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Resumo 

O objetivo deste texto é discorrer sobre as possibilidades do turismo em 

fazendas do interior paulista, no contexto do novo rural contemporâneo (GRAZIANO 

SILVA e HOFFMANN, 1992/1998). O turismo em espaço rural (TER) surgiu como 

alternativa econômica e vem crescendo nos últimos anos. No campo o turismo 

configura-se como atividade não agrícola que ajuda a conservação dos patrimônios 

cultural e ambiental, tendo impactos merecedores de um olhar atento por parte dos 

envolvidos no processo e estudados pela academia. O espaço, como um todo, é a 

materialização dos tempos históricos, ou seja, é um produto histórico, o mais 

interdisciplinar dos objetos concretos. É definido pelo movimento da sociedade e da 

produção, dentro de um funcionamento que evidencia “um mosaico de relações, de 

formas, funções e sentidos” (SANTOS e SOUZA, 1986, p.1). O espaço rural brasileiro, 

e mais especificamente, o paulista, com suas pequenas, médias e grandes 

propriedades, abre-se para uma outra atividade econômica, que acrescenta  mais uma 

função relacionada ao lazer e ao turismo, além da agropecuária e agroindústria.  

A pesquisa tem como procedimentos metodológicos as abordagens 

exploratória e qualitativa, com análise de bibliografia. A contribuição desta reflexão é, 

ao evidenciar as diversas mudanças que vêm ocorrendo na área rural e a dificuldade 

de distinção entre este ambiente e o urbano, discorrer, analiticamente, sobre o estado 

da arte do turismo em espaço rural de São Paulo, um dos estados mais desenvolvidos 

do Brasil, com grandes chances de incremento. 
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Introdução 

O principal propósito deste artigo é dissertar sobre os cenários do turismo em 

fazendas do interior paulista, no contexto do novo rural contemporâneo (GRAZIANO 

SILVA e HOFFMANN, 1992/1998). O turismo em espaço rural (TER) surgiu como 

alternativa econômica e vem crescendo nos últimos anos. No campo, o turismo 

caracteriza-se como atividade não agrícola  que ajuda  a conservação dos patrimônios 

cultural e ambiental, tendo impactos merecedores de um olhar atento por parte dos 

envolvidos no processo e estudados pela academia.  

O espaço, como um todo, é a materialização dos tempos históricos, ou seja, é 

um produto histórico, o mais interdisciplinar dos objetos concretos. É definido  pelo 

movimento da sociedade e  da produção, dentro de um funcionamento que evidencia 

“um mosaico de relações, de formas, funções e sentidos” (SANTOS e SOUZA, 1986, 

p.1). 

Santos (1996) atribui grande valor ao espaço como objeto de análise, dando 

relevância à paisagem que revela objetos técnicos de tempos diferentes, que surgem, 

permanecem e coexistem no espaço, devido a ações intencionais ou não intencionais 

da sociedade. Aponta também que existem situações em que os objetos  mudam de 

função, ocorrendo transformações no espaço sem que a paisagem se modifique. 

Afirma que  as ações são resultantes de necessidades, naturais ou criadas.  

O  espaço é entendido como um sistema composto por objetos e ações no qual  

coexistem diversos territórios, materiais e imateriais. O território é produto e condição 

da territorialização. Os territórios são produzidos espaço-temporalmente pelo exercício 

do poder por determinado grupo, isto é,  pelas territorialidades cotidianas. As 

territorialidades são, ao mesmo tempo,  resultado, condicionantes e caracterizadoras 

da territorialização e do território. As territorialidades são manifestações subjetivas e 

coletivas da apropriação dos territórios (SAQUET, 2007). 

Saquet (2007) enfatiza que os territórios são definidos não só por ações locais 

mas também por forças externas (nacionais e internacionais), relacionadas aos 

aspectos socioeconômicos, políticos e culturais.  



 
É importante, então, reconhecer que existe uma relação do turismo com o 

território já que o fenômeno turístico ali acontece. Cara (2001) fala que o turismo é 

produtor, transformador e consumidor de espaços e do território. 

De acordo com Candiotto (2010, p.85)  

Acreditamos que o turismo é mais uma atividade que permeia diversos 
territórios já existentes. Assim como as outras atividades econômicas e as 
técnicas delas decorrentes, o turismo pode modificar territórios e 
territorialidades e também criar novos territórios e territorialidades. Um território 
criado a partir do lazer e/ou do turismo poderia ser chamado de território 
turístico e corresponderia ao espaço onde se efetivam as relações de poder 
entre os atores sociais envolvidos com o turismo. Quando determinado projeto 
ou estabelecimento turístico instala-se em um lugar, inicia-se um processo de 
territorialização turística desse lugar, que levará à criação de um território 
turístico. 

 

Investigar o TER como atividade não agrícola no campo,  leva a uma série de 

observações sobre a configuração das paisagens naturais e culturais, oriundas e 

moldadas em outros momentos históricos, representados por arranjos espaciais 

específicos que expressam as ações antrópicas daqueles que ali viveram organizando 

o lugar a seu modo. Parecendo algo paradoxal mas nem tanto, em períodos de 

globalização, emergem estudos voltados para entender melhor o lugar, isto é,  neste 

tempo de massificação e homogeneização dos lugares ressurgem, com força, as 

singularidades  destes,  que podem guardar  ainda resquícios de uma identidade 

perdida a ser  revisitada, talvez iluminando  o mundo contemporâneo (SANTOS, 

1996). 

 Entende-se lugar como o território construído a partir dos agentes que ali vivem 

e se apropriam dos recursos existentes, modificando-os, dando-lhes outras feições, 

criando  assim as territorialidades (KOGA, 2003).  

Neste artigo o foco será o espaço rural e suas novas configurações e  

dinâmicas, onde observa-se um aumento de famílias pluriativas e   a abertura de 

propriedades ao turismo, conduzindo à ampliação de ruralidades em visitantes 

urbanos. 

Algumas informações podem ilustrar a situação do território brasileiro que é 

imenso (47% da América do Sul, com 8.515.692,27 Km2). Segundo o Censo de 2010 

do IBGE, o total da população brasileira era de 190.755.799 pessoas, sendo que 84,35 

% delas viviam em áreas urbanas. Apenas 15,65% da população  viviam em situação 



 
rural. Os dados regionais também evidenciam esse processo. A região Sudeste é  

mais populosa do país, com 80.353.724 pessoas. Entre as unidades da federação, 

São Paulo, nossa área de estudo,  lidera com 41.252.160 pessoas, sendo que 

95,94%% viviam em cidades. O grau de urbanização paulista é alto, maior que o da 

Região Sudeste, de 92,95% e a do Brasil, de 84,36%, mostrando um estado com 

população rural reduzida, de apenas 1.676.948 pessoas em 2010. A urbanização no 

estado de São Paulo é crescente: a proporção de população urbana era, em 1950, de 

52,59%, subindo para 88,65% em 1980, 93,41% em 2000 e atingindo em 2010 o 

percentual de 95,94%.(IBGE, 2010).  

 As figuras 1 e 2 a seguir demonstram dados importantes que auxiliam  o 

entendimento do quadro brasileiro e sua distribuição populacional pelo território. 

 

 

Figura 1.  População residente, urbana e rural, Brasil – 1991/2010. 
Fonte: IBGE (2010) 

 

 



 
Figura 2.  População residente por situação de domicílio, Grandes Regiões 2010. 
Fonte: IBGE (2010) 

 

 

Com este novo quadro dos territórios brasileiro e paulista, com altíssimo grau 

de urbanização, nos interessamos em investigar  os encaminhamentos correntes em 

área rural, seus novos rumos e atividades.  

Muitos pesquisadores se debruçam sobre o tema, como Tonietto (2005) que 

estudou o sentido da tradição na ruralidade contemporânea em pequenas 

comunidades paranaenses, verificando como se processam as inserções de novas 

atividades agrícolas e não agrícolas no campo, como estas são assimiladas pelos 

núcleos familiares, descobrindo que a reinvenção da tradição é extremamente  

relevante para o  turismo  no espaço rural, contribuindo para  valorização do 

patrimônio sociocultural dos lugares.  

 Rinaldi (2007) disserta sobre o TER discutindo como o turismo, quando 

conduzido de maneira adequada,  reforça a identidade e pode auxiliar o resgate de 

aspectos da cultura das comunidades rurais.  

Enfim, o TER 

 

é um segmento que se fortalece na medida em que se contrapõe ao “clássico” 
e “saturado” turismo de sol e praia. A procura por lugares com menor 
aglomeração, do contato íntimo com a natureza, de acomodações simples, 
porém confortáveis, acrescidas de melhorias na infraestrutura de acesso e da 
valorização histórico-cultural, potencializam condições de inserção e de 
crescimento deste segmento (MOTTA,2013, p.37). 

 

O turismo no meio rural é uma atividade que deve ser  economicamente 

sustentável, ecologicamente correta, socialmente justa e verdadeiramente rural, 

destacando que a oferta turística precisa integrar-se ao meio rural, com equipamentos, 

serviços, atividades de qualidade e sustentabilidade ambiental (SOUSA,2000).    

 

II. As possibilidades do turismo em fazendas históricas paulistas 

O turismo paulista concentra, aproximadamente,  1,7 milhões de pessoas que 

trabalham em hotéis, no setor de alimentos e bebidas e serviços de lazer. O Estado de 

São Paulo oferece mais de cinco mil meios de hospedagem, em seus 645 municípios. 



 
Destes, 67 são definidos como estâncias turísticas e 300 possuem potencialidade 

turística (MTUR, 2008). 

É relevante destacar que o sistema agrário paulista, tanto quanto o brasileiro, é 

organizado em regiões com algumas culturas predominantes e específicas o que 

acarreta, por consequência, singularidades socioeconômicas, ou seja, é um espaço 

configurado de maneira complexa num contexto contemporâneo. O desenvolvimento  

do TER em território paulista já vem acontecendo  há quase vinte anos, primeiramente 

de forma tímida, mas crescendo com a implementação  de equipamentos de 

infraestrutura e concretização de ajustes  para receber visitantes.  

Neste artigo, partiu-se do pressuposto de que a  revitalização de fazendas 

históricas do interior paulista como patrimônios culturais com implementação de 

turismo acarretou novas possibilidades socioeconômicas para os envolvidos, trazendo 

melhorias, lembrando que tais propriedades possuem forte identidade territorial e o 

processo de sua valorização  é encarado como  uma estratégia de desenvolvimento 

local. 

As fazendas históricas paulistas conformam-se como grandes propriedades 

monocultoras (café e cana de açúcar) que tiveram um período de apogeu econômico 

mas  entraram em  decadência por diversas razões.  

Nos últimos anos, essas fazendas  estão em processo de recuperação, tendo o 

turismo como opção econômica de reinvenção, entre outras estratégias. Espalham-se 

por todo território do interior de São Paulo, mas aqui neste trabalho vamos destacar 

aquelas situadas na Depressão Periférica Paulista. Tais propriedades possuem uma 

identidade regional, com características históricas e culturais marcantes, podendo ser 

identificadas como um Circuito com certa unidade e  sentimento de pertença à região.  

 

Figura 3 Divisão Geomorfológica do Estado de São Paulo 



 

 

Fonte: MARTINELLI (2009). 
 

Fif.3.1 

 

Fonte: MARTINELLI (2009). 
 

As fazendas históricas paulistas possuem atributos  históricos, culturais e  

naturais preexistentes como  casarões (casas sede), conjuntos arquitetônicos 

significativos  (armazéns, tulhas, terreiros, antigas senzalas, estábulos etc) e os cursos 

d’água e cachoeiras, o relevo levemente ondulado, a vegetação (alguns resquícios de 

mata Atlântica e cerrado) que compõem o espaço com um valor paisagístico apreciado 

pelos turistas.  

 
De forma geral, percebe-se que o turismo no espaço rural é uma estratégia que 
pode ser adotada pelos produtores na administração de sua área, permitindo a 
sobrevivência e a manutenção da propriedade como um todo, visto as 
condições econômicas e sociais em que se inserem (ROQUE e 
VIVAN,1999,p.5) 

 

 

 A associação denominada "Fazendas Históricas Paulistas"  congrega 13 

propriedades dos séculos XVIII, XIX e início do XX, que foram  organizadas em 

http://confins.revues.org/docannexe/image/6168/img-13-small580.jpg
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núcleos regionais objetivando conservar o seu patrimônio histórico, cultural e 

arquitetônico abrindo suas porteiras aos visitantes interessados em conhecer um 

pouco do passado rural do interior. Algumas oferecem hospedagem, outras apenas 

recebem para vivências diárias, comidas típicas, cavalgadas, com atividades de 

educação ambiental, observação de aves, turismo pedagógico, de aventura, 

ecoturismo, visitação a pequenos museus e capelas. 

 As fazendas elencadas possuem um passado de opulência ligado às lavouras 

de café e cana, com casarios conservados, móveis originais e outros revitalizados. 

Muitas construções dessas propriedades vêm sido usadas para realização de eventos, 

dos mais variados, casamentos, aniversários, festivais gastronômicos, reuniões 

acadêmicas, gravação de novelas de televisão etc.  

A paisagem das fazendas também merece destaque, muitas delas ainda 

preservam matas originais e fauna característica, exibindo, muitas vezes, formações 

rochosas dignas de observação evidenciando formações muito antigas. Os cursos 

d´água atraem os visitantes que têm diversas opções: canoagem, flutuação, tirolesa 

(figura 4). 

 

Fig. 4 Núcleos das Fazendas Históricas Paulistas 

Núcleo Propriedade 

Campinas Fazenda Vila Rica; Fazenda Santa Maria 

Itú  Chácara do Rosário e Fazenda Capoava 

Jaú  
 

Fazenda Mandaguahy 

Limeira Fazendas Quilombo e Santa Gertrudes 

Mococa Fazenda Nova;  Fazenda Santa Cecília; 
Fazenda S. Antonio da Água Limpa 

São Carlos Fazenda Pinhal, Fazenda B. Vista, Fazenda Monjolinho 

Vale do Paraíba Fazenda S.Francisco* 

Fonte: Turismo em S.Paulo (2014) * propriedade fora da Dep.Periférica Paulista 

 

Partindo da região de Campinas, caminhando para o interior paulista tendo 

como vias de penetração as rodovias Anhanguera, Bandeirantes e Washington Luiz, 

todas em ótimo estado de conservação, temos acesso às propriedades elencadas 

acima. É importante dizer que a região de Campinas é um dos principais tecnopólos   



 
da América Latina, com muitas indústrias nacionais e multinacionais, com boa logística 

aeroportuária e ferroviária e setor terciário (serviços) bem desenvolvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazenda Quilombo, Limeira, SP. 

 

 

 

o 

Fazenda S.Gertrudes, S.Gertrudes  

Fonte: http://www.fazendaspaulistas.com.br/<acesso15mar2014> 

 

Considerações finais 

http://www.fazendaspaulistas.com.br/


 
É fundamental dizer que o turismo em espaço rural tem estimulado a 

conservação dos recursos naturais das propriedades, pois estes são grandes atrativos 

aos turistas, principalmente, aqueles oriundos das grandes cidades. 

O TER em fazendas históricas paulistas têm auxiliado a estabilizar a economia 

das mesmas, criando empregos, melhorando as oportunidades ligados à hospedagem, 

lazer, recreação, eventos. Também ajuda na conservação e revitalização de inúmeros 

imóveis rurais dessas fazendas que estavam em ruínas ou subutilizados.  

Produtos das fazendas como doces, queijos, artesanato etc, enfim, produtos 

regionais, são oferecidos aos visitantes, trazendo também agregação de valor à 

comunidade local que passa a ter mais motivos para permanecer na área rural. 

Soma-se a tudo isso uma característica marcante daqueles que recebem os 

turistas nas fazendas históricas paulistas: a Hospitalidade, qualidade que sintetiza toda 

a diferença entre o TER e os outros segmentos turísticos. O que torna as fazendas 

hospitaleiras são as suas construções, plantações, vegetação, animais, rios, enfim, 

seu arranjo socioespacial criado por aqueles que ali viveram e outros que ainda vivem 

e mostram sua importância, suas funções históricas atuais e pretéritas,  e suas belas 

formas e sua identidade e cultura.  
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