
horizontes temporais que superem o curto prazo dos mandatos políticos. 
(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007) 
 
 

Esses quatro princípios estabelecem uma conexão entre si e é necessário 

planejá-los em conjunto, visto que essa é a única forma de alcançar a 

sustentabilidade. Esse planejamento é importante porque os impactos do turismo, 

tanto positivos, quanto negativos, também atingem os campos contemplados por 

esses aspectos. A dimensão ambiental tem recebido maior enfoque, entretanto 

também é importante ter igual atenção às demais, já que muitos impactos estão 

mais relacionados aos outros aspectos que somente o ambiental. (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2007) 

 

1.4 CONSERVATÓRIA, UM LUGAR DE MEMÓRIA 

 

Esta seção foi reservada para apresentar Conservatória e sua história, assim 

como o histórico da seresta e da serenata. Além disso, foi feito um breve resumo do 

projeto “Conservatória Meu Amor”. 

A história de Conservatória teve início com o avanço da colonização para o 

interior do Brasil. Objetivando a conquista dos Sás, a colonização foi se espalhando, 

a princípio, pela faixa litorânea do Rio de Janeiro, para depois atingir a região que 

atualmente é denominada Conservatória. 
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Com a disseminação da autoridade portuguesa, os colonos se sentiram 

acuados e perceberam a necessidade de criar seus próprios povoados. Como 

consequência dessa situação, em 1819, os habitantes de Valença iniciaram a 

criação de sua própria vila e, em 1821, fundou-se o curato7 de Santo Antônio do Rio 

Bonito – na Conservatória dos Índios. Porém, somente em 1826 instalaram 

definitivamente a nova vila, sem a influência de São João Marcos, Vassouras e 

Rezende.  

Aldeia dos índios Araris8, a região teve sua organização oficializada em 1789, 

no vice-reinado de Luiz de Vasconcellos. Em 1826, havia cerca de mil e 

quatrocentos índios povoando as terras de Valença: parte na vila assim 

denominada, e o restante em Conservatória. Por meio de escavações arqueológicas 

feitas em diferentes lugares da região, foram encontrados artefatos de cerâmica 

indígena e algumas ossadas, inclusive no Largo da Matriz, nas proximidades do 

templo paroquial. 

Ainda em 1826, foram dadas terras para os índios da aldeia de Santo Antônio 

do Rio Bonito. Os Araris tinham a concessão de privilégios e deveres sobre a 

propriedade cedida para sua exploração ou usufruto, mas deveriam efetuar o 

pagamento de uma pensão ou foro anual ao proprietário9. 

Para Dom João VI, a sesmaria dos índios Araris era “das melhores do sertão”, 

pois já possuía, em 1827, uma capela curada. De acordo com o descrito no termo de 

vereação de 21 de abril de 1827, os vereadores da Câmara de Valença tentaram 

tomar posse das terras, apesar destas pertencerem a uma sesmaria privada. 

Em consequência do seu desenvolvimento, em 1839, através do Decreto 

Provincial nº 136, de 19 de Março, o curato da aldeia dos índios Araris foi elevado a 

Paróquia. Em 29 de Setembro de 1857, o território de Valença foi elevado de vila 

para cidade, por meio do Decreto Provincial nº 961. 

A primeira igreja matriz da freguesia de Santo Antônio do Rio Bonito começou 

a ser erguida nos anos 1850, porém somente no decorrer de 1868, foi inaugurada 

nas terras que pertenciam a Anastácio Leite Ribeiro, descendente de grandes 

proprietários rurais da região. O templo paroquial estava subordinado à diocese 

episcopal de Valença. 

                                                           
7
 Aldeia ou povoação administrada por um pároco. (AULETE, 2013) 

8
 Assim denominados, segundo Milliet de Saint Adolphe. (SANTOS, 2007) 

9
 Ato denominado “aforamento”, segundo Manuel da Rocha, 1857. 
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Em 1862, com o aumento populacional e crescimento das áreas de lavouras, 

moradores de Santo Antônio do Rio Branco, Nossa Senhora da Piedade de Ipiabas 

e Santa Isabel do Rio Preto, solicitaram durante a Assembleia Provincial, a criação 

de um município composto pelas três freguesias. Na sessão de 25 de Novembro do 

mesmo ano o pedido foi submetido à Câmara de Valença, porém foi negado. 

A Assembleia Legislativa criou por meio da Lei nº 2.272 de 1878, um 

município denominado Conservatória, composto pelas freguesias de Santo Antônio 

do Rio Bonito e Nossa Senhora da Piedade de Ipiabas. Entretanto, nenhum ato foi 

adotado, com o intuito de dar execução à referida lei. (PINTO apud SANTOS, 2007). 

Santos (2007, p. 13) define Conservatória da seguinte maneira10: 

 
 
Numa altitude sobre o nível do mar, de 518 metros, na estação de 
Conservatória da via férrea da Rêde Sul-Mineira, e de 519 a 560 metros, em 
logares mais elevados, dentro do arraial, as condições climáticas resultam, 
consequentemente, da situação topographica. As montanhas penhascosas, 
num e noutro ponto e alongadas, em pequena porção, formam cordilheira 
com os seus valles. Apresentam horizontes de linhas abruptas ou 
preguiçosas, que se elevam em vários trechos. 
 
 

O mesmo autor considera que diversas características favorecem a região, 

como sua fauna, flora, geologia do terreno e condições climáticas. Segundo ele, o 

clima de Conservatória era considerado um dos mais salubres e recomendáveis das 

regiões serranas do Estado do Rio de Janeiro. Ainda segundo Santos (1928), no 

inverno são comuns as noites estreladas e claras. 

Durante o período da guerra do Paraguai, entre os anos 1864 e 1870, 

surgiram diversas epidemias na região. Tais doenças atingiram os negros escravos, 

que compunham grande parte da população local. Com o objetivo de evitar o 

reaparecimento de epidemias, em 11 de Agosto de 1903, a Câmara de Valença 

aprovou o projeto proposto pelos vereadores Capitão Lupércio de Castro e José 

Soares Pereira, para dar início ao processo de saneamento básico do distrito. 

Segundo Santos (1928), a iluminação elétrica – pública e domiciliar – 

começou a funcionar com regularidade em 1918. No dia 30 de Dezembro deste 

mesmo ano, foi assinado com José Justino de Azevedo o contrato para instalação e 

                                                           
10

 Santos publicou seu livro em 1928 com português arcaico. Em sua 2ª edição em 2007, o texto e a 
linguagem foram mantidos. Nessa citação direta, a escrita das palavras foi mantida. 
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conservação do serviço de iluminação elétrica na sede do distrito de Santo Antônio 

do Rio Bonito. 

Localizada na região noroeste do Estado do Rio de Janeiro, Santo Antônio do 

Rio Branco pertencia, em 1928, ao terceiro distrito do município de Valença, que 

naquela época era dividido em sete territórios. Sua administração municipal era 

exercida por um agente fiscal e outro agente privativo do distrito. No que diz respeito 

a administração judiciária, o distrito dependia da comarca de Valença.  

A antiga província do Rio de Janeiro era responsável por grande parte da 

economia e finanças do Brasil. Em seu auge, o Estado chegou a ocupar a posição 

de maior produtor de café do país. Além do café, a cana e o milho representavam os 

produtos secundários da lavoura do distrito. 

As lavouras dependiam de mão de obra escrava, tanto para o processo 

produtivo, quanto para a exportação do café. A condução da mercadoria nas 

fazendas de Santo Antônio do Rio Bonito era feita por “tropas” que se deslocavam 

pelo antigo caminho velho de Minas Gerais, até a Vila de Iguassú. Posteriormente, 

transportavam as cargas em embarcações veleiras, com destino ao porto comercial 

da cidade do Rio de Janeiro. 

A partir de 1861, com a inauguração da estação de Barra do Piraí, a 

condução do café passou a ser feita pela estrada que liga o distrito a esta cidade. 

Passados alguns anos, as “tropas” que frequentava esta estrada foram sendo 

reduzidas e a exportação do distrito foi facilitada, devido à inauguração das estações 

de Conservatória e Ipiambas, na “Estrada de Ferro de Santa Isabel do Rio Preto”. 

Entretanto, com o fim da escravidão em 1888, houve uma queda nas 

condições econômicas da região, restringindo a exportação do café a menos da 

metade do que era anteriormente. 

Diversas fazendas foram despovoadas, e muitos cafezais do município de 

Valença e de outras regiões do Estado do Rio de Janeiro ficaram comprometidos. 

Considerada uma região de grande importância durante o ciclo do café, o distrito de 

Santo Antônio do Rio Bonito sofreu as consequências do período de baixa produção 

cafeeira. A falta de mão de obra escrava e do trabalho livre do colono acarretou no 

êxodo da população liberta em 1888. 

O movimento de exportação fluminense do café, de 1895 a 1918, pode ser 

sintetizado da seguinte maneira: de quase 72 milhões de quilos em 1895, 54,5 
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milhões em 1885 e, a partir de 1904 até 1918, oscilando até baixar para 35 milhões 

(FORTE apud SANTOS, 1928). 

Com a redução da agricultura de café na região, os proprietários rurais 

desistiram do cultivo das terras, dedicando-se, preferencialmente, à criação de gado 

bovino. A nova zona pastoril se desenvolveu rapidamente e, simultaneamente, 

verificou-se o crescimento da indústria da manteiga e do queijo. 

Em 1921, com a ampliação das instalações de uma pequena “resfriadeira” e 

“desnatadeira” localizadas em Conservatória, se iniciou a base da indústria de 

produtos laticínios no distrito de Santo Antônio do Rio Bonito. Em 1922, foram 

aperfeiçoadas as máquinas movidas à eletricidade, para o preparo e pasteurização 

do leite, fabrico do gelo e da manteiga, para exportação. 

A mão de obra dos que trabalhavam nessas terras era composta, 

predominantemente, por brasileiros pretos ou mestiços, que cuidavam das lavouras 

e dos rebanhos. No entanto, a partir de 1923, surgiram colonos estrangeiros que se 

dedicaram à lavoura e pecuária e que identificaram na fertilidade do solo um extenso 

campo de atividade produtiva. 

Dados de 1920 revelam que, mesmo com a desvalorização das terras e 

abandono das lavouras após a crise econômica do café, a população nesta época 

era de 8.918 habitantes. Deste total, 4.796 eram do gênero masculino, 3.180 eram 

solteiros e 8.743 eram brasileiros. A sede do distrito municipal de Santo Antônio do 

Rio Branco tinha uma população estimada de 1.000 habitantes. 

Considerando a extensão territorial da região – e que duas das maiores 

propriedades agrícolas do município de Valença estavam situadas nesta área – 

pode-se compreender os altos números anteriormente descritos, apesar do êxodo 

da população. 

De acordo com Santos (1928), na época do auge do café, as fazendas de 

arraial de Conservatória eram as mais extensas propriedades rurais e as maiores 

produtoras do grão. 

Sendo assim, a rede ferroviária de Santo Antônio do Rio Bonito se 

desenvolveu consideravelmente neste período. No território deste distrito, estavam 

situadas três estações: Paulo de Almeida, Conservatória e Pedro Carlos. Dentre 

elas, a mais antiga é a de Conservatória, que foi inaugurada pelo Imperador D. 

Pedro II para a antiga Estrada de Ferro de Santa Isabel do Rio Preto, em 21 de 



29 
 

Novembro de 1883. Esta estação era a que gerava maior renda, tanto em 

consequência do movimento de passageiros, quanto de mercadorias.  

Com a decadência do café na região o poder econômico dos grandes 

proprietários de terras é ameaçado. Um grande número de centenárias fazendas 

foram abandonadas. Porém, o gosto pela serenata manteve o encantamento da 

região. Sua deslumbrante paisagem, composta por um cenário bucólico de belezas 

naturais e as relíquias históricas preservadas dos tempos coloniais, associada 

obviamente e a tradição das serenatas, permitiram a superação deste período de 

decadência, abrindo outros caminhos de sucesso para Conservatória. 

Economicamente, a região passou a produzir para o mercado interno. O 

grande cafezal era substituído por pequenas e médias propriedades que mantinham 

uma produção de café, mas agora associada à pecuária leiteira e com a produção 

de laticínios. Este modelo de produção passou a desempenhar um novo papel junto 

a economia brasileira. 

O “Mito da Vocação Agrária”, ideologia econômica da Primeira República, 

permitiu que a região fizesse parte das políticas de valorização das atividades 

econômicas de caráter primário. Desta forma, mesmo perdendo a ostentação dos 

latifúndios, a região continuou sobrevivendo de uma economia voltada para a terra. 

Muito tempo se passou e a região manteve-se isolada devido às péssimas 

condições de acesso. Este isolamento fez da região uma proposta paradisíaca para 

aqueles que buscavam a paz e a tranquilidade da vida no, campo. O diferencial é 

que estes acabavam encontrando não só um belo cenário bucólico, mas a cultura 

associada às vozes seresteiras que abrilhantavam ainda mais a região. 

Nos anos oitenta, a pavimentação e melhoria nas estradas para a região, 

aumentaram sua visibilidade ainda mais. O turismo histórico pelas antigas fazendas 

dos tempos coloniais e imperiais, o turismo de natureza, assim como a própria 

preservação da cultura local tem atraído um número cada vez mais significativo de 

pessoas para a região. Que, além da terra, agora podem viver economicamente 

destes novos empreendimentos. 

A Conservatória de hoje pode ser entendida da seguinte forma: 

 
 
O distrito de Conservatória, cuja denominação anterior era Santo Antônio do 
Rio Bonito, fica num apertado vale da Serra do Rio Bonito, com área 
aproximada de 240 km². Limita-se com o estado de Minas Gerais, distritos 
de Santa Isabel do Rio Bonito, Parapeúna, Pentagna, Valença e com o 
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município de Barra do Piraí. Situado a uma altitude de 518 metros, tem 
população fixa de 4.000 habitantes, segundo o censo demográfico do IBGE 
de 1980. 
O declínio da produção cafeeira, que em 1895 era de 72 milhões de quilos, 
decresce para 54,5 milhões em 1904 e chega a 35 milhões em 1918, 
conforme dados do Esboço de Geografia Econômica do Estado do Rio de 
Janeiro, de Matoso Maia Forte. Com isso, os terrenos de cultura e mata 
circunvizinhas transformam-se em pastos para criação de gado bovino, 
criando perspectivas de lucros para os fazendeiros da região. Inicia-se, 
então, a importação de espécies reprodutoras ao mesmo tempo em que 
crescem indústrias de laticínios, para o que concorrem as fazendas de gado 
de Conservatória, 33% das cabeças de todo o Município de Valença. 
Disponível em: 
http://www.conservatoria.com.br/?item=MSZXhwF26730&lmd=Turismo[turis
mo_historia]. Acesso em 27 nov. 2013 
 
 

Diante dos excertos apresentados, Conservatória é uma região que se 

diferenciou de outras regiões por suas manifestações artísticas, e culturais, pela 

musica produzida por seus moradores. 

 

1.4.1 História da seresta e da serenata 

 

Neste momento do estudo, foi destacada a importância da serenata para a 

história de Conservatória. Notou-se, através de algumas referidas fontes, o legado 

cultural da música na região e a importância da serenata junto a este. 

O estudo sobre a seresta e a serenata foi dividido historicamente desde a 

remanescência do período joanino, passando pelo período da cafeicultura no final do 

império e as transformações produzidas a partir do nascimento da modernidade, 

quando a seresta invadiu as ruas, ganhando o gosto daqueles que a praticavam. Foi 

a partir desse período que serenata passou a ser uma das principais características 

de Conservatória. 

Além disso, foram apresentados os aspectos do século XX, momento de 

consolidação da história da serenata e de Conservatória como um lugar de memória. 

A chegada dos irmãos José Borges e Joubert de Freitas também recebeu destaque 

nesse contexto. 

Entre 1808 e 1821 o Brasil, mais especificamente o Rio de Janeiro, conviveu 

com as práticas culturais de uma corte europeia. Dentre estas práticas estava a 

literatura, a poesia e a música. 

A presença da corte convulsionou o ambiente brasileiro sob diferentes 

aspectos. A corte não veio sozinha, foi acompanhada por um grande contingente de 
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pessoas que compunham desde a burocracia do Estado luso, familiares agregados 

até artistas, portugueses ou não, que estavam assustados com o que se passava na 

Europa e entusiasmados com o que se viveria nos trópicos. 

Mistura de estilos e valores estéticos europeus e coloniais brasileiros, a 

música buscou se adaptar ao gosto refinado daqueles que vieram para cá, ao 

mesmo tempo em que tinha a capacidade de provocar os corações e mentes 

daqueles que por aqui já estavam. 

Algum tempo depois, a remanescência da corte joanina trouxe para a região 

de Conservatória alguns professores de música, principalmente de piano e violino, 

instrumentos que eram apreciados pela alta sociedade naquela ocasião. Esses 

artistas passaram a fazer de Conservatória um lugar de encontros cada vez mais 

constante. Dentre esses professores músicos destacou-se neste primeiro momento 

Andréas Schmidt, importante violinista que costumava tocar para as famílias mais 

abastadas da região: 

 
 
Daí, sabe-se que professores de música: Venâncio da Rocha Lima Soares, 
Carlos Janin, Geth Jansen e Andréas Schimdt ficaram famosos, 
principalmente este último, que era virtuoso no violino. Os artistas da côrte 
vinham periodicamente a Conservatória fazer saraus, quando alegravam as 
famílias dos nobres que habitavam estas paragens. Esses artistas, em 
noites enluaradas se reuniam na Praça da Matriz, ao lado do chafariz, do 
poste de luz a querosene e dos bancos da praça e faziam uma verdadeira 
serenata aos fazendeiros, barões e suas famílias e o povo se postava à 
distância assistindo e aplaudindo. Disponível em: 
http://www.seresteiros.com.br/historia.htm. Acesso em: 26 nov. 2013. 
 
 

Foi no final do Império, por volta das décadas de 1880 a 1890, período onde o 

café do Vale do Paraíba se expandia em direção ao oeste paulista, que a 

musicalidade da região foi tomando tons mais populares. 

Na região fluminense, grande parte do café produzido ainda era transportado 

de forma rudimentar. Segundo Fausto (2004), antes da construção das ferrovias, 

aproveitando as rotas, estradas e trilhas abertas no contexto da mineração, as 

tropas de mulas faziam o transporte do produto para o litoral. 

Além dos seus animais, os solitários tropeiros contavam com a companhia de 

seus violões. Enquanto potentados da alta sociedade optavam pela mescla gêneros 

musicais mais clássicos, como a música erudita, o fado português e a música 

crioula, mistura que gerou o gênero da Moda, o músico e compositor tropeiro dava 
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um tom mais peculiar à mistura. Essa estilização levou ao surgimento da Modinha. 

Um som muito menos aristocrático aos ouvidos dos homens mais humildes. 

Desta forma, no final do século XIX, Conservatória já era logradouro para a 

música popular brasileira. Desde nomes mais populares até autores menos 

conhecidos ecoavam nas serestas, que eram cantadas na cidade. 

Foi no início do século passado que começaram as primeiras serenatas de 

rua em Conservatória. Os violeiros cantavam e tocavam a luz do luar, pelas ruas, 

oferecendo canções a pessoas importantes. Normalmente se reunião em frente ao 

casarão que fora propriedade de João Ribeiro de Carvalho, grande proprietário 

nesta localidade. Atualmente, o espaço é ocupado para a instalação da Casa de 

Cultura. 

Nas primeiras décadas do século passado as serenatas já haviam caído no 

gosto do povo da região. A sentimentalidade das composições emocionava as 

madrugadas. Dirigindo-se as janelas e sobrados coloniais seresteiros apregoavam 

homenagens, usando como principal referência o amor, as pessoa queridas ou aos 

enamoradas. 

 
 
De 1920 a 1930 a serenata se tornou popular. Já havia os seresteiros 
tradicionais: Cândido Barra, Florêncio, José Miguel (Indiça) e outros. 
Naquela época houve uma fato pitoresco que ficou na história das 
serenatas de Conservatória. O fazendeiro Antônio Castelo Branco colocou 
um piano num pequeno caminhão e fez serenata para senhorita Lindóca, 
em frente a sua casa à rua Direita, atual rua Luiz de Almeida Pinto. Esta 
serenata, ao som do piano, acordou toda a rua e foi comentada por muito 
tempo. Disponível em: http://www.seresteiros.com.br/historia.htm. Acesso 
em: 26 nov. 2013. 
 
 

No final dos anos trinta ocorreu um marco importante para o movimento 

supracitado: a chegada de José Borges de Freitas Netto e Joubert Cortines de 

Freitas. 

Ainda jovens encantados com tudo aquilo que viam e ouviam, sem perceber 

ou planejar, de “baixo para cima”, tornaram-se personagens importantes na medida 

em que transformaram Conservatória em um lugar de memória. Eternizando de 

maneira espontânea e simples, as canções cantadas nas serenatas naquele 

determinado espaço. 
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Torna-se importante verificar que os irmãos não criaram a serenata, esta já 

existia anteriormente. Mas sua presença foi tocante sob a questão da égide 

preservacionista da mesma. 

Desta forma, quando os irmãos chegaram à Conservatória já havia 

seresteiros envolvidos com a tradição da serenata. O que é notável é o fato de que, 

de certa forma, a presença de José Borges e Joubert deram oficialidade, 

mantiveram a história da serenata em Conservatória. 

Durante os anos de 1950, com a morte do seresteiro Emérito Silva ("Merito"), 

Joubert e José Borges assumiram, gradualmente, a liderança do movimento. Dez 

anos mais tarde, os amantes da boa música passaram a se reunir na casa de José 

Borges e colecionar lembranças associadas ao grupo e ao movimento. Consolidava-

se a memória da serenata de Conservatória. 

 
 
O povo começou a chamar esse local de "Museu da Seresta" que surgiu por 
acaso, não foi planejado, aconteceu. Nessa velha casa de apenas uma 
porta e duas janelas, bem altas, construção antiga com seus beirais 
enormes, telhas coloniais, é que se encontra todo um mundo de saudades e 
de recordações com um completo documentário sobre as serenatas de 
Conservatória. Velhos discos, fotografias, recortes de jormais, livros, 
pinturas de vários artistas sobre Conservatória, troféus, mensagens de 
carinho, formando um acervo riquíssimo sobre músicas de serenatas. E a 
serenata foi se tornando cada vez mais conhecida. Disponível em: 
http://www.seresteiros.com.br/historia.htm. Acesso em: 26 nov. 2013 
 
 

Conservatória logo caiu no gosto da mídia. Novos seresteiros surgiam a cada 

dia. As matérias descritas em jornais sobre o cotidiano daquele afetuoso distrito de 

Valença acabavam atraindo um número maior de pessoas. 

Idealizado pelos irmãos Freitas, na década de 70 surgiu o projeto "em cada 

esquina uma canção". Placas de metais eram colocadas nas casas dos moradores. 

Nessas placas estavam contidos os nomes das canções escolhidas pelo morador. 

Os moradores logo compactuaram com a ideia, e se interessaram pela placa 

com o nome de sua música preferida sendo fixada em sua residência. Conservatória 

consolidava assim seu gosto pela música e poesia, em um lugar ícone do amor. 

Tornava-se a "Vila das ruas Sonoras" e, o projeto inicial "em cada esquina uma 

canção", transformou-se para "em toda casa uma canção". 

Nos dias de hoje, a melhoria no acesso a localidade através da construção e 

melhoria das estradas aumentou o número de turistas que buscavam Conservatória 

nos finais de semana. 
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Este fato provocou modificações na serenata, que se tornou uma 

confraternização musical que acontece nos finais de semana, as sextas e sábado à 

noite, e mais recentemente, nas manhãs de domingo. Este último chamado de 

solarata. Apesar da adaptação, os "cantadores" e "violeiros" continuam 

apresentando-se gratuitamente e sem qualquer ajuda de equipamento eletrônico, 

preservando a memória da serenata de Conservatória. 

Também é importante analisar a diferença técnica entre a seresta e a 

serenata: “a primeira refere-se ao canto em ambiente fechado, a segunda, ao canto 

sob o sereno, à luz das estrelas e do luar” (Disponível em: 

http://www.seresteiros.com.br/historia.htm. Acesso em: 26 nov. 2013). 

Um dos aspectos que notabiliza a diferenciação de Conservatória como 

destino turístico é a preservação cultural do movimento da serenata. O que a faz 

receber o título de "Capital da Serenata" do país. 

 

1.4.2 Projeto “Conservatória Meu Amor” 

 

Levando em consideração as tentativas de se manter viva a tradição da 

serenata e ao mesmo tempo garantir a perpetuidade de seu legado, evitando 

afastar-se do enredo original vivido por ela, alguns grupos de preservacionistas de 

conservatória tem buscado investir em projetos culturais que enalteçam este 

movimento.  Dentre os referidos projetos destaca-se o projeto “Conservatória Meu 

Amor”. 

Trabalhando com a noção objetiva de luta pela preservação do patrimônio 

cultural de Conservatória, principalmente o patrimônio intangível – a serenata – esse 

projeto é voltado aos jovens da comunidade. Tal direcionamento busca a ideia de 

que se os jovens nas escolas tiverem acesso à história do movimento, estes serão, 

de certa forma, conduzidos a manter tal “tradição seresteira”, promovendo assim um 

processo de continuidade na identidade da serenata de Conservatória. 

Mais uma vez nota-se a importância dos irmãos Freitas, que serviram de 

inspiração para a realização do projeto iniciado no ano de 2001. Cabendo lembrar 

que os Irmãos convulsionaram o movimento da serenata, que com espontaneidade 

e juventude fizeram de Conservatória um lugar de memória. Desta forma, as 

atividades desenvolvidas são todas embasadas nos princípios norteadores 

instituídos pelos Irmãos. 
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Visitando o site http://www.conservatoria.com.br/conservatoriameuamor/, é 

possível verificar a forma de atuação do referido projeto: Voltado para a preservação 

do patrimônio cultural de Conservatória, é praticado com intensidade e participação 

da comunidade, especialmente das crianças. 

Tendo em vista fomentar a participação dos jovens da localidade, o referido 

projeto estende e desperta neles o gosto e o apreço pelas artes literárias e musicais. 

Através do festival “Conservatória Meu Amor” em parcerias com as escolas locais, 

os participantes são estimulados em atividades tais como: canto, trova, declamação, 

ilustração e outras do gênero. Aulas de serenata e o projeto frete e versos 

complementam as atividades. 

Ilustra-se, assim, na prática, o conceito anteriormente mencionado nesse 

ensaio monográfico que é o da importância da manutenção da serenata para o 

desenvolvimento do turismo em Conservatória. Projetos como o apresentado acima 

comprovam a existência da preocupação com a preservação da serenata dentro de 

sua essência. Percebe-se que essas iniciativas são privadas e não se verificou 

nenhum projeto nesse aspecto, cuja iniciativa fosse pública. Com isso, entra em 

cena a boa vontade dos entusiastas motivados pelo ideário dos irmãos Freitas. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A pesquisa realizada foi composta por três etapas distintas: a primeira foi uma 

entrevista semiestruturada com representantes de estabelecimentos de 

Conservatória; a segunda foi uma pesquisa realizada no site Acervo O Globo 

(http://acervo.oglobo.globo.com/busca/); e a terceira etapa foi uma entrevista 

semiestruturada com o ex-vereador Victor Emmanuel Couto. Em relação à 

abordagem da metodologia, a pesquisa é qualitativa e exploratória. 

Para executar a primeira etapa da pesquisa, foi necessário fazer uma 

ambientação em Conservatória e a técnica de investigação utilizada foi a 

observação participante. O objetivo foi perceber a aura da localidade através da 

participação nas manifestações culturais locais, como a serenata e a solarata, e de 

algumas atividades espontâneas, como pessoas tocando e cantando serestas pelas 

ruas sem hora nem local marcados. 

Essa etapa foi desenvolvida através de uma entrevista semiestruturada por 

meio de um formulário com seis perguntas, sendo a primeira dividida em cinco 

subitens, que foram testadas com Isabella Sacramento, que já conhecia 

Conservatória. A entrevista foi realizada com sete pessoas, sem distinção de sexo, 

que representavam alguns estabelecimentos da região. Ela teve a duração média de 

quinze minutos. Sua realização foi durante um final de semana do mês de julho do 

ano de 2011, que não era feriado, nem feriado prolongado e não havia nenhum 

evento específico programado no calendário de eventos do distrito, além da 

matinata, da serenata e da solarata que ocorrem regularmente. A finalidade das 

tarefas desenvolvidas nessa fase foi identificar achados na fala da população local. 

O formulário segue adiante. 

1. Qual o perfil do público que frequenta o estabelecimento? 

1.1 Qual a faixa etária da maioria dos clientes? 

1.2 A maioria dos clientes é a população local ou os turistas? 

1.3 A maior parte dos turistas é de nacionalidade brasileira ou são estrangeiros? 

1.4 A maioria dos turistas brasileiros é natural de que estado? 

1.5 Qual o país do maior número de turistas? Lembra-se de alguma nacionalidade 

muito diferente? 

2. A loja tem atendimento diferenciado a turistas estrangeiros? 

3. Quais as músicas mais tocadas na ambientação do estabelecimento? 

http://acervo.oglobo.globo.com/busca/
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4. Como é a decoração e como o acervo do estabelecimento foi montado? 

5. Quais os CD‟s mais vendidos? 

6. Qual a importância da seresta para o turismo de Conservatória? 

Foi elaborada uma lista prévia dos locais que poderiam responder ao 

formulário através do Guia Turístico Online de Hotéis e Pousadas 

(http://www.conservatoria.com.br/) e a entrevista foi realizada de acordo com a 

disponibilidade de horário desses representantes. Não foi feito um contato anterior 

para que as pessoas fossem mais espontâneas e vissem a pesquisadora como uma 

turista, com menos formalidade. 

A entrevista foi feita de maneira a dar liberdade aos entrevistados para 

expressarem sua opinião, além do que estava pré-estabelecido, principalmente em 

relação ao último assunto abordado, que envolveu a opinião deles acerca da 

importância da seresta para a atividade turística da região. 

Optou-se por fazer a entrevista com os representantes de estabelecimentos 

em detrimento do restante da população local porque é provável que eles tenham 

uma percepção mais apurada da atividade turística, de forma ampla, e do perfil do 

turista, de forma mais específica, em relação aos demais cidadãos. O motivo é que, 

como eles têm alguma responsabilidade junto ao empreendimento, eles estão em 

contato direto com os visitantes, em sua maioria, turistas. 

Vale salientar que os entrevistados residem em Conservatória e apenas um 

deles não mora na região, mas tem uma casa que frequenta todos os fins de 

semana, período que funcionam o comércio e a atividade turística da localidade. 

Dessa forma, como a maioria deles é cidadão local, essa entrevista foi chamada de 

“Falas da cidade”. 

A segunda etapa da pesquisa foi feita pela internet no dia 06 de novembro de 

2013. O Jornal O Globo digitalizou seu acervo desde sua primeira edição, em 29 de 

julho de 1925, e criou o site Acervo O Globo, que disponibiliza o acesso a todas as 

páginas e matérias publicadas até hoje na versão digital. O objetivo da realização 

dessa etapa foi averiguar o quanto Conservatória esteve em evidência no jornal O 

Globo ao longo dos anos, pois ele é considerado um veículo de referência da mídia, 

de abrangência nacional. 

É importante ressaltar que o site faz uma divisão do total de resultados 

localizados entre páginas digitalizadas, que são as páginas do jornal impresso que 

foram digitalizadas integralmente; matérias digitalizadas, que são fragmentos 
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extraídos das páginas digitalizadas, para facilitar a leitura dos textos; e destaques, 

que são matérias digitalizadas consideradas importantes pelo jornal. 

O site oferece a opção de pesquisar palavras através de quatro filtros: “Todas 

estas palavras”, “Qualquer uma dessas palavras”, “Nenhuma destas palavras” e 

“Expressão ou frase exata”. Foram feitas três buscas usando apenas o filtro “Todas 

estas palavras”: a primeira com os termos “Conservatória” e “serenata”; a segunda 

utilizando “Conservatória” e “seresta” e a terceira com as três palavras anteriores. 

Foi necessário incluir as palavras “serenata” e/ou “seresta” na busca, pois o 

resultado obtido apenas com a palavra “Conservatória” foi de 23862 itens, entre 

páginas e matérias digitalizadas. Como o total foi bastante expressivo, foi feita uma 

análise qualitativa de algumas reportagens, em que se constatou que foram 

localizados termos semelhantes, como “conservatório”, o que descaracterizou a 

pesquisa e mascarou os resultados. Mesmo com a procura por “Conservatória”, 

utilizando o filtro “Expressão ou frase exata”, o total se manteve, e isso também 

aconteceu quando a busca incluiu o termo “conservatório” no filtro “Nenhuma destas 

palavras”. 

Para averiguar o momento de maior evidência de Conservatória neste 

importante veículo da mídia, foram elaborados gráficos, apresentados através de 

figuras, a partir de outro filtro disponibilizado pelo site, que separa os resultados por 

período. Para facilitar a interpretação desses gráficos, os resultados da pesquisa 

foram apresentados por década. 

O jornal tem registros digitais desde sua fundação em 1925. Assim, é 

importante considerar que na análise dos resultados da década de 1920, cinco anos 

não foram contemplados, pois o jornal ainda não existia. Da mesma forma, os dados 

da década de 2010 são contabilizados apenas até o ano de 2013. Se a mesma 

pesquisa for realizada em 2020, é provável que os resultados da década de 2010 

sejam mais expressivos. 

A terceira etapa constou de uma entrevista semiestruturada com o ex-

vereador Victor Emmanuel Couto, também conhecido como Vitinho. Ela foi realizada 

por telefone no mês de novembro de 2013. O objetivo de fazer essa coleta de dados 

foi conhecer a opinião de alguém que tivesse um forte envolvimento político, e, ao 

mesmo tempo, a percepção de um morador.  

Baseada num roteiro que orientou a conversa, foram feitas algumas 

perguntas, seja pela dificuldade de encontrar a informação junto à prefeitura ou para 
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saber o julgamento do ex-vereador em relação a determinado aspecto. A entrevista 

ocorreu de forma informal, com duração de trinta minutos e o Sr. Victor ficou à 

vontade para comentar algo que julgou conveniente, além do direcionamento feito 

pela pesquisadora. 

Victor Couto foi a pessoa mais indicada para essa etapa da pesquisa por ter 

nascido em Conservatória, estar sensibilizado com a questão da preservação 

cultural local e ter uma vida política relacionada a Conservatória por mais de 40 

anos, mesmo que atualmente não tenha um cargo na prefeitura. Isso fez com que 

sua opinião fosse de grande relevância para a finalização deste trabalho. 

Este trabalho teve limitações relacionadas ao tempo para sua execução, em 

virtude disso, não foram feitas mais entrevistas. 

A pesquisa desenvolvida foi fundamental para buscar conhecer a opinião da 

população local em relação à atividade turística do distrito, através da fala dos 

representantes de alguns estabelecimentos e de uma pessoa com engajamento 

político. Da mesma forma, a pesquisa foi importante para tentar identificar o período 

que Conservatória esteve em evidência na mídia ao longo dos anos. 
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3 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Neste item, foram apresentados os resultados das três etapas da pesquisa 

realizada durante esse estudo com o objetivo de estabelecer uma análise 

comparativa entre a revisão bibliográfica abordada e a pesquisa desenvolvida. 

A finalidade da primeira etapa desenvolvida foi capturar achados na fala da 

população local para identificar a percepção das pessoas sobre alguns aspectos 

analisados, entre eles, a importância da seresta para o turismo de Conservatória. 

Em relação à pergunta feita acerca do perfil do público que frequenta o 

estabelecimento, os resultados foram analisados e expostos de acordo com os 

aspectos avaliados nos subitens da primeira questão. A maioria dos entrevistados 

relatou que a faixa etária do público que visita o estabelecimento é da terceira idade 

e apenas um disse que a idade é variada. A maioria também relatou que o número 

de pessoas mais jovens vem crescendo. 

Sobre os visitantes serem, na maioria, turistas ou a cidadãos locais, a 

resposta foi unânime: turistas. Em relação à nacionalidade ser brasileira ou 

estrangeira, a maioria respondeu que os turistas são brasileiros; apenas um disse 

que é variado. A maioria dos turistas brasileiros vem do Rio de Janeiro, 

especificamente, e da região sudeste, de forma mais generalista. Alguns 

entrevistados chegaram a listar que o Rio de Janeiro está em primeiro lugar, São 

Paulo em segundo, Minas Gerais em terceiro e o Espírito Santo ocupa a quarta 

posição. 

Em relação ao país que se percebe um número maior de turistas, as 

respostas foram bastante variadas. Quatro pessoas não souberam precisar qual é a 

nacionalidade que mais prevalece, além dos brasileiros; dois tem a percepção de 

que a maioria vem da Europa, sem um país específico; e um acredita que a maioria 

vem dos Estados Unidos. Da mesma forma, as respostas também foram bem 

variadas em relação à nacionalidade mais diferente que os entrevistados já tiveram 

contato nesse ambiente. Três não perceberam nenhuma que tenha chamado 

atenção; duas pessoas identificaram a chinesa; uma, a alemã; e o mesmo 

entrevistado destacou as nacionalidades francesa e japonesa. 

No que tange o atendimento diferenciado para estrangeiros, quatro 

entrevistados não falam outro idioma, três falam inglês caso seja necessário, sendo 

que um também fala francês, mas nenhum deles tem a preocupação de realizar um 
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atendimento diferente do convencional. Esses últimos entrevistados informaram que 

raramente é necessário atender em outro idioma, principalmente pela escassez de 

turistas estrangeiros, mas, se for necessário, o atendimento é realizado em outra 

língua. No total, quatro pessoas alegaram que a maioria dos turistas vem com guia 

ou intérprete. 

Em relação às músicas tocadas na ambientação do estabelecimento, dois não 

tocam músicas; cinco tocam, de forma geral, músicas românticas brasileiras antigas. 

Nos museus e na Casa de Cultura, o acervo é pessoal, e no Museu Vicente 

Celestino e Gilda Abreu, a apresentação do acervo é feita através de cenários 

teatrais. Na loja Canto Lírico CD, Marluce Magno explicou que a decoração foi feita 

de tal forma que "essa ideia de viagem no tempo (que é feita em Conservatória) se 

prolongasse também para quem entrasse no espaço". No Cine Centímetro, toda a 

estrutura do cinema é do Metro Tijuca. De uma forma geral, a decoração dos 

estabelecimentos é simples, em harmonia com o centro histórico de Conservatória. 

Os entrevistados de quatro locais informaram que não são comercializados 

CD‟s. Os estabelecimentos que vendem CD‟s também tiveram respostas bastante 

variadas: um informou que não há um título, nem cantor específico; um vende os 

CD‟s produzidos pelos seresteiros e o último informou que são procurados títulos 

que tem um apelo maior, como “Serestas para matar minha saudade" e "Serestas 

inesquecíveis". 

Sobre a importância da serenata para o turismo de Conservatória, foi unânime 

o fato de ela ser vital para a atividade turística. Na fala de Wolney Porto, "se não 

tiver a seresta, não tem mais nada na cidade"; para ele, "o carro-chefe da cidade é a 

seresta e a serenata”. Segundo Ricarddo Pontes, "a seresta é tudo"; "é o coração de 

Conservatória; é o que pulsa". A fala de Elzineia dos Santos é que "a importância é 

muito grande”. Na fala de Moacyr Sacramento, "a serenata é o maior dos atrativos". 

Para Nilson Cury, a seresta "é o carro-feche". Marluce Magno explica que '"ela é o 

eixo, o principal atrativo, é o aspecto de maior importância cultural do lugar". E a fala 

de Ivo Raposo complementa: "a seresta é realmente o grande polo de atração". 

Além desses resultados, no próximo subitem também foram mencionados os 

comentários feitos pelos entrevistados, que estavam além do que foi determinado 

inicialmente para a realização das entrevistas. Para isso, as entrevistas foram 

relatadas na íntegra, na ordem em que foram realizadas. 
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A segunda etapa da pesquisa foi feita para analisar os dados coletados no 

site Acervo O Globo com o intuito de verificar o momento que Conservatória teve 

destaque nesse jornal. Os resultados foram divididos de acordo com a busca 

realizada e um deles apresenta um comparativo entre a pesquisa feita com as 

palavras “Conservatória” e “serenata” e com as palavras “Conservatória” e “seresta”. 

Os resultados foram apresentados através de gráficos para facilitar sua visualização. 

Percebeu-se que os resultados foram bastante variados e que isso pode ter ocorrido 

pelo uso indevido dos termos serenata e seresta. A diferença nos resultados ampliou 

a gama de possibilidades de interpretação. 

A última fase da pesquisa realizada foi uma entrevista por telefone com o ex-

vereador Victor Emmanuel Couto com o objetivo de coletar informações de uma 

pessoa que é envolvida na política e que também é um cidadão do distrito. A 

entrevista foi relatada e teve algumas falas importantes do ex-vereador destacadas. 

Além disso, também foram feitos comentários gerais a respeito do trabalho 

desenvolvido, envolvendo a relação entre a revisão bibliográfica e as três etapas da 

pesquisa desenvolvida. 

Este capítulo se dedicou a apresentar os resultados encontrados de acordo 

com cada etapa da pesquisa desenvolvida. Da mesma forma, ele se propôs a fazer 

uma análise dos resultados obtidos, estabelecendo comparações entre eles e a 

bibliografia utilizada para elaboração desse estudo. 

 

3.1 “Falas da cidade” 

 

Essa etapa da pesquisa foi desenvolvida com o intuito de identificar achados 

na fala dos entrevistados para entender a percepção deles em relação aos aspectos 

analisados. Neste item, foram relatadas integralmente as entrevistas realizadas na 

primeira etapa da pesquisa e as falas consideradas de grande relevância foram 

evidenciadas. Os resultados foram divididos por entrevista. 

A primeira entrevista foi realizada com Wolney Porto, responsável pelo Museu 

Vicente Celestino e Gilda Abreu. Em relação ao questionamento sobre o perfil do 

visitante, ele relatou que a maioria é da terceira idade, pois esse é o público que 

visita museus, “escapando” alguns jovens. Ele informou que a totalidade de 

visitantes do estabelecimento é de turistas, especificamente nos finais de semana. 

Sobre a nacionalidade dos turistas, ele considera que o público é variado e que 
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quando a cidade recebe turistas estrangeiros, eles visitam o museu, “com mais 

propriedade do que os brasileiros”. Ele complementou a informação alegando que a 

cultura deles é diferente e que os brasileiros estão mais preocupados com futebol. 

Em relação à localidade do Brasil de maior prevalência, não considerou nenhum 

estado, mas o entrevistado disse que alguns são naturais de Minas Gerais, São 

Paulo e Rio de Janeiro. Devido a esse direcionamento, a pesquisadora questionou 

se ele tinha a percepção de que a maioria era da região sudeste, devido à 

proximidade com Conservatória, e ele confirmou a informação. Ainda considerou 

que as pessoas dessa região são as que mais viajam. De acordo com a opinião do 

entrevistado, sobre a nacionalidade dos turistas estrangeiros, os estadunidenses e 

os franceses, devido à proximidade da fábrica da Peugeot, foram os que 

representaram maior número; os alemães foram considerados os mais diferentes 

que já visitaram o local. O estabelecimento não oferece atendimento em outro 

idioma e o Sr. Wolney não percebe essa necessidade porque os turistas 

estrangeiros vêm com intérprete. 

Sobre a ambientação do museu, a música mais tocada é “O Ébrio”, maior 

sucesso de Vicente Celestino, porque as pessoas associam o artista à música e ao 

personagem, interpretado por ele, do filme de mesmo nome, que também fez 

bastante sucesso. O acervo do museu foi cedido em 1999 por José Spinto, que foi o 

segundo marido de Gilda Abreu. Como Wolney Porto não é museólogo e sua 

formação vem do teatro, a decoração do museu foi feita através da apresentação do 

acervo em forma de cenários teatrais. 

Existe uma loja de CD‟s anexa ao museu, também de responsabilidade de 

Wolney Porto. Não existe nenhum título que seja mais vendido, mas segundo ele, 

“tudo do passado é vendido”. 

Na fala de Wolney Porto, a importância da seresta para Conservatória é tão 

grande que "se não tiver a seresta, não tem mais nada na cidade. Se acabarem com 

a seresta, e os seresteiros não quiserem mais se apresentar, acaba a cidade”. Ele 

comentou que existe o receio que a seresta acabe porque a região já passou por 

três etapas: o período cafeeiro, a pecuária leiteira e, atualmente, a seresta. Para ele, 

é importante que este último dure por muitos anos porque "o carro-chefe da cidade é 

a seresta e a serenata". 

A segunda entrevista foi realizada com Ricarddo Pontes, responsável pelo 

Museu Sílvio Caldas, Gilberto Alves, Guilherme de Brito e Nelson Gonçalves. As 
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primeiras perguntas feitas foram a respeito do perfil do público que visita o local. Em 

relação à faixa etária, ele disse que, há algum tempo, as pessoas tinham a partir de 

50 anos de idade, mas ele não soube precisar exatamente em que época isso 

ocorria. Atualmente, a quantidade de jovens aumentou aproximadamente 20% em 

relação ao outro período mencionado. De acordo com a sua percepção, a maioria 

dos visitantes é composta por turistas, e ele percebe a presença de pouquíssimos 

moradores locais. Sobre a nacionalidade dos turistas, prevalecem os brasileiros. 

Quando foi perguntado sobre a naturalidade do público, ele considerou que a 

maioria é do Rio de Janeiro, estado que se localiza Conservatória. Ele vê pessoas 

do Brasil todo, mas, depois do Rio de Janeiro, tem pessoas de São Paulo, de Minas 

Gerais e do Espírito Santo: principalmente da região sudeste, devido à proximidade. 

Sobre os turistas estrangeiros, ele avalia que não é possível determinar a 

nacionalidade mais presente, mas que a maioria é da Europa; os chineses foram 

eleitos por ele como os que vieram de um país mais diferente. O entrevistado fala 

francês e consegue se comunicar em inglês, o que ele considera que facilita o 

atendimento quando necessário, mas ele ressaltou que a maioria dos turistas 

estrangeiros vem com guia ou intérprete. Ele também comentou que nunca teve 

problema de comunicação proveniente da diferença de idiomas. 

No que tange a ambientação do museu, são tocadas músicas de Sílvio 

Caldas, Gilberto Alves, Guilherme de Brito e Nelson Gonçalves aleatoriamente. Isso 

ocorre porque um dos CD‟s vendidos no museu tem serestas dos quatro cantores. A 

decoração do museu é simples e não tem uma lógica específica. Seu acervo, que 

também faz parte da decoração, foi montado através de doação e foi obtido de 

formas diferentes, pois o museu é composto pela história dos quatro cantores 

mencionados anteriormente. Guilherme de Brito ainda estava vivo quando o museu 

foi montado e ele próprio forneceu seus pertencentes; ele faleceu seis anos depois. 

A parte do museu que fala de Nelson Gonçalves é pequena porque as pessoas 

querem vender os bens dele; o patrimônio que está disponível foi obtido através de 

bens da família, da doação de amigos, de fãs e de pessoas, que tiveram alguma 

passagem na vida do artista. A maioria do acervo de Sílvio Caldas foi fornecida por 

sua filha Sílvia Caldas, mas muitos itens foram dados por amigos, fãs e outros 

parentes. A obtenção do acervo de Gilberto Alves foi parecida com a de Nelson 

Gonçalves; contou com a participação de muitas pessoas. 
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No estabelecimento, três CD‟s são comercializados, sendo dois com músicas 

dos quatro artistas do museu e um que é produzido pelos seresteiros. Ele é vendido 

para ajudar os seresteiros porque eles não vendem nada além do CD e não cobram 

para se apresentar. Como apenas os primeiros são do museu, a pergunta sobre o 

título mais vendido foi em relação apenas a eles. Ricarddo explicou que os dois 

volumes foram feitos com músicas de sucesso, mas o volume 2 vende mais porque 

tem músicas que são mais conhecidas pelo público, como “Canção para 

Conservatória”, de Guilherme de Brito e “Rosa”, de Pixinguinha e Otávio de Souza, 

gravada por Sílvio Caldas. “Rosa” ficou conhecida por pessoas na faixa de 20 anos 

de idade depois de sua regravação na voz de Marisa Monte. Ele complementou a 

informação dizendo que algumas músicas do volume 2 foram regravadas por artistas 

como Maria Betânia, Simone e Joana e por isso são do conhecimento de um público 

entre 40 e 50 anos. Ele disse que quem gosta desse estilo musical compra os dois 

volumes. 

Questionado sobre a importância da seresta para o turismo de Conservatória, 

Ricarddo Pontes disse que "a seresta é tudo. A seresta é o coração de 

Conservatória; é o que pulsa". Há algum tempo atrás, o turismo de Conservatória 

era incentivado 70% por conta da seresta e 30% por conta da ufologia. A ufologia 

não tem mais tanta importância como antes porque havia uma pessoa que estava 

envolvida com essa questão; ela organizava movimentos e tinha um jornal. Quando 

essa pessoa, que ele não mencionou o nome, parou de frequentar Conservatória, a 

ufologia perdeu força na região. Atualmente, o turismo é incentivado principalmente 

pela seresta; poucas pessoas visitam a região com o intuito de conhecer a Serra da 

Beleza por conta da ufologia. 

O entrevistado comentou que ele acredita que “o que está acontecendo com 

Conservatória é o público; o nível do público está caindo cada vez mais, tanto o lado 

financeiro como cultural. Não o pessoal mais pobre; pobre de espírito, pobre cultural, 

pobre financeiro". Ele explica que um dos motivos é a facilidade de pagamento, 

porque, para se hospedar em um hotel fazenda, é possível parcelar em 12 vezes. 

Ele mostrou seu posicionamento com a seguinte afirmação: “você pagar em 12 

vezes um fim de semana aqui, é assinar a pobreza. Eu prefiro um público que fique 

numa pousada, que tem mais dinheiro (o público)”. Ele justifica sua opinião, 

alegando que “um real (cobrado no museu) é motivo de piada; um real não é nada. 

Pra quem está viajando, um real não é nada; não é nem uma garrafa de água”. Ele 
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pondera dizendo que compreende o fato de algumas pessoas, principalmente os 

moradores locais, não visitarem o museu por não ser gratuito, já que esse dinheiro 

pode fazer falta para elas. Ele deixou claro que sua crítica é em relação aos turistas, 

porque gasta-se muito para viajar e pagar um real no museu não aumentaria 

consideravelmente os gastos da viagem. Ele reafirmou que “o nível (do público) está 

baixando muito”. 

Ricarddo Pontes disse que antes, o livro de visitas do local estava sempre 

cheio de assinaturas; a quantidade de pessoas por dia era muito grande. 

Atualmente, esse número é muito pequeno. Ele explicou que abriu o museu na 

quinta-feira, a entrevista foi realizada num sábado e o livro de visitas tinha poucas 

assinaturas. Vale ressaltar que, enquanto a entrevista estava sendo realizada, 

apenas um casal de turistas esteve no local. 

Ainda em relação ao nível social das pessoas, ele acredita que uma das 

evidências de que o nível diminuiu é o fato das pessoas irem a Conservatória 

motivadas pela seresta, mas não terem interesse em conhecer os museus. Ele disse 

que o local tem dois museus, se referindo ao Museu Vicente Celestino e Gilda Abreu 

e ao que ele é responsável. Quando a pesquisadora questionou sobre o Museu da 

Seresta, ele disse que estava quase tudo pronto para a reabertura, entretanto, 

passados dois anos da entrevista, isso ainda não aconteceu. 

A terceira entrevistada foi Elzinéia dos Santos, representante da Casa da 

Cultura que estava presente no estabelecimento no momento em que a entrevista foi 

realizada. Analisando o perfil das pessoas que visitam o local, ela percebe que a 

maioria é da terceira idade, mas o público mais jovem também frequenta o local. 

Para a entrevistada, os visitantes são, em maioria, turistas, e mesmo em quantidade 

bem menor, percebe-se a presença de alguns moradores da cidade. Em relação à 

nacionalidade dos turistas, a quantidade de brasileiros é bastante significativa frente 

ao número de estrangeiros. Na fala de Elzinéia dos Santos, “vem estrangeiros, mas 

uma vez ou outra”. Quando questionada sobre de qual estado a maioria dos turistas 

que visita Conservatória é natural, ela listou o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas 

Gerais, respectivamente. Em relação aos turistas estrangeiros, ela não percebe uma 

nacionalidade predominante, mas lembrou de uma pessoa da Inglaterra; não julgou 

nenhum país como diferente. O estabelecimento não oferece atendimento 

diferenciado para estrangeiros e as obras não são identificadas em outro idioma. 



47 
 

Elzinéia dos Santos explicou que a forma de trabalhar as exposições foi 

modificada no ano de 2011. O espaço do museu era utilizado para exposições 

temporárias e as outras três salas hospedavam as exposições permanentes, mas 

essa organização ocupava muitas salas e, por isso, essa distribuição foi modificada. 

Agora, as obras de Luiz Figueiredo ocupam apenas uma sala e as outras duas estão 

com as exposições temporárias. As obras de Luiz Figueiredo foram restauradas para 

serem exibidas na Casa da Cultura e foi feito um trabalho de divulgação, inclusive 

nas escolas, para que as pessoas tivessem conhecimento de quem foi esse artista11. 

Tem sido feito um esforço com o intuito de resgatar sua história devido à grande 

visibilidade do artista em todo o mundo e a pouca repercussão de seu trabalho no 

Brasil. A Casa da Cultura também tem atuado junto às escolas para resgatar a 

história de Portinari, através da exposição Brasil de Portinari. 

Durante a visita da pesquisadora ao local, nenhuma música foi tocada na 

ambientação. A entrevistada disse que, às vezes, eles colocam algum CD com 

serestas para tocar. O interior do imóvel é rústico e a decoração é simples. O acervo 

permanente foi obtido através de doação. Luiz Figueiredo manifestou seu interesse 

em doar suas obras ainda em vida, deixou a documentação necessária com sua 

espoas, e após seu falecimento, elas foram doadas para a Casa da Cultura. 

O estabelecimento não comercializa CD‟s, mas vende alguns livros, e apenas 

10% do lucro é convertido para a Casa da Cultura. Os mais vendidos tem relação 

com a história de Conservatória, são eles: "A Conservatória do Índios: Um arraial 

esquecido" e "A história de Conservatória". 

Sobre a relevância das serestas para o turismo de Conservatória, ela 

considera que "a importância é muito grande, porque, na realidade, é a seresta que 

ainda tem trazido o público para cá”. Ela complementa, dizendo: "se algum dia vier a 

acontecer da seresta acabar, sinceramente, eu acho que Conservatória cai muito”. 

A entrevista seguinte foi realizada com Moacyr Sacramento, proprietário do 

ateliê Casa do Poeta. Em relação ao perfil do público que visita o ateliê, ele informou 

que a faixa etária é “a mais variada possível”, porque o estabelecimento dispõe de 

um espaço para fazer saraus, onde recebe grupos escolares, inclusive do ensino 

fundamental. As escolas seguem um roteiro que geralmente inclui a Companhia 

                                                           
11

 Luiz Figueiredo nasceu em Cuiabá, em 1944, e passou sua infância em Conservatória. Ele teve 
influência da pintora Maria Rita. Suas esculturas, pinturas e tapeçarias ficaram conhecidas, 
principalmente, no exterior. O artista faleceu em 1998. 
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Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, uma fazenda de destaque durante o ciclo 

do café e a Casa do Poeta. Além disso, o público que gosta de seresta e serenata 

procura bastante o estabelecimento. Ele avalia que essa é a motivação principal 

pela qual as pessoas vão a Conservatória; mas “já não é mais só um lugar de 

serenata, embora seja este ainda o maior dos atrativos, hoje, por exemplo, as noites 

de chorinho são sensacionais”. O festival de 2011 também teve música sertaneja e 

de viola. 

O entrevistado também destacou o CineMúsica e o Encontro de Corais, que 

acontece no último final de semana de novembro e no primeiro de dezembro e reúne 

corais do Brasil inteiro, tendo somado mais de 60 corais na última edição. Para ele, 

isso faz com que Conservatória seja associada à música e não somente à seresta. 

Ele destacou que a música aconteceu de forma espontânea e que, embora “o 

empreendedorismo seja um fato real em Conservatória”, ele não foi planejado, tendo 

acontecido de forma natural. Além disso, outros fatores também contribuíram para o 

desenvolvimento do turismo na região, como o clima ameno, que atrai muitas 

pessoas e a melhoria das estradas, que facilitou o acesso ao local. Sobre o governo, 

ele disse: "o poder público aqui atua muito pouco". Os eventos do distrito são 

organizados por moradores locais, que tem maior afinidade com determinado estilo 

musical. Os eventos relacionados ao chorinho são de responsabilidade de um grupo; 

o Encontro de Corais é organizado por outro grupo e o CineMúsica por outras 

pessoas, por exemplo. Ele acredita que um diferencial da localidade é a 

simplicidade; os eventos não envolvem superproduções. 

Ele comentou sobre uma entrevista feita com um jornalista no mesmo dia que 

a pesquisadora esteve no ateliê e Moacyr Sacramento explicou a ele que 

"Conservatória não é um lugar para ser visto, é para ser sentido. Não queira 

conhecer Conservatória com os olhos da visão pura e simples. Casa bonitinha tem 

pra todo lado; lugarzinho „agradavelzinho‟ tem pra todo lado. Aqui não... Aqui é 

magia!”. Ele destacou que harmonia e simplicidade são características importantes 

do local, “porque todo mundo pensa em forma de melodia”. Ele recitou uma poesia 

de sua autoria, que consta num cartão do estabelecimento: “Conservatória pertence 

à dimensão da magia, onde não há quem não pense em forma de melodia”. 

O público que frequenta o ateliê é composto, na maioria, por turistas que 

geralmente vão ao distrito nos fins de semana, período que o estabelecimento abre; 

poucos visitantes são moradores locais. Em relação à nacionalidade dos turistas, ele 
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percebe que prevalece o público brasileiro, mas acredita que o número de 

estrangeiros é grande. Ele comentou que, no dia que a entrevista foi realizada, 

pessoas da Espanha e de Portugal haviam estado no ateliê. Além disso, uma 

emissora japonesa já fez muitas filmagens em Conservatória. “Quando a gente fala 

que aqui vem gente do mundo todo, não é uma força de expressão, é um fato real”. 

Em relação à naturalidade dos turistas, ele percebe que vêm pessoas de todo o 

Brasil e o estado que mais se destaca é o Rio de Janeiro, seguido por São Paulo e 

Minas Gerais, devido à proximidade. O entrevistado comentou que a quantidade de 

turistas da região sul também é expressiva. Segundo a percepção do poeta sobre a 

nacionalidade dos turistas estrangeiros, ele considera que é bastante variado, “vem 

de todo lado”, então é difícil identificar um país que tenha destaque. Ele recordou-se 

de estadunidenses, sul-americanos, franceses e portugueses. A nacionalidade 

considerada como diferente por ele foi a chinesa. 

O estabelecimento não oferece atendimento diferenciado para turistas 

estrangeiros, principalmente porque eles vêm acompanhados de um intérprete. Ele 

acredita que, em Conservatória, os turistas estrangeiros tem uma grande vantagem: 

a música, porque é possível captar sua magia, mesmo sem entender o idioma; no 

caso do ateliê, o benefício são os quadros pintados por Marinete Sacramento, 

esposa do entrevistado, porque eles não dependem do idioma para serem 

interpretados. 

As músicas tocadas na ambientação da loja são de Diógenes de Oliveira, 

considerado pelo poeta um dos maiores violonistas brasileiros, com 16 CD‟s 

gravados. O músico foi escolhido porque Moacyr Sacramento precisa de um fundo 

musical suave para falar seus poemas para as pessoas que entram no 

estabelecimento. O poeta disse que, dada a espontaneidade do local, às vezes 

alguém vai ao ateliê e em meio à conversa, começam a tocar violão e cantar. Ele 

considera que "isso é outro detalhe importante de Conservatória: o improviso." 

Montado numa casa antiga, o ateliê fica no ambiente que era sala, separado da loja 

e a decoração foi feita por Marinete Sacramento. No local, não são vendidos CD‟s. 

O entrevistado citou a matinata, em que os seresteiros Edu Marques e Zé 

Maria caminham pelas ruas do centro histórico, seguidos pelos turistas, tocando e 

cantando serestas aos sábados de manhã. Também mencionou o movimento da 

solarata, que ocorre aos domingos, depois da missa, na Travessa Geralda Fonseca, 

conhecida como Rua do Meio. Essas duas manifestações artísticas correspondem à 
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serenata, mas são feitas sob a luz do Sol e não do luar. Outro evento citado foi a 

Missa dos Seresteiros, que acontece todo último domingo do mês na Igreja de Santo 

Antônio, a partir de 09h. 

Ele fez referência à emissora de televisão Globo, como um dos responsáveis 

pelo desenvolvimento do turismo da região, em virtude da emissora ter usado 

algumas fazendas históricas da localidade como cenário para a produção de novelas 

de época. Ele acredita que esse é um dos motivos pelo qual o distrito virou um 

destino turístico para muitos artistas. Para o poeta, todos os fatores mencionados ao 

longo da entrevista colaboram para a criação de uma aura e de uma harmonia no 

local, que fazem com que muitas crianças sejam “apaixonadas” por Conservatória. O 

entrevistado também mencionou que o governo “está despertando para 

Conservatória como polo turístico”. A verba para começar as reformas, que incluíam 

a substituição da fiação aérea pela subterrânea, já havia sido liberada. O governo 

começou a criar políticas públicas, como forma de “tratar como joia uma coisa que é 

realmente rara”. 

Assim como Ricarddo Pontes, Moacyr Sacramento fez um breve comentário 

sobre ufologia, dizendo que existe um vínculo entre Conservatória e essa temática. 

O quinto entrevistado foi Nilson Cury, proprietário da Pousada Eleni. Em 

relação ao questionamento sobre o perfil dos hóspedes, inicialmente ele disse que 

todos são idosos; são pessoas da “melhor idade”. Posteriormente, ele se corrigiu e 

falou que há cinco anos, aproximadamente 70% eram pessoas da terceira idade e 

que atualmente, metade são jovens e metade são pessoas idosas. Por se tratar de 

uma pousada, a totalidade de pessoas que se hospeda é de turistas. Ele foi enfático 

ao comentar que os brasileiros são “maioria absoluta” e que apenas alguns turistas 

são estrangeiros. Para ele, o estado brasileiro que mais emite turistas para 

Conservatória é o Rio de Janeiro. Tendo preocupação com a ordem que cada 

estado ocuparia se houvesse um ranking, ele listou Rio de Janeiro, São Paulo, 

Minas Gerais e Espírito Santo, respectivamente. Em relação aos turistas 

estrangeiros, ele se recorda de já ter hospedado estadunidenses e alemães, mas 

não conseguiu determinar a nacionalidade majoritária. Mesmo que não tenham se 

hospedado na pousada, ele considerou que franceses e japoneses eram os de 

nacionalidade mais diferente. O estabelecimento não oferece atendimento em outro 

idioma e, de acordo com o entrevistado, os turistas estrangeiros vêm com guia. 
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Nenhuma música é tocada na ambientação da recepção, nem nos corredores. 

A pousada também não vende CD‟s. Nilson Cury disse que a decoração da pousada 

simples e explicou o motivo: “Hoje em dia, há muita procura por preço, então não 

adianta investir grande quantidade de dinheiro”. Ele acredita que um dos motivos é o 

aumento da oferta: “houve uma explosão de pousadas. Hoje nós temos 50 pousadas 

registradas e mais umas 40 (não registradas) e mais umas 30 casas que alugam 

quarto, então caiu o nosso movimento demais. Então, não adianta você empregar, 

gastar um dinheiro, que você não vai ter um retorno”. Ele comentou que desde 

quando abriu a pousada, em 2000, nunca tinha ficado de março a setembro com a 

pousada completamente vazia nos fins de semana e no dia anterior ao da entrevista, 

por exemplo, ele não recebeu nenhum hóspede. Mesmo tendo uma das menores 

tarifas comparada às demais pousadas do centro histórico, ele considera: “está 

muito difícil o dinheiro. É muita choradeira”. 

Em relação á importância das serestas para o turismo de Conservatória, ele 

disse que "é o carro-feche”. Enquanto comenta como seria difícil para região 

vivenciar o fim da seresta, o entrevistado desconsidera essa possibilidade e faz uma 

importância avaliação: “Acabar não acaba, que ela fez 133 anos agora. Aí a pessoa 

pega e fala assim: „Pô, mas os caras que estão lá são idosos‟; sempre foram, mas 

nós temos os jovens seresteiros, então, acabar não acaba. Eu nasci aqui, eu tenho 

68 anos e desde que eu me entendo por gente, falavam que a seresta ia acabar. 

Então já tem 68 anos que não acabou”. Além da serenata, ele destacou alguns 

eventos importantes, como a Noite do Chorinho, período que a região recebe muitos 

turistas e o Carnaval Antigo, caracterizado pela presença de muitas famílias, que 

reúne pessoas de todas as idades. Ele comentou que, há três anos, algumas 

pessoas que estão hospedadas durante o Carnaval Antigo fazem reservas para o 

ano seguinte no mesmo período, ainda durante sua estada. 

A próxima entrevistada foi Marluce Magno, proprietária da loja Canto Lírico 

CD e uma das idealizadoras do projeto “Conservatória Meu Amor”. Sobre as 

perguntas a respeito do perfil das pessoas que visitam a loja, ela considera que é o 

mesmo dos turistas de Conservatória. Sua percepção é que a faixa etária é bastante 

variada, mas a maioria não é muito jovem; muitas pessoas estão na faixa de 30 

anos de idade, mas o público mais frequente está na faixa etária de 50 e 60 anos. 

Ela disse que a totalidade de visitantes é composta apenas por turistas e a maioria 

deles é brasileira. Questionada sobre qual é o estado que a maioria dos turistas é 
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natural, ela respondeu Rio de Janeiro e São Paulo. Ao comentar que vê pessoas do 

Brasil todo, ela mencionou principalmente os estados da região sudeste. Com isso, a 

pesquisadora indagou se a percepção dela era de que a maioria dos turistas parte 

dessa região devido à proximidade com Conservatória, e ela concordou. Ela não 

percebe a prevalência de turistas de um país especificamente, assim como não se 

recordou de algum país diferente. Ela acha curioso o fato da maioria ser da Europa e 

de quase não virem pessoas da América do Sul. Ela também comentou que já 

recebeu na loja portugueses e franceses, e que nunca viu em Conservatória 

argentinos, uruguaios, paraguaios e bolivianos. O atendimento para brasileiros e 

estrangeiros é o mesmo, mas ela fala inglês, então, nas poucas vezes em que foi 

necessário, o domínio do idioma facilitou a comunicação entre ela e o cliente. 

Marluce Magno comentou sobre uma pesquisa feita em 2005 a respeito do 

perfil dos turistas de Conservatória. Segundo ela, de acordo com essa investigação, 

concluiu-se que a faixa etária média gira em torno de 40 e 50 anos. Ela destacou 

que isso desmente o senso comum de que a maioria dos turistas é composta pela 

terceira idade. Ela acrescentou, dizendo que não concorda “com conclusões que 

tiraram a partir dessa pesquisa para justificar certas ações que tomaram mais a 

frente”. Na opinião da entrevistada, “o público maduro, um público com maturidade, 

é que procura Conservatória. Quando eu digo maturidade, eu quero dizer que as 

pessoas atingem um nível que elas já não são mais tão influenciadas por modismos, 

pelas campanhas de mídia; elas já têm coragem de escolher e distinguir o que elas 

consideram bom ou ruim”. Ela acredita que o fato da maturidade não ter idade para 

ser atingida é um dos motivos pelo qual casais jovens também visitam o distrito. Ela 

não concorda com a crença de que “tem que modernizar o repertório porque essas 

pessoas um dia não vão estar mais e os mais jovens vão se interessar por outras 

músicas”. Ela considera que “é um equívoco”. 

Na ambientação da loja, são tocadas canções românticas brasileiras, 

especificamente músicas mais antigas. Ela citou os cantores Sílvio Caldas, Orlando 

Silva e Nelson Gonçalves; em relação ao instrumental, ela citou valsas e choros, que 

“são contemporâneos desse movimento da serenata”. O estabelecimento foi 

montado em uma casa antiga e a decoração foi feita de tal forma que "essa ideia de 

viagem no tempo se prolongasse também para quem entrasse no espaço". 

Os CD's mais vendidos são os que o título tem algum apelo, como "Serestas 

para matar minha saudade", "Serestas inesquecíveis". Marluce Magno explicou que 
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eles não são produzidos pelos seresteiros e que ela não trabalha com CD‟s locais, 

porque ela emite notas fiscais e os seresteiros fazem “um trabalho independente”. 

Ao abordar essa questão, ela fez algumas considerações. Inicialmente, ela 

explicou que o movimento da serenata foi concebido pelos irmãos José Borges e 

Joubert de Freitas baseado numa proposta idealista, em que nada era 

comercializado, nem produzido: “quem está engajado ali, está por amor”. Com o 

passar do tempo e com o falecimento de José Borges, ocorreram algumas 

transformações. Atualmente, encontram-se pessoas que pensam de forma diferente 

e que vendem CD‟s, postura que não está de acordo com os conceitos 

estabelecidos pelos irmãos. Ela apontou que existem dois grupos: um é formado por 

pessoas que acreditam que esse aspecto é passível de transformação e o outro é 

constituído por aqueles que mantiveram seu comportamento com base nos 

princípios criados na concepção desse movimento. 

Quando questionada sobre a importância das serestas para o turismo de 

Conservatória, ela julgou não ser uma questão de opinião, mas um fato. De acordo 

com a pesquisa mencionada por ela, a motivação de 82% dos entrevistados era 

assistir a serenata. Assim, Marluce Magno concluiu que “ela (a serenata) é o eixo, o 

principal atrativo, é o aspecto de maior importância cultural do lugar”. 

A entrevistada disse que evita dar entrevistas como proprietária de uma loja 

porque essa não é a motivação principal que faz com que ela esteja morando em 

Conservatória. O estabelecimento foi aberto para sua aprendizagem e distração e 

ela considera que a loja não é tão relevante como o verdadeiro motivo que a faz 

continuar lá. Na fala de Marluce Magno, “ela não tem nenhuma relevância pra mim, 

na minha vida”. Em relação ao seu perfil econômico e da loja, ela acredita que está 

“fora do padrão” do local e que não representa os comerciantes da região. Ela fez o 

seguinte comentário: “os comerciantes se unem e difundem determinadas ideias, 

apoiam determinadas coisas, que eu não apoiaria”. 

Em relação ao projeto “Conservatória Meu Amor”, ela explicou que ele foi 

idealizado por ela e por Elenice Lessa com base, principalmente, nas diretrizes 

concebidas pelos irmãos José Borges e Joubert de Freitas. Um aspecto do projeto 

que foi ressaltado é que “não só a serenata como forma é importante ser 

preservada, mas como essência”. Para isso, eles trabalham de forma 

“absolutamente voluntária”, não se apresentam em outro local além de 

Conservatória, sendo importante frisar que esses lugares devem ser, 
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necessariamente, públicos; o grupo não vai a hotéis, nem pousadas. Ela considera 

que esses princípios foram aprendidos com os irmãos e que nem todos os 

seresteiros os seguem. Ela defende que não apenas a forma, mas, principalmente, 

os valores e os conceitos devem ser preservados. Ela ainda explica que os irmãos 

valorizavam a “ligação íntima” existente entre a serenata e o centro histórico de 

Conservatória, que seria “o espaço adequado para a realização da serenata”. Esses 

ensinamentos são passados para as crianças de forma lúdica, enquanto elas 

aprendem as canções. Ela ressaltou que um dos valores que é trabalhado é que “a 

serenata é um gesto de carinho para com o outro, não é um show”, pois em algumas 

ocasiões eles se apresentam em bairros de Conservatória sem o público estar 

aplaudindo. Em relação à preservação da serenata, ela fez uma importante 

colocação: “A gente acredita que quando eles chegarem na idade da maturidade, 

eles vão se lembrar do que faziam e porque faziam e vão reproduzir isso com 

conceitos e não apenas o formato”. 

O projeto desenvolve quatro atividades principais: aulas de serenata, serenata 

nos bairros, frente e versos e Festival “Conservatória Meu Amor”. Ela explicou que a 

última atividade é um festival bienal realizado em parceria com as escolas. As 

atividades com as crianças foram iniciadas com esse festival no ano de 2001. São 

realizados concursos, como o de poesia, que conta com a colaboração de Moacyr 

Sacramento, da Casa do Poeta, em que o tema das trovas é o patrimônio cultural 

material e imaterial, que engloba a serenata, o violão, a locomotiva, o túnel. Essa 

atividade “é completamente dependente do engajamento do professor”, que 

incentiva o jovem no desenvolvimento de um trabalho que valorize o patrimônio de 

Conservatória. As idealizadoras estabelecem o regulamento, providenciam o prêmio 

e organizam o evento de premiação. Em 2011, junto com ele, foi feita a 

comemoração dos dez anos de atuação do projeto. Ela percebe que a escola tem 

sentimento de pertencimento em relação ao festival, o que é comprovado pela 

adesão dos professores às atividades propostas e pela presença deles e da direção 

da escola na premiação. 

Em relação aos irmãos José Borges e Joubert de Freitas, ela comentou como 

foi tocada emocionalmente por eles tamanho engajamento que tiveram com a 

comunidade local e com o movimento da serenata, pela responsabilidade e 

dedicação com a preservação cultural desse patrimônio. De acordo com ela, eles 

aprenderam a serenata quando tinham aproximadamente sete ou oito anos de idade 
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e levaram esse aprendizado por toda a vida, “sempre fazendo isso com muito amor, 

sem buscar nenhum tipo de retorno material”. Também falou sobre os convites, 

recebidos por eles para fazer apresentações em outros locais, sempre negados com 

a alegação de que não era possível levar com eles o centro histórico de 

Conservatória. Estabeleciam, assim, uma relação do patrimônio material com o 

imaterial, bem antes dessa relação entre os bens tangíveis e intangíveis ser algo 

institucionalizado pela Unesco. Ela explicou que eles definiram os princípios através 

da observação da prática e não o inverso, em que se estabelece determinado 

conceito e tenta-se adequar a uma determinada situação. 

Marluce Magno também comentou sobre quando conheceu Conservatória, 

em que a atividade turística ainda não estava muito desenvolvida e, 

consequentemente, o comércio da região era menor. Ela citou que o turismo foi 

muito influenciado pela mídia que começou a divulgar a região na década de 70, 

indo até o início da década de 90. Ele percebeu que a atividade turística foi mais 

expressiva principalmente a partir do novo século, em 2000, aproximadamente. Ela 

mencionou que, de acordo com a pesquisa realizada em 2005, em 2000, haviam 14 

pousadas, enquanto atualmente, a quantidade fica em torno de 40. Ela considerou 

esse crescimento impactante, o que “deu um novo formato ao lugar”. A partir da 

identificação de Conservatória com música, caracterizada pela generalidade, e não 

apenas com a serenata, caracterizada pela especificidade, a entrevistada reparou a 

formação de novos grupos. Ela não tem certeza, mas acha que é possível que o 

local se beneficie economicamente, mas “isso compromete a identidade cultural 

original do lugar, que deu origem” a todo movimento. 

Ela mencionou que a serenata não nasceu em Conservatória e que ela era 

praticada em todo o Brasil, mas, com o crescimento urbano, ela passou a ser mais 

frequente em cidades pequenas. “E Conservatória se distinguiu por conta disso, 

porque ela continuou a preservar (a serenata)”. Os irmãos José Borges e Joubert de 

Freitas são considerados os principais responsáveis pela preservação desse 

patrimônio porque eles foram os fomentadores do movimento. Ela ressaltou o fato 

do contexto musical no país ter mudado a partir da década de 60 aproximadamente, 

enquanto, em Conservatória, os irmãos se mantiveram firmes no seu propósito, 

fazendo com que a serenata continuasse a ser preservada. Com a aproximação da 

mídia no final da década de 60, estimulada principalmente pela revista O Cruzeiro, 

que apresentou Conservatória para o Brasil, outros veículos da mídia também 
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passaram a se interessar pela região. Com isso, os irmãos entenderam o valor de 

seu gesto e “continuaram a fazer o que sempre faziam, mas conscientes da 

importância que isso podia trazer um diferencial econômico pro lugar”, talvez sem ter 

uma noção real da proporção que atingiria. Eles perceberam o interesse das 

pessoas e passaram a fazer com compromisso, tanto com o lugar, quanto com o 

público. Além disso, a serenata era realizada apenas durante as férias escolares e 

com a aposentadoria deles, passou a ser realizada durante o ano inteiro. Marluce 

Magno explicou que esses são os motivos que fazem com que ela e Elenice Lessa 

se fundamentem nos princípios deixados pelos irmãos para desenvolver o projeto 

“Conservatória Meu Amor”, com base em documentos, depoimentos em vídeos e 

através da convivência com eles. Entretanto, ela comentou que muitas pessoas que 

tinham contato com eles preocupavam-se mais com o aspecto da música. Ela disse: 

“obviamente que isso que me atraiu (a música). Eu também gostava de música 

romântica e gostava de cantar, mas o que me segurou (em Conservatória) foram 

esses homens, o desprendimento, o idealismo, o amor. Isso é que me cativou e me 

fez dedicar muito tempo (a esse trabalho)”. Ela explicou que não se motiva com a 

realização de um trabalho voluntário que apenas ensine música às crianças. Ela é 

motivada pela transmissão dos valores e conceitos ensinados pelos irmãos. 

A última entrevista foi realizada com Ivo Raposo, proprietário do Cine 

Centímetro. Sobre as perguntas associadas ao perfil do público que visita o 

estabelecimento, o entrevistado comentou que a idade média dessas pessoas é a 

mesma do perfil dos turistas que frequentam Conservatória, que atrai muitas 

pessoas da terceira idade porque elas vivenciaram o auge das serestas, que são 

seu principal atrativo. O mesmo ocorre com o Cine Centímetro, pois os cinemas 

Metro também fizeram parte da vida dessas pessoas. Em relação eles, o proprietário 

do estabelecimento explicou que seu auge foi na década de 50 e acrescentou: 

“Foram as grandes produções musicais da Metro em 1950; em 1952 teve o 

„Cantando na chuva‟, em 1951, „um americano em Paris‟”. Ele complementou seu 

comentário dizendo que alguns jovens também visitam o local, mas em menor 

quantidade e que geralmente acompanham a família. Os jovens são estimulados 

pela curiosidade, porque não vivenciaram o período de glamour dos cinemas, pois 

os cinemas Metro fecharam em 1977. O entrevistado considera surpreendente o fato 

da maioria dos jovens ficar impressionada, mesmo sem ter conhecido o cinema 

naquela época. 
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Apenas turistas frequentam o cinema e prevalecem os brasileiros. Sobre o 

estado que tem destaque pelo número de turistas, ele elegeu Rio de Janeiro, São 

Paulo e Minas Gerais, nessa ordem. Ressaltou o fato de que um jornalista de Juiz 

de Fora esteve no estabelecimento para fazer uma matéria no dia anterior ao da 

entrevista. Comentou que recebeu poucos turistas estrangeiros até hoje e lembrou-

se de uma senhora estadunidense, de franceses e de alemães. Ele acredita que os 

turistas estrangeiros que já foram ao cinema não tinham como motivação principal 

da viagem a ida ao cinema; eles estavam em Conservatória e aproveitaram para 

conhecer o local. Além disso, ele não percebe uma frequência muito marcante de 

estrangeiros e por isso não seria possível identificar uma nacionalidade que se 

destaque pela quantidade. Ele comentou sobre algumas pessoas que prometeram 

levar grupos de turistas estrangeiros para lá, mas isso aconteceu. Também não 

considerou nenhuma muito diferente. Não é feito um atendimento diferenciado para 

turistas estrangeiros, mas ele consegue se comunicar em inglês, além do filme 

exibido ser em inglês. 

Não são utilizadas músicas na ambientação do cinema. Sua estrutura e 

decoração são originais do Cine Metro Tijuca. A sessão que é exibida foi montada 

para os turistas, através de trechos de filmes exibidos nos cinemas Metro. O cinema 

também é utilizado com fins pessoais, quando o proprietário convida seus amigos e 

exibe outros filmes. Na fala de Ivo Raposo, “esse foi o objetivo do cinema. Eu não 

construí [...] com o objetivo de fazer negócio com o turismo, não”. Além disso, um 

evento que é realizado no local é o Cine Música, que atrai muitos turistas para o 

distrito, motivados pelo festival. 

Para o entrevistado, a seresta é tão importante para o turismo de 

Conservatória, que ele considera que esse atrativo “é o que segura a cidade”. Ele 

citou os três principais períodos econômicos da região: do café, da agropecuária e, 

atualmente, do turismo. Para ele, "a seresta é realmente o grande polo de atração" 

do local. 

Em relação às entrevistas realizadas, percebe-se que esta etapa da pesquisa 

cumpriu sua finalidade de capturar a opinião da população local, através da fala dos 

representantes dos estabelecimentos mencionados anteriormente. 
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3.2 Acervo O Globo 

 

Essa fase da pesquisa foi produzida com o objetivo de verificar o período que 

Conservatória teve maior destaque na mídia, utilizando como base um respeitado 

jornal brasileiro, o Jornal O Globo. A pesquisa foi feita através do site Acervo O 

Globo, criado para permitir o acesso ao acervo digitalizado do jornal, que contem as 

reportagens publicadas desde a sua fundação, em 1925. Neste item, foram 

apresentados os resultados encontrados nessa investigação, em forma de gráficos. 

Para ter o resultado mais fidedigno possível, foi necessário utilizar os filtros de 

busca disponibilizados pelo site para que a procura fosse bastante específica. 

Incialmente, a pesquisa foi feita apenas com a palavra “Conservatória” no filtro 

“Todas estas palavras”, entretanto o resultado foi bastante expressivo, sendo muito 

superior ao esperado. Percebeu-se que a pesquisa havia sido descaracterizada, 

pois foram encontrados resultados com termos semelhantes. Com isso, optou-se por 

incluir no mesmo filtro, ora o termo “serenata”, ora “seresta”, ora ambos, pois são 

duas palavras intrinsecamente ligadas a Conservatória, o que refinaria a busca e, ao 

mesmo tempo, não prejudicaria os resultados, que foram apresentados a seguir. 

Vale considerar que a busca não encontrou nenhum destaque e por isso essa 

variável não consta nas figuras exibidas. Além disso, as variáveis “páginas 

digitalizadas” e “matérias digitalizadas” foram apresentadas apenas como “páginas” 

e “matérias”, respectivamente, nas figuras a seguir. 

Na pesquisa pelas palavras “Conservatória” e “serenata”, foram localizados 

530 resultados desde 10 de outubro de 1925 até 24 de abril de 2013. Desse total, 

275 eram páginas digitalizadas e 255 eram matérias digitalizadas. A quantidade, 

separada por década, consta na figura 1 a seguir. 
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Figura 1: Resultados da busca por “Conservatória” e “serenata” no Acervo O Globo 
Fonte: Elaboração própria baseada em informações colhidas no site Acervo O Globo 
 

Através do gráfico apresentado na figura 1, percebeu-se que a década de 50 

teve destaque, mas houve um declínio na década seguinte. A década de 70 

apresentou o maior resultado de todos, podendo ser essa considerada a década que 

o distrito mais esteve em evidência. As duas décadas seguintes tiveram um 

resultado expressivo, mas menor que a década de 70 e a década de 2000 mostrou 

uma importante queda, que pode representar um declínio para os próximos anos. 

Ao realizar a busca com as palavras “Conservatória” e “seresta”, foram 

localizados 1839 resultados desde 25 de maio de 1926 até 23 de setembro de 2013. 

O item páginas digitalizadas totalizou 868 resultados e matérias digitalizadas, 971. 

Os resultados de acordo com a década foram ilustrados na figura 2 a seguir. 
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Figura 2: Resultados da busca por “Conservatória” e “seresta” no Acervo O Globo 
Fonte: Elaboração própria baseada em informações colhidas no site Acervo O Globo 
 

A figura 2 mostrou que na segunda busca realizada, desta vez utilizando o 

filtro “seresta”, o período de maior evidência seria a década de 90. Na década de 70, 

o resultado total foi bastante expressivo comparado às décadas anteriores, sendo 

mais que o triplo da década de 60, que apresentou o melhor resultado entre os anos 

1920 e 1969. Em contrapartida, o resultado total da década de 70 foi quatro vezes 

menor que a de 80 e seis vezes menor que a década de 90. 

A última busca foi feita com as palavras “Conservatória”, “serenata” e 

“seresta” e totalizou 149 resultados desde 11 de janeiro de 1955 até 14 de fevereiro 

de 2013. A quantidade de páginas digitalizadas foi 76 e de matérias digitalizadas foi 

73. Os resultados foram exibidos na figura 3 a seguir. 
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Figura 3: Resultados da busca por “Conservatória”, “serenata” e “seresta” no Acervo O Globo 
Fonte: Elaboração própria baseada em informações colhidas no site Acervo O Globo 

 
Essa figura mostra o início da divulgação de Conservatória na mídia na 

década de 70 e, diferente dos dois gráficos anteriores, o auge ocorre na década de 

2000. É importante ressaltar que os resultados dessa década e dos anos 90 são 

bastante próximos. 

Quando foram incluídas na busca as palavras “Conservatória” e “seresta”, é 

possível que o resultado tenha sido mais numeroso comparado à pesquisa por 

“Conservatória” e “serenata” porque a palavra “seresta” por vezes é utilizada de 

forma incorreta. Em algumas ocasiões, o correto é utilizar serenata, que é a cantoria 

noturna ao ar livre. A comparação entre os valores totais desses dois resultados foi 

apresentada na figura 4 a seguir. 
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Figura 4: Comparação entre os resultados totais das figuras 1 e 2 
Fonte: Elaboração própria baseada em informações colhidas no site Acervo O Globo 

 
Ao utilizar a palavra “serenata” para complementar a busca, foi possível 

perceber que a década de 50 teve uma relevância maior que os anos anteriores, e 

que, as décadas de 70 a 90 tiveram resultados similares. Ao utilizar a palavra 

“seresta” como filtro, o resultado da década de 90 foi bastante expressivo. 

Com a realização dessa etapa, através da utilização de gráficos como 

ferramenta de análise, foi possível identificar o período que o distrito de 

Conservatória mais esteve em evidência na mídia ao longo dos anos.  

 

3.3 Entrevista com Victor Emmanuel Couto 

 

Esse estágio da pesquisa foi elaborado com o objetivo de conhecer a opinião 

de um morador de Conservatória, que tivesse um forte envolvimento político. A 

seguir, a entrevista realizada com Victor Emmanuel Couto foi relatada na íntegra e 

os comentários importantes foram transcritos. 

O ex-vereador Victor Emmanuel Couto foi questionado sobre as políticas 

públicas do seu conhecimento relacionadas à conservação da serenata. Ele 

informou que as políticas públicas para Conservatória, que a população tem 
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conseguido ao longo do tempo, estão relacionadas à saúde e à educação. Ele 

também mencionou o calçamento das ruas e o saneamento básico, mas não 

identificou muitas políticas relacionadas à estética do local e não citou nenhum 

aspecto relacionado à conservação da serenata. 

Ele mencionou, sobre educação, que Conservatória já teve dois colégios de 

formação de professores. A Escola Maria Medianeira foi fundada pelo padre João 

Pedron em 1954 e atualmente trabalha a formação até o Ensino Fundamental; a 

responsabilidade pela escola é da prefeitura de Valença. O Colégio Alfredo Gomes 

tem atuação até o Ensino Médio e é da competência da Secretaria do Estado do Rio 

de Janeiro. 

Como não foi relatado nenhum aspecto relacionado à pergunta feita, a 

pesquisadora reformulou a questão utilizando como referência a resposta dada 

anteriormente. Ela fez um questionamento através de uma afirmativa, alegando que 

o entrevistado tem percebido algumas políticas públicas para Conservatória, mas 

que não existe nenhuma do conhecimento do entrevistado diretamente relacionada 

à conservação da serenata. A pergunta não foi respondida novamente e sua 

resposta foi: “É... Eu considero as coisas mais importantes que nós tivemos... É... Se 

não quiser incluir a educação e a saúde, foi o calçamento de ruas. Em 1970, nós 

tínhamos sete ruas calçadas, hoje temos quase setenta ruas calçadas”. 

Além disso, o entrevistado mencionou novamente o saneamento básico, 

explicando que era precário, “não tinha nada”, e agora é pouco o que falta para 

fazer. Conservatória tem uma estação de tratamento de esgoto pronta há dez anos, 

que nunca entrou em funcionamento e não se sabe o motivo. Ele acredita que seria 

muito importante para a região que essa estação estivesse ativa. O local também 

tem uma estação de tratamento de água que não funciona desde 1998. 

Mais uma vez, o calçamento das ruas foi mencionado. Com a insistência 

nessa temática, e com a necessidade de direcionar a entrevista novamente para o 

turismo de Conservatória, a pesquisadora comentou sobre a importância dessa 

política não apenas para a população, mas para a atividade turística. O entrevistado 

concordou, mas utilizou um argumento relacionado aos benefícios para população. 

Ele explicou que o ex-prefeito de Valença Fernando Graça, durante seu 

mandato, teve uma preocupação maior em resolver os problemas locais em 

detrimento de “embelezar a cidade”. Ele foi um dos prefeitos que mais teve destaque 

em relação ao calçamento de ruas e teve uma preocupação maior com o conforto da 
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população. O entrevistado legitima essa postura no fato de o centro histórico de 

Conservatória ser tombado e, por isso, “poucas coisas tinha que se fazer”. 

Victor Couto considera que, após o avanço no calçamento, o distrito vai 

receber “tratamento especial”, através da substituição do cabeamento aéreo pelo 

subterrâneo, assim como Ouro Preto, Mariana e Paraty e a previsão para o início 

das obras é em janeiro de 2014. Ele informou que as obras do Programa Nacional 

de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur) ainda não iniciaram e que a obra que 

está sendo feita em Conservatória é o asfaltamento de três ruas que nunca 

receberam calçamento algum. Essas ruas ficam nos bairros da Santa Cruz, da Raia 

e do Cemitério. 

Ainda em relação às obras do Prodetur, a Locomotiva, que é o principal 

monumento histórico de Conservatória, será reformada. Além de ser recolocada na 

estação de trem, está sendo feita uma nova plataforma e uma cobertura para ela. 

Também serão feitas reformas nas duas praças do centro e no Túnel que Chora, 

que já recebeu nova iluminação. No dia 22 de novembro de 2013, o ex-vereador fez 

uma inauguração extraoficial do Túnel que Chora, como forma de comemorar os 130 

anos do túnel, da estação e da visita que o Imperador Dom Pedro II fez ao local. 

Seguindo a tradição, a comemoração se iniciará com uma serenata no túnel; será 

feita uma exposição sobre trens na rodoviária; e toda a comemoração fará alusão à 

história do local e às músicas inspiradas no túnel. 

O entrevistado faz um breve resumo em relação às ações que serão 

realizadas através do Prodetur. “A primeira etapa é o cabeamento, a plataforma da 

locomotiva, a praça de cima e o túnel, depois (na segunda etapa), vamos ter o 

balneário, a Ponte dos Arcos e a Serra da Beleza. Vai ser feito um mirante na Serra 

da Beleza, na Ponte dos Arcos, vai ser feito um acesso, porque a Ponte dos Arcos, 

no ano que vem faz 130 anos também”. O mirante será de concreto e revestido com 

madeira porque o outro mirante feito era apenas de madeira e deteriorou muito 

rápido. 

A pergunta seguinte fez referência aos aspectos da sustentabilidade 

estabelecidos pelo Ministério do Turismo. De acordo com o relato do entrevistado, 

em relação à questão ambiental, Conservatória não tem muitos problemas, o local 

“está bem”. Ele informou que a Superintendência Estadual de Rios e Lagoas 
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(Serla)12 prometeu limpar os rios da região a partir de dezembro de 2013. Além 

dessa ação o ex-vereador não tem conhecimento de nenhuma outra que esteja 

sendo realizada nesse sentido. 

A pesquisadora comentou que é possível que a construção do mirante 

aumente o turismo e, consequentemente, a percepção da importância de conservar 

o meio ambiente local. O entrevistado associou o mirante ao Prodetur e voltou a 

falar desse tema. Ele comentou novamente sobre o centro histórico, destacando, 

dessa vez, que apenas duas casas não estariam bem conservadas. Além disso, ele 

comentou mais uma vez sobre a questão do cabeamento subterrâneo: “Mesmo se 

eles fizerem o cabeamento, o João do Vilarejo (Hotel Fazenda Vilarejo) conseguiu 

uma tinta Coral (marca da tinta) para eles pintarem a cidade toda. Todas as 

fachadas serão pintadas, como no Pelourinho, na Bahia”. Isso ainda não foi feito 

porque a substituição do cabeamento ainda não foi feita. A pintura está programada, 

mas a data ainda não está definida. 

Retomando a questão da sustentabilidade, a pesquisadora perguntou sobre o 

viés econômico. O posicionamento do entrevistado foi: “A sustentabilidade, na minha 

opinião, nós estamos com um pouquinho de falta d‟água aqui agora, mas a CEDAE 

(Companhia Estadual de Águas e Esgotos) também já está com dinheiro, já está 

com os canos aqui, já está tudo prontinho para recomeçar o serviço, mas não 

começa”. Ele informou que esse problema está gerando outros transtornos na região 

porque ele considera a falta de água uma perturbação muito grande. Ele continuou 

sua análise dizendo que, em relação à questão econômica, o Hotel Fazenda Vilarejo 

está inovando bastante e que o Hotel Fazenda Florença talvez seja um dos mais 

bonitos do Brasil. 

Quanto à pergunta sobre a possibilidade de haver um monitoramento 

realizado pela prefeitura com o intuito de verificar se as ações desenvolvidas 

atingem os objetivos previamente traçados, é possível que o entrevistado não tenha 

entendido com clareza este questionamento. Sua resposta teve relação com o 

monitoramento feito pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 

em relação a Conservatória. Ele explicou que o responsável pela preservação do 

centro histórico é o Iphan e que nenhuma obra pode ser feita nos locais tombados 

sem que a instituição estabeleça o que é permitido, de acordo com a legislação. 

                                                           
12

 Esse órgão estadual foi substituído pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). 



66 
 

Como a pergunta estava associada à outra questão, mesmo que a informação 

seja relevante, foi necessário explicar mais detalhadamente sobre o que ela fazia 

referência. Nesse momento, o entrevistado começou a apresentar críticas ao 

governo. Para ele, “a prefeitura não funciona”. Victor Couto complementou dizendo 

que “a prefeitura de Valença, esse ano, está um fracasso total”. Para explicar seu 

posicionamento sobre o assunto, ele comentou o fato de não haver merenda nos 

colégios há seis meses. 

Ele continuou usando argumentos para embasar sua crítica e comentou que 

Conservatória está prestes a perder o Museu Vicente Celestino e Gilda Abreu e o 

Museu Sílvio Caldas, Gilberto Alves, Guilherme de Brito e Nelson Gonçalves por 

falta de pagamento do aluguel por parte da prefeitura. Ele comentou: “estamos 

agora correndo atrás desses nossos políticos mais altos aqui, para ver se fazem 

alguma coisa pela prefeitura porque, se depender da prefeitura, já está fechado”. Ele 

disse que os museus receberam a informação que já devem encaixotar o acervo que 

tudo será depositado num galpão da prefeitura em Valença, que “é a mesma coisa 

que pegar um negócio e jogar dentro do lixo”. Ele considera que a prefeitura “não 

entende nada de cultura”. Os museus podem ser fechados até o final desse ano. Ele 

menciona o casal Mário e Elizabeth, que são “pessoas que lutam pela cultura de 

Valença”. O entrevistado acredita que a cultura de Conservatória sobrevive, em 

parte, porque alguns moradores locais estão envolvidos com essa causa. Ele alegou 

que “se depender da prefeitura, eles acabam com tudo”. Para a prefeitura, “cultura e 

cemitério e cultura e rio deve ser a mesma coisa”. 

Ao ser questionado sobre a preocupação que a prefeitura tem em relação ao 

planejamento do turismo, ele manteve seu posicionamento: “não tem preocupação 

nenhuma; eles não se preocupam com nada não. Eles querem poder; eles queriam 

ganhar a eleição pra poder dizer „eu sou prefeito de Valença‟”. Ele explica o motivo 

de sua indignação: “eu fico triste porque tudo que tem em Conservatória tem a 

minha mão e eu estou vendo as coisas acabarem”. Ele acha “um absurdo o que 

fazem com Conservatória”. 

Ele retomou o assunto sobre a Escola Maria Medianeira porque a questão 

envolvia as obras públicas: “o Estado vazou dinheiro; a prefeitura comeu o dinheiro; 

e agora o Estado está vazando dinheiro, e a obra tinha até parado, mas reiniciou 

essa semana”. Ele acredita que a conclusão da obra da parte baixa da escola será 

até dezembro de 2013, para que as aulas sejam retomadas nesse local, porque foi 
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necessário transferir o colégio de lugar. Em seguida, ele se contradisse sobre a 

previsão da finalização da obra, que deve ocorrer em fevereiro de 2014 para que o 

início das aulas seja na Escola Maria Medianeira, logo após o carnaval. 

Ele mencionou que a região tem uma piscina semiolímpica “completamente 

abandonada”. Ele informou que ele escreveu uma carta ao vice-governador do 

Estado do Rio de Janeiro, Pezão, solicitando a revitalização dessa piscina, que foi 

autorizada por ele, “mas até para fazer o projeto de recuperação, a Prefeitura de 

Valença é incapaz. Eles não têm vontade de (fazer) nada para Conservatória e nem 

para eles lá em Valença também não. É um grupo de pessoas que está interessado 

só em receber o dinheiro no fim do mês e pronto”. 

A pesquisadora informou que alguns pontos abordados na entrevista seriam 

utilizados para sugestões de outros trabalhos acadêmicos. Mais uma vez a questão 

da substituição do cabeamento foi levantada. Ele explicou que o foco não foi na 

estética do centro histórico porque essas obras irão retirar os postes da rua, quebrar 

as calçadas de cimento feitas em 1952 e que apenas o calçamento antigo das ruas 

será preservado. Como as calçadas já tem 60 anos, elas serão feitas novamente, 

dessa vez, no estilo determinado pelo Iphan. Ele informou que é possível que o 

Iphan decida pela manutenção do estilo. As obras devem ser iniciadas em janeiro de 

2014 ou após o carnaval do mesmo ano. Ele disse que as obras do Prodetur são 

bancadas pelo Estado, mas o dinheiro vem do Banco do Brasil. A informação 

localizada pela pesquisadora é que os recursos para financiar para esse programa 

são obtidos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O 

entrevistado disse que “dinheiro não falta; falta é vontade de fazer”. A expectativa é 

que as obras sejam realizadas antes das eleições para governador. 

Em relação á atuação do setor privado, seja em relação à sustentabilidade, 

seja em relação à lacuna deixada pela falta de atuação da prefeitura, ele considerou 

que “o setor privado é muito difícil”. Ele identifica apenas uma pessoa que sempre 

colaborou com a prefeitura diretamente que é o dono do Hotel Fazenda Vilarejo, 

João Batista. Para ele, o setor privado, de uma forma geral, se instala em 

Conservatória por motivos financeiros e não tem preocupação em ajudar o distrito. 

Os empresários que chegaram para agregar valor à região são poucos. 

Frente às informações apresentadas ao longo da entrevista, a pesquisadora 

questionou o ex-vereador sobre a atuação da população local, fazendo com que 

Conservatória sobreviva ao descaso descrito. Sua resposta foi baseada no prefeito 
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Álvaro Cabral da Silva: “o prefeito é uma vergonha; não é uma pessoa querida; ele é 

uma pessoa difícil de lidar”. Isso faz com que todos se afastem dele, como 

empresários, políticos e a população. O entrevistado comentou que “ele é uma 

pessoa que não tem o menor jogo político”, inclusive ele não tem uma boa relação 

com o deputado estadual André Corrêa e com o governador Sérgio Cabral; “o único 

que ainda fala com ele é o vice-governador”. Ele se mostrou bastante pessimista em 

relação ao atual governo, “da prefeitura, a gente não pode esperar nada”. De acordo 

com o ex-vereador, é possível perceber o descaso do prefeito, por exemplo, com o 

fato de ele nunca ter ido a Conservatória fazer uma reunião com os empresários. Ele 

já enviou secretários para estabelecer algum diálogo, “mas não resolvem nada”. O 

entrevistado comentou que um encanamento de esgoto está arrebentado na rua 

principal há dois meses e não foi feito nenhum conserto. 

Ao ser questionado se o descaso do governo acontece apenas em relação a 

Conservatória ou se é no município de Valença de forma geral, ele disse que “ele é 

ruim mesmo em todo lugar. [...] Ele não tem administração; ele não conhece... Ele é 

um médico e ele não conhece o que é administração pública. E a prefeitura de 

Valença também, além de tudo, é muito pobre, tem pouco dinheiro”. Ele explicou 

que, além de todos esses fatores, existem muitos cargos comissionados e a câmara 

gasta quase o dobro do que deveria. Se esses gastos estivessem dentro do que foi 

planejado, sobraria aproximadamente 1,8 milhão para investir na saúde e na 

educação. Para ele, “a parte política também está um fracasso total”. 

Sobre Valença ter ou não um Plano Diretor, ele disse que tem e que o plano 

“foi muito bem feito”. Ele complementou informando que participou de sua 

elaboração quando era vereador. Atualmente, “o que acontece é que a prefeitura 

não segue de nada porque não tem dinheiro para seguir, nem para fazer a 

manutenção e a limpeza, a prefeitura não tem condições”. Ele informou que o Plano 

Diretor está com a Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano. 

Para reforçar a visão negativa que ele tem a respeito do governo, ele 

comentou: “Aquilo lá é uma coisa de doido. Você não vai entender nunca a 

prefeitura de lá mesmo. Eu trabalhei lá 42 anos, dentro da prefeitura, e saí de lá sem 

entender a prefeitura de Valença. Ela tinha que fechar uns três meses e reabrir com 

a administração completamente diferente da que está”. E complementou: “Não 

funciona nada; não funciona a saúde, não funciona a educação, não funciona a 

limpeza de rua... Até hoje não foi criado o cargo de coveiro do cemitério, quer dizer, 
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qualquer pessoa vai lá no cemitério e abre uma cova porque não tem ninguém 

preparado para aquilo,”. Ele mesmo tentou criar o cargo, mas sempre ocorria algum 

problema e não obtinha êxito. Ele considera a “administração muito bagunçada”. Ele 

finalizou a entrevista dizendo que “as duas últimas prefeituras são as piores de todos 

os tempos”. 

Essa entrevista foi importante para a conclusão da pesquisa, devido à 

relevância da opinião de Victor Couto. Mesmo sem ocupar um cargo público na 

prefeitura, ele ainda é uma pessoa influente na política, principalmente por ter 

dedicado 42 anos de sua vida a essa atividade, além de ter nascido em 

Conservatória e morar no distrito até hoje. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de analisar a possibilidade 

de diferenciação de Conservatória como um destino turístico através da preservação 

do patrimônio cultural da serenata. Para isso, é necessário estabelecer uma relação 

entre a teoria estudada no primeiro capítulo deste trabalho, que fez menção ao 

turismo e ao legado cultural, à identidade cultural do Rio de Janeiro, à 

sustentabilidade e ao distrito de Conservatória, e a pesquisa realizada. 

A partir da análise acerca da definição de patrimônio realizada no primeiro 

capítulo deste estudo, percebe-se que a serenata e a seresta fazem parte do 

patrimônio cultural intangível ou imaterial de Conservatória, pois são expressões da 

cultura da população do local, sendo consideradas bens intangíveis. Também é 

relevante mencionar que essas manifestações representam a cultura popular e não 

a cultura das classes abastadas. 

Como o conceito de patrimônio cultural limitado aos monumentos pode ser 

utilizado para complementar a definição de patrimônio cultural material e imaterial, é 

possível estabelecer uma relação entre ele e a serenata. Em Conservatória, a 

serenata é um mediador entre passado e presente, pois está ligada à preservação 

de uma manifestação cultural que ocorre desde o ano 1900, aproximadamente. 

Além disso, ela também é uma base capaz de estabelecer um laço contínuo em 

relação à história do povo conservatoriense, sendo um referencial que tem 

capacidade de estabelecer uma identificação com a população de Conservatória, 

porque mesmo com as transformações ocorridas, ela é um dos principais símbolos 

de seu passado. 

Em relação à tipologia do turismo praticado na região, percebe-se a 

possibilidade de considerar dois tipos: o turismo natural e o cultural. Isso ocorre 

porque Conservatória é um local rural, que tem muitas cachoeiras e a Serra da 

Beleza, por exemplo, e, ao mesmo tempo, recebe destaque por suas manifestações 

culturais. Como o motivo principal pelo qual a maioria dos turistas busca a localidade 

é a serenata, o foco deste estudo foi o turismo cultural. 

No que tange o perfil dos turistas que visitam Conservatória, inicialmente 

acreditou-se que seriam turistas não-institucionalizados que praticassem mais 

especificamente o turismo baseado no legado cultural. Entretanto, ao longo do 

desenvolvimento deste trabalho, percebeu-se que existe a possibilidade da tipologia 
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ser a de turistas institucionalizados. Na entrevista realizada com Ricarddo Pontes, 

ele comentou sobre o nível do público ter caído e sobre a reclamação em se pagar 

R$1,00 pela entrada em um dos museus, o que não acontecia antes. Além disso, 

Marluce Magno falou sobre a diferença de Conservatória quando ela conheceu o 

distrito e agora. Segundo ela, o turismo já existia, mas a atividade não era tão 

desenvolvida como é atualmente. Uma das possíveis causas dessa mudança foi a 

influência que a mídia teve, especialmente a partir da década de 70. A partir da 

pesquisa realizada no Acervo O Globo, percebe-se que os números são mais 

expressivos nessa década, mesmo que, dependendo do filtro utilizado, os resultados 

da década de 50 já tenham alguma relevância. 

Durante a ambientação com Conservatória, a pesquisadora percebeu alguns 

turistas zombando da serenata. O que é de pouco bom senso, já que o turista que 

vai a Conservatória, se tiver realizado alguma pesquisa sobre o destino, sabe que 

vai se deparar com esse movimento. Se a proposta não está de acordo com o 

interesse desse turista, ele deveria ter consciência para escolher outro local para 

visitar. Uma explicação para que essa situação ocorra é a associação do distrito com 

outros tipos de música, conforme Moacyr Sacramento explicou, o que amplia a 

variedade de tipos de turistas encontradas no local, o que não justifica a falta de 

respeito presenciada pela pesquisadora. 

Também é possível analisar as considerações sobre turismo e legado cultural 

tendo Conservatória como cenário. O movimento da serenata, concebido pelos 

irmãos José Borges e Joubert, impulsionou o turismo e, de certa forma, a serenata 

foi conservada visto que algo que era uma tradição local virou um espetáculo 

artístico que gira a economia de uma região a partir da atividade turística gerada por 

essa tradição. Entretanto, isso não significa que o movimento perdeu sua aura, mas 

que ele sofreu transformações; assim como o fato de o turismo ter colaborado com 

essa mudança não significa que a serenata teria permanecido estática no tempo se 

a atividade turística não tivesse se desenvolvido na região. A serenata não perdeu 

sua aura porque ela é autêntica e não uma reprodução. 

O crescimento do turismo na região tem levado alguns seresteiros a 

buscarem a seresta como meio para ganhar a vida. Com a venda de CD´s, 

organização de saraus em pousadas ou tocando pelos bares e restaurantes da 

cidade, alguns seresteiros se promovem junto aos músicos de outros gêneros que 

encontram na região espaço para exporem seus trabalhos. Tal hábito tem 
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despertado críticas daqueles que são entusiastas da essência que buscou ser 

mantida pelos irmãos Freitas. Mas, que de qualquer forma não retira a magia do 

romantismo e da musicalidade que se sente durante a experiência no local.  

Vale ressaltar o comentário feito por Barretto (2003, p. 17): “A ideia não é 

manter o patrimônio para lucrar com ele, mas lucrar com ele para conseguir mantê-

lo”, pois essa situação é muito polêmica em Conservatória. Quando o movimento da 

serenata foi constituído pelos irmãos José Borges e Joubert de Freitas, eles tinham 

uma proposta idealista e não havia nenhum tipo de interesse financeiro e atualmente 

alguns seresteiros comercializam CDs, comportamento que é criticado pelo grupo 

“preservacionista” da localidade. 

Entretanto, é importante levar em consideração alguns pontos: o mundo atual 

é capitalista; o movimento impulsiona o turismo na região e, consequentemente, a 

economia hoteleira, gastronômica, o comércio de souvenires, entre outros; e os 

atores da serenata nem sempre desenvolvem uma atividade remunerada. Diante 

disso, assim como outros setores da economia são beneficiados pela atividade 

turística, da mesma forma, a cultura, que também pode ser vista como um setor 

econômico pode se beneficiar. No caso específico de alguns seresteiros, o benefício 

pode ser obtido através da venda de CDs. 

Dessa forma, o referido comentário de Barretto traduzido para a situação de 

Conservatória seria: a ideia não é manter a serenata para obter lucro com ela, mas 

lucrar com ela para conseguir mantê-la, nesse caso, manter13 também os 

seresteiros, afinal, se os seresteiros não conseguirem se sustentar, eles não 

poderão participar da serenata e ela se esgotará, pois eles são peça essencial para 

que ela ocorra. A serenata não acontece sem o centro urbano de Conservatória, 

assim como não acontece sem os seresteiros. Marluce Magno comentou a opinião 

dos irmãos José Borges e Joubert de Freitas sobre a estreita relação entre a 

serenata e Conservatória, dizendo que o centro histórico é “o espaço adequado para 

a realização da serenata”. Outro desdobramento também seria possível a partir 

desse comentário de Barretto (2003): a ideia não é fazer a serenata para obter lucro, 

mas obter lucro da serenata que é feita. 

É importante destacar que mesmo com a comercialização de CDs, o foco da 

serenata não é o lucro. Os turistas continuam sendo beneficiados pelo espetáculo 

                                                           
13 

Manter no sentido financeiro e no sentido de fazer com que os seresteiros continuem participando 
da serenata.
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gratuito que é proporcionado à plateia14 pelos seresteiros, que ainda o fazem com 

um ideal, com carinho pelos espectadores e com prazer pela atividade, acreditando 

e fazendo (tocando um instrumento ou cantando) pela tradição que lhe foi passada. 

Mesmo aqueles que fazem apresentações particulares se apresentam no centro 

histórico, junto aos demais seresteiros. 

A falta de interesse político em preservar os bens intangíveis, já que o 

patrimônio era limitado aos monumentos até o final do século XX nos âmbitos 

oficiais, pode ser um dos motivos pelo qual a serenata perdeu visibilidade desde seu 

auge até a atualidade. Isso pode ser percebido através da análise do período em 

que esteve em evidência na mídia, conforme apresentado na figura 4. Em 

Conservatória, apenas recentemente, foi reconhecida a necessidade de criar 

políticas públicas com vistas à preservação da localidade e de seu patrimônio 

cultural material e imaterial. 

Com a assinatura da lei nº 5564, de 21 de outubro de 2009, pelo governador 

do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi criado o Polo Cultural, Histórico e 

Turístico de Conservatória. A partir disso, a região deveria ser preservada e 

desenvolvida turisticamente, assim como seria incentivada a promoção do local com 

ações independentes do Estado ou através de convênio com a Prefeitura de 

Valença. As ações visavam: catalogar e recuperar o patrimônio cultural imaterial do 

distrito; recuperar e conservar seu patrimônio material; o ordenamento público, a 

melhoria do saneamento básico, da sinalização e da iluminação das ruas; formar e 

capacitar a mão-de-obra local para melhorar a prestação de serviços; melhorar os 

serviços de telefonia, tanto móvel, quanto fixa; preservar o meio ambiente; elaborar 

um calendário de eventos com o auxílio da comunidade local e com incentivos 

públicos; e divulgar esse calendário. 

Em contrapartida, mesmo após a assinatura dessa lei, algumas providências 

só estão começando a ser tomadas agora, quatro anos após sua publicação. Na 

entrevista denominada “Falas da cidade” realizada em 2011, Moacyr Sacramento 

comentou sobre a substituição do cabeamento aéreo pelo subterrâneo, ação que 

ainda não foi posta em prática. A entrevista realizada em 2013 com o ex-vereador de 

Conservatória, Victor Couto, confirma essa informação, pois ele comentou que o 

início dessas obras está previsto para 2014. 

                                                           
14 Composta por turistas e por moradores locais.
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Em relação à segunda etapa da pesquisa realizada, percebeu-se que o 

aumento de registros na década de 50 pode ter relação com a morte do seresteiro 

Emérito Silva, pois na década seguinte, os números se estabilizam, voltando a ter 

um destaque maior a partir da década de 70. O fato de essa última década estar em 

evidência pode ter relação, por exemplo, com a sensibilização da comunidade local 

em relação à seresta e à serenata, a partir do projeto “em cada esquina uma 

canção”, que teve seu nome alterado para "em toda casa uma canção", ou a partir 

da preservação da tradição que chamou a atenção da mídia como um todo. 

O fato dos resultados da segunda etapa não serem confluentes pode estar 

relacionado à confusão que é feita entre serenata e seresta e a mídia ter feito uma 

divulgação equivocada do diferencial de Conservatória, a serenata. Foi possível 

chegar a essa conclusão, pois o resultado total para a busca por “Conservatória” e 

“seresta” foi muito superior ao da busca por “Conservatória” e “serenata”. 

A realização dessa pesquisa foi fundamental para perceber que existe a 

preocupação em relação à preservação da serenata, entretanto, através das 

entrevistas realizadas, percebeu-se que o poder público pouco atua nesse aspecto. 

Dada a limitação deste trabalho, que não pôde abordar outras temáticas não 

menos importantes nem interessantes, e devido à variedade de aspectos em que é 

possível analisar o distrito de Conservatória, algumas sugestões de trabalhos 

relacionados ao turismo que são viáveis de serem elaborados são: Conservatória 

como uma opção real para o desenvolvimento do turismo de terceira idade, a 

possibilidade de desenvolver Conservatória para o turismo de saúde e a questão da 

educação patrimonial para crianças da localidade, devido a sua relevância para o 

turismo da região. 

Não apenas em relação ao turismo é possível desenvolver trabalhos sobre a 

região. Outras possibilidades seriam: análise das políticas públicas, desde sua 

elaboração até sua execução. a possibilidade de preservação da serenata, através 

de seu tombamento e assuntos relacionados à rica história da região. 

Além dos problemas políticos de Conservatória, não muito diferentes do 

cenário brasileiro, em que se deflagra a falta de preocupação com a sociedade, 

percebeu-se também que, especificamente em relação ao turismo, poucas ações 

são realizadas pela prefeitura e planejamento e sustentabilidade são palavras que 

se quer constam no dicionário utilizado pelos políticos da região. Aproveitando a pré-

disposição da localidade para a prática da atividade turística, associada à 
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receptividade do povo conservatoriense, que manteve viva a tradição da serenata, 

considerada seu maior bem cultural, o desenvolvimento do turismo continua 

ocorrendo de forma espontânea, como tudo que aconteceu até hoje na região. 

É importante ressaltar que o planejamento da atividade turística é muito 

importante para Conservatória, inclusive para que seu caráter regional de cidade do 

interior seja conservado, assim como a serenata. Ela, como qualquer manifestação 

artístico-cultural, fica sujeita às transformações sofridas pelo tempo, mas é 

importante que se tenha preocupação com sua conservação. 

Nesse sentido, a sustentabilidade se torna uma opção válida e viável, desde 

que os interessados se envolvam com a causa. Não apenas em relação ao âmbito 

sociocultural, também é importante que se planejem e se ponham em prática ações 

sustentáveis nos princípios ambiental, econômico e político-institucional. 
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ANEXO A – LEI Nº 5564, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009. 

CRIA O POLO CULTURAL, HISTÓRICO 
E TURÍSTICO DE CONSERVATÓRIA. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica criado o Polo Cultural, Histórico e Turístico de Conservatória, 
compreendendo a área geográfica do distrito de Conservatória, no município de 
Valença, RJ. 
 
Art. 2º O Poder Executivo Estadual, com ações independentes e ou através de 
convênio com o Poder Executivo Municipal, incentivará a promoção do local, 
visando: 
 
I - A catalogação e a recuperação do patrimônio cultural existente, no que se refere 
aos bens imateriais; 
 
II - A recuperação e a conservação do patrimônio material existente; 
 
III - O ordenamento público, a melhoria dos serviços de saneamento básico, 
sinalização viária e da iluminação pública da região do polo; 
 
IV - A formação e a capacitação da mão-de-obra local visando a constante melhoria 
dos serviços local; 
 
V - A melhoria dos serviços de telefonia móvel e fixa; 
 
VI - A defesa do meio ambiente, considerando como tal, o reflorestamento, a 
proteção as margens dos mananciais, o controle de qualidade do ar e da água; 
 
VII - A elaboração, em conjunto com a comunidade local, de um calendário de 
eventos, que tenha incentivos do Poder Público; 
 
VIII - A divulgação dos eventos locais. 
 
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 
 
 

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2009. 
 
 
 

SÉRGIO CABRAL 
Governador 
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