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Turismo e o patrimônio cultural rural paulista: âmbitos da educação não formal 
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Resumo: Este artigo tem por objetivo refletir sobre a contribuição do turismo nos estudos sobre o 
patrimônio e as ações de educação patrimonial em fazendas históricas paulistas. As questões aqui 
problematizadas fazem parte de uma pesquisa recentemente concluída, onde o patrimônio é 
explorado como espaço turístico educacional dentro de uma visão da educação não formal no 
contexto rural, voltado para o público idoso, de formações educacionais e classes sociais diversas. 
Esse processo foi realizado a partir da metodologia qualitativa da História Oral com ênfase na 
entrevista aberta e no depoimento temático. A pesquisa sobre o patrimônio cultural rural paulista se 
torna um trabalho sobre a utilização dos bens culturais como fonte de lazer e turismo, possibilitando 
um exercício de sensibilização para a valorização dos espaços rurais, a partir da análise das 
representações dos sujeitos e seus papéis, o imaginário rural, e da decodificação dos valores 
existentes naquele espaço.  
Palavras-chave: Turismo cultural. Patrimônio. Educação não formal. Fazendas históricas. 
 

Introdução 

Os temas importantes e entre os quais gostaria de enquadrar minhas reflexões e 

novos horizontes no presente artigo, são: o turismo, o patrimônio e a educação. O artigo tem 

por objetivo refletir sobre a contribuição do turismo nos estudos sobre o patrimônio e as 

ações de educação patrimonial em fazendas históricas paulistas. 

Ressalto assim, a ideia de patrimônio em um contexto mais amplo da cultura, 

potencialmente utilizado em processos educativos não formais ao longo da vida de um 

individuo. 
Nos nossos dias atuais, o contexto do universo educacional, evidencia que 
a planificação de programas de educação/formação não se destina apenas 
a crianças e jovens, mas inclui também o homem adulto assumindo-o, 
genuinamente, como um ser em formação. (ANTUNES, 2007, p. 13). 

 

                                            
1Doutoranda em Educação pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP. Bacharel em 
Turismo pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP. Atualmente realiza 
estágio de pesquisa doutoral na Universidade Pontifícia de Salamanca/Espanha com bolsa da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP. E-mail: liviamglima@gmail.com 
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Já o patrimônio, é explorado como espaço turístico dentro do campo da educação 

não formal no contexto rural paulista, envolvendo os patrimônios materiais e imateriais, para 

idosos, de diferentes formações educacionais e classes sociais. 

Além de minha história de vida e familiar perpassar pelo espaço rural, nota-se pouco 

estudo sobre a arquitetura rural e a preservação do patrimônio material e imaterial nesse 

espaço, principalmente quando nos referimos ao estado de São Paulo. 

 
Os tombamentos efetivados pelo IPHAN em alguns dos estados mais 
populosos do país demonstram claramente a fragilidade da proteção de 
bens representativos da arquitetura rural, senão um perfil quase excludente. 
(...) Os espaços urbanos foram largamente privilegiados na preservação do 
patrimônio edificado, implementada pelo IPHAN, tanto quanto foram o 
período colonial, a arquitetura de expressão erudita, a escala monumental e 
as heranças portuguesas. (MARINS, 2013, p. 163). 

 
O autor ainda ressalta que a prioridade na nomeação do patrimônio urbano face ao 

rural pode ser também associada ao perfil político do Estado Novo que, “evitando o 

tombamento das fazendas, não prestigiou os espaços rurais, nem a memória das elites 

agrárias, abaladas pelo regime Vargas” (MARINS, 2013, p. 163).  

Dessa forma o espaço empírico da presente pesquisa é o das fazendas históricas 

paulistas, selecionadas pelo projeto em Políticas Públicas, finalizado em março de 2012, 

denominado: Patrimônio Cultural Rural Paulista: espaço privilegiado para pesquisa, 

educação e turismo (Oitava Chamada para o Programa de Pesquisa em Políticas Públicas – 

PPPP). O projeto foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo – FAPESP, em parceria com o Centro de Memória UNICAMP, no período de 2008 a 

2012, ao qual a presente pesquisa está vinculada.  

O projeto PPPP/FAPESP reuniu dezoito propriedades em regiões significativas do 

Estado de São Paulo, sendo essas definidas pelos núcleos regionais compostos pelas 

cidades de Campinas, Limeira-Rio Claro, São Carlos-Araraquara, Itu, Mococa- Casa Branca 

e Vale do Paraíba. A Associação das Fazendas Históricas Paulistas atualmente é uma 

OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) responsável por reunir essas 

propriedades históricas dos séculos XVIII, XIX, e início do século XX que trabalham com 

turismo no espaço rural. O projeto teve como objetivo principal disponibilizar um conjunto de 
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instrumentos e de metodologias de gestão, de conservação e de difusão para os 

responsáveis por esse patrimônio cultural rural, tanto os proprietários quanto as respectivas 

instâncias públicas pertinentes à área da cultura, da educação e do turismo dos vários 

municípios onde tais fazendas se localizam. 

O pesquisador responsável pelo PPPP/FAPESP ainda ressalta que tal Patrimônio 

Cultural Rural possui um perfil múltiplo, em escalas e tipologias, que contemplam não só as 

fazendas históricas e os complexos produtivos antigos, mas também usinas e barragens 

para a implementação das pioneiras redes de produção e distribuição de energia elétrica do 

campo e da cidade, pontes, diques, ferrovias, enfim, registros edificados no território agrário 

que se somam aos acervos artísticos, bibliotecas, arquivos, equipamentos e máquinas, 

festas e arte popular, hábitos, costumes, crenças e modos de fazer. 

Por se tratar de um quadro complexo de questões que exigiram uma abordagem 

ampla e multidisciplinar o projeto propôs um grupo de pesquisa estruturado em três núcleos 

temáticos: Inventário e Catalogação, Preservação e Sustentabilidade e Educação 

Patrimonial e Turismo. Como pesquisadora, fiz parte do terceiro núcleo temático que foi 

coordenado pela professora Doutora Olga Rodrigues de Moraes von Simson. 

As fazendas históricas paulistas constituem importantes espaços para estudos e 

pesquisa, segundo o relatório anual de progresso do projeto: Critérios e Metodologias para a 

realização de inventário do patrimônio cultural rural paulista (2013). 

 As propriedades surgiram em decorrência da ocupação da região central paulista 

nos séculos XVIII e XIX, dada a grande diversidade de bens que formam o seu patrimônio 

histórico cultural e natural. Essa diversidade de bens culturais se, por um lado, representa 

uma grande potencialidade para as atividades de pesquisa e para as ações de políticas 

públicas, por outro, apresenta permanentemente desafios no estabelecimento de 

procedimentos metodológicos que permitam a descoberta, a identificação, a caracterização, 

a análise e a descrição desses bens. Marins (2013) completa a ideia da importância dos 

estudos do meio rural paulista afirmando: 

 
Se hoje compreendermos as manifestações da arquitetura rural antes como 
suportes de memórias sociais e como documentos históricos sobre a vida 
social e material das populações brasileiras – e não apenas como 
monumentos que celebram uma visão cristalizada e excludente da 
sociedade brasileira baseada no cânone nacional - a proteção de 
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edificações e agenciamentos espaciais constitui imenso desafio às políticas 
de preservação do patrimônio cultural, especialmente no caso paulista. 
(MARINS, 2013, p. 164). 

 
O autor ainda afirma que o atual território paulista abriga exemplares significativos de 

testemunhos arquitetônicos das culturas do trigo quinhentista e seiscentista, da produção de 

açúcar difundida durante a segunda metade do século XVIII, das fazendas de criação de 

gado, da gigantesca vaga cafeicultora, das culturas de abastecimento e de ocorrências mais 

pontuais, como o algodão e a produção leiteira, muitas vezes ampliadas e adaptadas no 

tempo, por culturas que se sucederam. 

Das dezoito fazendas históricas envolvidas no projeto, duas foram selecionadas 

levando-se em conta o desenvolvimento de atividades de turismo cultural e educação 

patrimonial nas mesmas e sua localização em espaços centrais do estado de São Paulo: 

Fazenda Quilombo, localizada no município de Limeira – SP e Fazenda Pinhal, localizada 

no município de São Carlos – SP. 

A escolha dessa área central do Estado justifica-se pela concentração de fazendas 

históricas disponíveis e sensíveis à proposta, além de ser uma região que foi constitutiva, 

segundo o relatório de pesquisa do projeto fazendas2, por meio dessas fazendas de café, de 

relações econômicas e sociais que deram origem a muitas das práticas culturais paulistas, 

tornando-se, portanto, representativa da integração da cultura caipira aos novos modos de 

vida trazidos pelo migrante. 

Além disso, houve a priorização dos visitantes idosos na fase de coleta de dados, 

porque no projeto percebi que o que buscamos é o prazer de conhecer os patrimônios 

materiais e imateriais das propriedades rurais, em um processo de autoconhecimento dos 

sujeitos observados, que parece só acontecer depois da idade adulta. Por isso crianças e 

adolescentes que visitam as fazendas históricas, levados por uma exigência do currículo 

formal, não se coadunavam com o objetivo principal da pesquisa e não serão ouvidos. 
                                            

2 Projeto aprovado no Programa Auxílio à Pesquisa – Regular - Chamada 09/2011 de Propostas 
FAPESP-SEC/Condephaat: inventários de identificação, análise e seleção do Patrimônio Cultural 
Paulista, desmembrado em dois processos. 
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Educação não formal, turismo e patrimônio 

Buscando refletir sobre o objetivo do presente artigo ou mesmo suscitar outras 

problemáticas no contexto da educação, Trilla (2011) afirma que a educação é uma 

realidade complexa, dispersa, heterogênea e versátil, o que nos faz concluir que a educação 

envolve algo muito mais amplo do que pensar somente o espaço escolar.  

 
La educación, desde el punto de vista de sus efectos, es un proceso 
holístico y sinérgico, un proceso cuya resultante no es la simple 
acumulación o suma de las distintas experiencias educativas que vive el 
sujeto, sino una combinación mucho más compleja en la que tales 
experiencias se influyen mutuamente. (TRILLA, p. 188, 2011) 

 
Deixamos claro que na presente pesquisa, não estamos minimizando o papel da 

escola, que segundo Trilla (2011) é seguramente a instituição pedagógica mais importante 

que uma sociedade pode ter, mas segundo o autor apesar de sua indiscutível relevância, a 

escola é apenas um dos ambientes em que ocorre a educação e não está apta para 

qualquer tipo de objetivo educativo. 

Em relação ao conceito de educação não formal, Almerindo Janela Afonso (1989) 

ressalta: 
 

A educação não formal, embora obedeça também a uma estrutura e a uma 
organização (distintas, porém das escolas) e possa levar a uma certificação 
(mesmo que não seja essa a finalidade) diverge ainda da educação formal; 
no que respeita à não fixação de tempos e locais e à flexibilidade na 
adaptação dos conteúdos de aprendizagem a cada grupo concreto 
(AFONSO, 1989, p. 78). 

 

Complementando o conceito acima, Simson, Park e Fernandes (2007) afirmam: 
 
A educação não formal, por poder lidar com outra lógica espaço-temporal, 
por não necessitar se submeter a um currículo definido a priori, por dar 
espaço para receber temas, assuntos, variedades que interessam ou sejam 
válidos para um público específico naquele determinado momento e que 
esteja participando de propostas, programas ou projetos nesse campo, faz 
com que cada trabalho e experimentação sejam únicos. E, por envolver 
profissionais e freqüentadores que podem exercitar e experimentar outro 
papel social, que não o representado na escola formal (como professores e 
alunos), contribui com uma maneira de lidar com o cotidiano, com os 
saberes, com a natureza e com a coletividade (SIMSON, PARK, 
FERNANDES, p. 13, 2007). 
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Fernandes (2007) também nos apresenta a ideia de que toda cidade é espaço de 

educação não formal e potencialmente educadora, nesse caso, envolvendo equipamentos e 

instituições sociais, artísticas, culturais e de lazer e espaços públicos disponíveis no 

espectro da cidade, contribuindo dessa forma para a discussão e reflexão de um universo 

ampliado de práticas educativas que acontecem fora das instituições escolares e para 

diferentes grupos etários. 

Assim, destaco a importância da educação não formal que também pode ser 

trabalhada em espaço rural e ressalto aqui meu entendimento e uso no presente artigo do 

neologismo, rurbano ou rurbanização, que foi empregado por Gilberto Freyre (1982), para 

definir uma comunidade que habita um perímetro conceitualmente definido como urbano, 

mas que na realidade continua mantendo suas características rurais. São cidades com 

menos de 10 mil habitantes conforme o grau de densidade de ocupação humana nesse 

perímetro, urbano ou não urbano. 

 
O conceito de rurbanização é um processo de desenvolvimento 
socioeconômico que combina, como formas e conteúdos de uma só 
vivência regional - a do Nordeste, por exemplo, ou nacional - a do Brasil 
como um todo - valores e estilos de vida rurais e valores e estilos de vida 
urbanos. (FREYRE, 1982, p. 48). 

 
Nessa perspectiva, entendemos a cidade e o meio rural interligados nos dias atuais e 

assim a importância da reflexão sobre a cidade educativa englobar o meio rural e o turismo. 

Dessa forma, Marins (2013) afirma que o processo de abertura de fazendas 

históricas ao turismo no estado de São Paulo ainda não apresentou uma experiência 

regional de conservação de fazendas semelhante em escala à fluminense. O autor ressalta 

que esse processo obteve não apenas sucesso financeiro como uma repercussão na 

imprensa nacional, veiculando matérias que destacam o sucesso de público e a associação 

dos espaços preservados com o passado das elites imperiais.  

 
 A conversão de fazendas paulistas de café em meios de hospedagem 
data, entretanto, já das últimas décadas do século XX, com experiências 
pioneiras de “hotéis-fazenda” em Campinas e Bananal. Essas iniciativas 
ganharam impulso, sobretudo, na primeira década do século XXI, quando 
várias outras fazendas aderiram à hospedagem ou ainda às práticas de 
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acolhimento, semelhantes ao que também existe no Rio de Janeiro. 
(MARINS, 2013, p. 175). 

 

O autor ressalta que parte das propriedades abertas ao público passou então a 

constituir a referida Associação Fazendas Históricas Paulistas, “formalizada em março de 

2007 e que coliga 14 fazendas localizadas primordialmente no Oeste paulista.” (MARINS, p. 

175, 2013).  

Nessa perspectiva, defendo a ideia de que o turismo é uma prática social, e que vem 

mudando de sentido ao longo da história, convertendo-se para muitos especialistas para 

uma atividade econômica.  

 
O conceito de turismo é, sem dúvida, para muitas áreas do conhecimento, 
algo polêmico. Grande parte do material escrito sobre turismo começa e não 
raro termina com a afirmação de que se trata de uma indústria, porque 
movimenta dinheiro, gera emprego e renda, o que é inegável, porém isso 
diz muito pouco. (SPÍNOLA DA HORA; CAVALCANTI, p. 209, 2003). 

 

A discussão das modalidades existentes sobre tipos de turismo são muitas, mas 

deixo claro que no presente artigo foco a discussão do turismo cultural via educação não 

formal, oposta a ideia do turismo pedagógico.  

Spínola da Hora e Cavalcanti (2003) afirmam que ao contrário das atividades 

convencionais de turismo, o pedagógico tende a ocorrer no período letivo, e não nas férias. 

Andriolo e Faustino (1999) definem o turismo pedagógico como uma modalidade de turismo 

que serve às escolas em suas atividades educativas. Os autores deixam claro que o próprio 

nome sugere uma atividade turística ligada com o ensino formal e/ou a pedagogia. 

Para Barretto (2000) a área do turismo que dialoga com o patrimônio cultural é 

justamente aquela do turismo cultural, estando relacionada a todo turismo cujo principal 

atrativo não seja a natureza, mas algum aspecto da cultura humana.  

 
O turismo cultural continua a ser um campo de distinção social, nele se 
processando diversas lutas simbólicas em redor de conceitos como ‘capital’ 
ou ‘competência cultural’, sendo a educação uma das armas de combate 
privilegiadas. (FREITAS, 2012, p. 16). 
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Para o autor, a atribuição de um determinado valor aos objetos culturais que atraem 

os turistas está longe de ser uma natureza fixa do próprio objeto. Freitas (2012) ressalta que 

o patrimônio está, portanto, no centro de uma luta contínua pelo poder de significar. 

Complementando a autora, Santana (2009, p.127) afirma que “o turismo cultural 

está relacionado atualmente com a atração exercida pelo que as pessoas fazem”, incluindo 

a cultura popular, a arte e as galerias, a arquitetura, os eventos festivos, os museus e os 

lugares patrimoniais e históricos, além da vivência de práticas e estilos de vida que diferem 

dos próprios.  

O autor ressalta que o denominado “turista cultural”, em sentido estrito, está 

superdimensionado, tratando-se de um pequeno número de viajantes individuais, e não de 

um turismo de massa. Assim, trata-se de clientes que podem estar ávidos por conhecimento 

que os leva a despertar o apego a lembranças, espaços e tempos mais imaginados que 

vividos, e por isso, capazes de promover qualquer elemento que possa ser incluído em sua 

experiência, como foi o caso dos “turistas culturais” da presente pesquisa. 

Gómez (1988) afirma que o fenômeno turístico na Espanha constitui uma atividade 

econômica de considerável importância, tanto pelo seu papel na economia nacional, como 

pelas possibilidades que oferece ou pode oferecer para o futuro desenvolvimento econômico 

ou sociocultural. Em relação ao meio rural, o autor afirma: 

 
En el caso español, la definición y aplicación de una estrategia artesanal de 
conservación y desarrollo de los recursos turísticos en espacio rural, 
constituye una de las tareas más importantes de la política turística 
española en los próximos años. (GÓMEZ, 1988, p. 12). 

 
O autor nos chama a atenção para a necessidade de que as pessoas ao realizarem 

atividades de lazer ou turismo no meio rural, ganhem consciência do seu patrimônio para 

que possam desenvolver sua autoestima.  

Sousa e Fontes (2011) complementam a discussão, afirmando que é imprescindível 

tornar o patrimônio acessível e atrativo ao público integrando-o nas dinâmicas vitais da 

sociedade como fonte de identidade e ponto de encontro, ressaltando o tipo de uso que se 

faz do patrimônio e que pode ser promovido através da intervenção da educação não 

formal. Essa promoção, segundo os autores, pode se realizar em uma vertente de caráter 
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educativo, dirigido à aprendizagem de grupos, no caso escolas, ou de caráter social e 

cultural, dirigido a população idosa com o objetivo de aumentar a oferta cultural na 

comunidade e desenvolver um sentimento de pertença e de identidade. 

A pesquisa/descoberta do seu patrimônio torna-se, assim, a primeira fase de 

qualquer processo de desenvolvimento local e pessoal.  

 

Metodologia de pesquisa 
Beni (1998, p. 21) afirma que apesar de o turismo ser tema comum, na grande 

imprensa, como um dos setores mais emergentes da economia mundial contemporânea, 

suas bases teóricas e metodológicas ainda estão em processo de construção.  

 
A questão do método em turismo segue a dinâmica das ciências nas quais o turismo 
é objeto de estudo. Muitas são as disciplinas que tratam da questão do turismo e 
temos que admitir que ainda hoje o turismo não se constitui em um corpo de 
conhecimento independente, com dinâmica própria. (DENCKER, p.27, 1998).  

 
Nesse sentido o autor afirma que o turismo não é uma disciplina e sim um objeto de 

estudo pertencente a várias disciplinas, desse modo, seu campo de estudo acaba por 

incorporar os métodos e técnicas das disciplinas cujo olhar com ele se cruzam. 

Dessa forma, a presente pesquisa utiliza uma metodologia de caráter qualitativo com 

ênfase no método biográfico ou da História Oral, em associação com registros em diário de 

campo e a produção de registros fotográficos dos trabalhos de campo realizados. 

A História Oral como metodologia de pesquisa e de investigação busca conhecer o 

passado recorrendo à memória (lembranças e esquecimentos) e a fala do narrador ou do 

depoente. Santhiago (2008) afirma que a metodologia pode ter um potencial factual, 

trazendo à luz fatos e informações desconhecidas (cuja aceitação depende da habilidade do 

historiador em fazer a crítica documental), sua originalidade está na articulação que o relato 

oral possibilita, combinando os dois tipos de informação: factual e subjetivo. Nesse 

procedimento a rememoração de fatos é empregada no processo de reconstrução e 

resignificação – e não resgate - da realidade sociocultural. 

Sendo assim, a história oral “envolve subjetividade, subjetivação e um tanto de ficção 

na construção narrativa, portanto, o que é considerado verdadeiro para os sujeitos ou os 
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grupos sociais é que dá a definição de verdade – ainda que provisória”. (FERNANDES; 

LIMA, no prelo, 2013). 

Thompson (2006) enfatiza que a história oral é um campo interdisciplinar, ela não é 

histórica, mas também sociológica, antropológica e é parte dos estudos culturais em geral, 

pois ela se baseia na forma fundamental de interação humana, que transcende as 

disciplinas.  

No caso da presente pesquisa o depoimento oral foi utilizado tanto em entrevistas 

com os proprietários das fazendas selecionadas, quanto com turistas. Nas visitas técnicas 

que realizei as propriedades históricas selecionadas, faço uma rápida passagem pelo 

patrimônio arquitetônico preservado e escolho um local mais calmo e isolado solicitando 

então ao proprietário para colher seu depoimento oral na fazenda com o objetivo de saber o 

que fazem e como fazem para repassar a história da propriedade e entendam a importância 

de preservar o passado. Além disso, que tipo de experiências os visitantes esperam ter 

durante a visita e como o papel dos negros e dos imigrantes aparece na história da fazenda 

que é contada para os visitantes. 

Dessa forma utilizo o conceito de memória para investigar o modo como meus 

depoentes constroem o sentido do passado e como vinculamos o passado com o presente 

como um processo indispensável e necessário através do ato de esquecer e lembrar. Neste 

sentido é necessário trabalhar tanto com os proprietários, que viveram e fazem parte da 

história da fazenda pesquisada, quanto com os visitantes/turistas, quem não viveu o 

passado. 

Ao entrevistar os turistas, em um momento pós visita a propriedade, seja na própria 

residência ou em outro local combinado, tive como objetivo saber o interesse da visita a uma 

fazenda histórica e as experiências mais significativas vividas na propriedade. Além disso, 

busquei entender como os aspectos do patrimônio intangível se fazem presentes nas ações 

de turismo cultural e de educação patrimonial, promovidas pelas fazendas históricas 

pesquisadas e o motivo pelo qual o visitante buscou conhecer as construções e os modos 

de vida do passado. 

Como aliados a metodologia da história oral, utilizou-se o caderno de campo e as 

fotografias realizadas in loco. Lang, Campos e Demartini (2010), afirmam que muitas 

pesquisas procuram incorporar ou associar outras fontes não verbais para enriquecer o 
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estudo e superar, de certa forma, as limitações de uma amostra reduzida, como é próprio da 

pesquisa qualitativa. Thompson (2006) afirma que se ganha muito ao misturar os métodos 

de pesquisa social, em lugar de ficar preso a um único método. 

Um auxílio e aliado constante do pesquisador é o caderno ou diário de campo, 

instrumento imprescindível na coleta de dados e na observação participante, bastante usado 

em trabalho de campo antropológico e etnográfico. 

Para Simson e Giglio (2001) são nas notas de caderno ou de diário de campo que 

estão registrados todos os aspectos da construção da relação entre entrevistador e os 

vários entrevistados, as percepções e os insigths que aconteceram durante a longa série de 

contatos e visitas ao campo. Ele é composto de uma parte descritiva e de outra 

(inicialmente) reflexiva. 

Nessa perspectiva, ressalto no presente artigo o uso da metodologia da história oral 

como importante registro do patrimônio e do turismo cultural no espaço rural via oralidade. 

 

Conclusões 
Frente aos dados expressos nas falas dos depoentes que participaram das 

entrevistas realizadas, observei que os visitantes/dia ou excursionistas ou os turistas de fim 

de semana tem buscado tais atividades no sentido de vivenciarem concretamente 

experiências que os remetem à histórias e memórias difundidas no âmbito familiar, 

referentes a avós ou bisavós que emigraram para o Brasil  para trabalhar como colonos em 

fazendas cafeeiras. Estas propriedades apresentavam grande produção e obtinham muito 

lucro no final do século XIX e primeiras décadas do XX, exigindo para isso constante 

ampliação da mão de obra envolvida na produção cafeeira. Esse imaginário circulante no 

âmago das famílias originárias da população migrante encontra uma espécie de 

concretização nas visitas a tais propriedades que se voltam para as atividades turísticas e 

por isso recebem adultos e idosos que buscam entender no concreto suas histórias 

familiares para poder repassá-las com segurança às novas gerações. 

Dessa forma, este artigo tem a intenção de contribuir para as discussões do campo 

da educação não formal e do turismo cultural no espaço rural, pois é no ato de realizar uma 

visita a uma fazenda histórica é que acontece o encontro, a socialização de vivências, dos 

interesses e das necessidades muitas vezes em comum, assim como o reforço de vínculos 
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afetivos e o sentimento de pertencimento através de suas histórias familiares ou vínculos de 

amizade criados com a própria história do turista com a fazenda visitada.  

Nesse sentido, as perspectivas da educação não formal ajudam a evidenciar o 

quão importante e válidas se tornam as atividades turísticas, permitindo afirmar que a 

educação patrimonial não formal seja vista então, como mais uma possibilidade de vivência 

educativa e atuando em outros setores como o turismo cultural, sendo flexível e respeitando 

as diferenças e capacidades de cada visitante.  

Pensando o espaço empírico das fazendas históricas selecionadas na presente 

pesquisa, observei que as intervenções feitas pelos proprietários dessas propriedades 

aperfeiçoam recursos, tanto materiais quanto imateriais, promovendo a participação 

comprometida e o desenvolvimento social, cultural e educativo dos turistas, em torno da 

recepção dos mesmos, mais centrados na oferta de atividades de educação patrimonial e 

não apenas na promoção do ócio consumista ou de um enfoque exclusivamente recreativo 

ou de entretenimento pessoal, possibilitando assim, uma experiência turística em toda sua 

extensão e não só como mera realização de uma viagem. 

Assim, o turismo cultural em espaço rural, ainda é um campo em construção que 

pode permitir a elaboração de programas diversos para cada uma das fazendas 

pesquisadas. Acredito desta forma, que esta pesquisa vem contribuir para a discussão das 

especificidades do campo turismo, educação e patrimônio, suscitando assim novas 

discussões no âmbito do turismo no espaço rural. 
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