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1. Introdução 

A sociedade brasileira teve sua formação nas áreas hoje concebidas enquanto rurais, 

da mesma maneira a gênese da futura população também aí ocorreu e, assim, a 

consequente organização social do país (DIEGUES JR, 1979). Muito disso se deve a 

estratégia de colonização empregada, que tinha como objetivo o povoamento de extensas 

porções de terras, para este propósito as grandes propriedades rurais se mostraram a melhor 

escolha, se configurando pouco tempo depois como o mais importante fator de produção 

do Brasil (QUEIROZ, 1978). 

O fortalecimento das cidades enquanto o lugar primordial de produção de riquezas 

se iniciou após a mudança da família real para o Rio de Janeiro, e pouco a pouco os 

impactos da Revolução Industrial, principalmente a urbanização e o consequente êxodo 

rural, fizeram surgir previsões sobre o fim do meio rural e de seus habitantes tradicionais 

(FAVARETO, 2007). 

Contudo o que esse trabalho pretende abarcar diz respeito a não concretização de 

tal antevisão, ou seja, o meio rural passou por inúmeras transformações nos últimos anos, 

entretanto, ele não desapareceu, pelo contrário, passou a atrair outras formas de atividades 

que não diretamente se vinculam à produção agropecuária, como o turismo 

(WANDERLEY, 2000; CARNEIRO, 2008). 

A fim de se interpretar os novos valores sobre o rural, esse trabalho teve como 

metodologia um primeiro momento de revisão bibliográfica e um segundo momento de 

pesquisa de campo, caracterizado como um estudo de caso da Fazenda Santa Maria do 

Monjolinho, situada no município de São Carlos. 

A fazenda, assim como o meio rural de uma maneira mais ampla, se enquadra sob o 

debate do novo rural, ou seja, um espaço não mais atrelado exclusivamente à produção 

agropecuária e enquanto um rico produtor de bens simbólicos, processo esse que foi 

acompanhado por uma ressignificação da natureza e da cultura rural (CARNEIRO, 1998, 

2008; WANDERLEY, 2000; VEIGA, 2004; PAULA, 2005). 
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A partir disso, este trabalho de dividirá em quatro partes, além desta introdução e a 

conclusão. As discussões girarão em torno das linhas de pesquisa que debateram sobre o 

fim do rural e da ideia do rural enquanto continuidade das cidades, passando, em um 

segundo momento pela abordagem do novo rural. Em seguida será discutida a metodologia 

do trabalho e a uma breve caracterização da Fazenda Santa Maria, por último a pesquisa de 

campo será analisada. 

 

2. Campo e cidade: continuidade ou término 

Desde seu início a sociologia rural teve em seu cerne a oposição entre o mundo 

urbano e o meio rural, ou seja, esses dois espaços continham em si características díspares 

e que se opunham. Interessante frisar que o meio rural, mesmo tendo dominado quanti e 

qualitativamente a vida social de grande parte do mundo, foi ignorado enquanto campo 

acadêmico até que começou a suscitar problemas práticos (SOLARI, 1979; LEFEBVRE, 

1986). No Brasil, em particular, segundo Queiroz (1979) a sociologia rural teve como 

ponto de partida o exotismo no homem do campo. 

A ênfase inicial da sociologia rural, como já dito, se concentrou na tarefa de 

descrever os traços do meio rural, contrapondo-os às características existentes no meio 

urbano (SOLARI, 1979). De uma forma geral, o que pode se perceber em tal momento foi 

uma valorização do urbano como um espaço para a civilização, o progresso e a 

modernidade, enquanto o rural se limitava à interpretações sobre a produção de bens 

primários, consequência disso foi o estigma de que ele se enquadrava enquanto atrasado, 

imutável e tradicional (CARNEIRO, 2008). 
A utilização que os autores clássicos (como, por exemplo, Max Weber) davam 
ao corte urbano/rural relacionava-se ao conflito entre duas realidades sociais 
diferentes (uma em declínio, outra em ascensão) em função no progresso das 
forças capitalistas que minavam a velha ordem feudal. A dicotomia urbano/rural 
procurava representar, portanto, as classes sociais que contribuíram para o 
aparecimento do capitalismo ou a ele se opunham na Europa do século XVII, e 
não propriamente um corte geográfico. É a partir daí que o ‘urbano’ passou a ser 
identificado com o ‘novo’, com o ‘progresso’ capitalista das fábricas; e as rurais 
– ou a ‘classe dos proprietários rurais’, com o ‘velho’ (ou seja, a velha ordem 
social vigente) e com o ‘atraso’ no sentido de que procuravam impedir o 
progresso das forças sociais (SILVA: 3,1999). 
 

No Brasil, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) classifica o meio 

rural sob o viés de natureza residual (SERACENO, 1996/1999 apud ABRAMAVOY, 

2009), ou seja, as áreas rurais são aquelas que se encontram fora dos limites das cidades, 

sendo que a delimitação desses espaços fica por conta das prefeituras. O problema dessa 

abordagem é que quando uma área passa a ter o mínimo de acesso à infraestrutura, como 
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saneamento, ela já pode ser classificada como “urbana”. Desta feita, essa definição 

contribui para que meio rural continue sendo visto, no país, enquanto um local desprovido 

de serviços básicos e que ainda não foram envolvidos pelas cidades, da mesma forma, 

qualquer tipo de emancipação social é chamada, muitas vezes de maneira errônea, como 

“urbanização do campo” (ABRAMOVAY, 2009). 

No Brasil, viver nas cidades passou a ter valor simbólico, pois era aí que estavam 

os detentores do poder, após 1808 com a formação de uma nobreza até então inexistente no 

nosso contexto (QUEIROZ, 1978), caracterizado, até então, pelas fazendas seja enquanto 

engenho de açúcar, de criação de gado, extrativista, de café ou das estâncias do Sul do país 

(DIEGUES JR, 1979). 

Nos países chamados de Terceiro Mundo, nos anos de 1930 cerca de cento e 

cinquenta milhões de pessoas já residiam em áreas urbanas, cinquenta anos depois, esse 

número já se aproximava de um bilhão e meio (FAVARETO, 2007). 

Dentro desse contexto de urbanização, nas sociedades de capitalismo avançado foi 

comum que o foco para a análise do mundo rural estivesse nos processos de 

industrialização e de urbanização. Desta ideia surgiu o mito de que o habitante do mundo 

rural, qual seja, o camponês, e todo seu habitat iriam acabar por extinguir-se (CARNEIRO, 

1998, 2008; WANDERLEY, 2000; VEIGA, 2004; BOVO, 2005; MOREIRA, 2005; 

FAVARETO, 2007; ABRAMOVAY, 2009). 

As transformações pelas quais passaram as sociedades rurais a partir do fim do 

século XIX, quando ocorreu a primeira revolução agrícola, culminando com a segunda 

revolução agrícola no século XX, tiveram como consequência direta a baixa nos preços 

reais dos produtos agrícolas, “assim, a relação de produtividade do trabalho entre 

agricultura manual menos produtiva do mundo e a agricultura motorizada e mecanizada 

mais produtiva quintuplicou” (MAZOYER e ROUDART: 46, 2010). Sendo assim, se 

tornou usual acreditar que o meio rural estava à espera de uma urbanização ou 

desertificação inevitável, ou seja, a ruralidade foi entendida como uma etapa do 

desenvolvimento social, que, em algum momento, seria superada pelo avanço da 

urbanização (WANDERLEY, 2000; ABRAMOVAY, 2009). 

Henri Lefebvre em 1970 lançou a hipótese da urbanização completa, se baseando 

na ideia de que a sociedade que nasce após a industrialização é uma sociedade resultante 

de uma urbanização completa, que dominou e absorveu em si todo um conjunto de esferas 

do mundo existente, inclusive o mundo rural (VEIGA, 2004; FAVARETO, 2007). A 

consolidação dessa ideia foi possível graças a comum caracterização do meio rural como 
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berço exclusivo das atividades ligadas diretamente à agricultura e como a esfera na qual o 

tradicional e o rústico se constituam como uma paisagem pré-capitalista. Ao ocorrerem 

mudanças que não mais permitiam tal imagem do rural, ele foi dado como próximo do fim, 

ou seja, nesse argumento o mundo rural era concebido como estático e não permeável a 

mudanças (WANDERLEY, 2000; MOREIRA, 2005; CARNEIRO, 2008). 

Apesar de difundida, essa ideia lidou com inúmeras críticas, pois o mundo rural não 

chegou ao fim, ao contrário, mostrou e tem mostrado um “sopro de vida” (CARNEIRO,  

2008). Quando essa hipótese foi abandonada, inclusive por seu próprio autor, a influência 

das cidades nos campos passou a ser vista por outra ótica. 

A abordagem que ficou conhecida como continuum rural-urbano enfatiza as 

consequências da globalização na impregnação do meio rural pelos modos de vida urbano, 

deixando de lado a visão dicotômica entre os dois espaços e defendendo a continuidade 

entre eles (CARNEIRO, 1998). 

O continuum se caracteriza como tendo em sua base a ideia de que entre o mundo 

rural e o mundo urbano existem infinitas gradações, ou seja, “existem inúmeros escalões 

intermediários que vão criando uma transição insensível entre o meio rural propriamente 

dito e o meio urbano” (SOLARI: 10, 1979). Ou seja, aqui a vinculação espacial no é 

decisória para a determinação de modos de vida, organização social e cultural 

(ABRAMOVAY, 2009). 

Quando essa ideia se centra no urbano, uma homogeneização espacial e social dos 

dois mundos acaba por levar ao fim a realidade rural, já que a cidade seria a difusora de 

saberes e modos de vida (WANDERLEY, 2000).  Existem inúmeras outras abordagens que 

tratam das relações entre os campos e as cidades, até este momento ressaltou-se duas que 

se sustentam na ideia de urbanização do rural, sobre os termos dessa ideia: 
São ora uma formulação utópica, ora um meio proposto aos rurais para recuperar 
seu atraso sobre a evolução das cidades, ora ainda uma vontade de proteger as 
cidades contra alguns de seus perigos internos, convidando os agricultores a 
trabalhar para salvaguardar o “meio ambiente natural”. Mas o vocábulo é 
sempre, por assim dizer, urbano-centrado. Ele conota uma dependência do meio 
rural em relação à cidade e fixa o urbano como sentido de suas transformações 
(RAMBAUD s/d apud WANDERLEY: 125, 2000). 

 
3. Novas ruralidades e Turismo Rural 

Quando se pretende pesquisar sobre o meio rural nos dias atuais, rapidamente pode-

se perceber que ele está constantemente acompanhado pelo adjetivo “novo”. Existem 

mudanças que possibilitam que se pense nesse novo momento do meio rural, local que 
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passa a não ser mais avaliado somente segundo critérios como fertilidade da terra e o seu 

preço, mas também sob aspectos como acessibilidade e paisagem (FAVARETO, 2007). 

 São, principalmente, três as características que desempenharam um papel chave 

para a configuração dessa nova situação: foi-se criando um compromisso institucional para 

que se pudesse garantir uma paridade econômica e social entre o meio rural e o urbano, 

isso fez com que as condições de vida nesses dois meios se assemelhassem em alguns 

aspectos; em parte devido a essa primeira característica, foi-se percebido que não está mais 

ocorrendo um esvaziamento do campo, mas sim o inverso, diversos atores sociais estão 

sendo atraídos para essas localidades; e, por último, o surgimento de novas oportunidades 

de trabalho nesses espaços (FAVARETO, 2007). 

 As três dimensões que tradicionalmente definem o meio rural – proximidade com a 

natureza, ligação com as cidades e as relações interpessoais derivadas da baixa densidade 

populacional – passam por deslizamentos em seus conteúdos sociais (FAVARETO, 2007; 

ABRAMOVAY, 2009). Quanto aos usos dos recursos naturais, estes não mais servem 

somente para a produção agrícola, ligando-se a novos usos sociais, como a conservação da 

biodiversidade; as relações com a cidade não mais advém do campo enquanto fornecedor 

de bens primários, há uma integração e diversificação intersetorial maior entre os dois 

espaços; e, por fim, as relações interpessoais não mais podem ser vistas como homogêneas, 

pois uma forte variação de atores ocorre no meio rural (ABRAMOVAY, 2009). 

Nessa abordagem o rural é visto enquanto um modo particular de utilização do 

espaço e da vida social, ou seja, ele deve ser compreendido a partir de suas representações, 

contornos e especificidades, sendo analisado, ao mesmo tempo, enquanto um espaço físico, 

lugar onde se vive e lugar de onde se vê e vive o mundo, isto é, a sua análise deve fazer 

referências à ocupação do território e aos seus símbolos, apreender os modos de vida e as 

questões identitárias e, ainda, levar em conta a cidadania do homem rural e as inserções 

que o mesmo faz em outras esferas (WANDERLEY, 2000; MOREIRA, 2005). 
Nesta perspectiva, campo e cidade não se apresentaram como uma dualidade, 
pois neste caso se estaria admitindo uma impenetrabilidade recíproca; mas 
também não se apresentaram como dois casos de sincretismo, reunindo, devido 
às suas interinfluências, traços congruentes. Apresentam-se como dois fatos que 
podem ter áreas que se recobrem, enquanto outras permanecem distintas; que ora 
convergem em seus processos internos, ora divergem; que às vezes se associam 
em complementaridade, e outras vezes se opõem. Mas que através de todos esses 
fluxos e refluxos, mantêm sua identidade (QUEIROZ: 308/309, 1978) 

 Dessa maneira, a ruralidade passa a ser compreendida enquanto um processo 

dinâmico, que inclui sob si reestruturações constantes de elementos da cultura local, a 

partir da incorporação de novos hábitos, valores e técnicas. Ademais, esse processo se 
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realiza em uma dupla direção: de um lado pode-se identificar a reapropriação de elementos 

da cultura local a partir do surgimento de novos códigos e releituras, e por outro lado, em 

sentido contrário, a apropriação pela cultura urbana de bens culturais e naturais da cultura 

local. Esse processo não acarreta a destituição desta última, ao contrário, possibilita que os 

vínculos com a localidade se reforcem (CARNEIRO, 1998). 

 A ruralidade, segundo Carneiro (1998, 2008) deve ser compreendida enquanto uma 

representação social, que é definida culturalmente pelos atores sociais, que não mais 

exercem atividades homogêneas e somente ligadas à produção agraria. Tanto o rural 

quanto o urbano são, então, representações sociais sujeitas a constantes reelaborações e 

ressemantizações, que ocorrem tendo como base o universo simbólico no qual se inserem. 

 Contudo, não se pode deixar de lado que a agricultura ainda apresenta suma 

importância na conformação dos espaços rurais e que, de uma maneira ou de outra, as 

atividades terciárias sempre existiram em algum grau nesses locais. Entretanto, o que se 

pretende destacar é que esse segundo conjunto está em pleno movimento de expansão, e 

cabe enfatizar que seu desenvolvimento está ligado a aspectos que antes não se 

destacavam, como a crescente importância da natureza e de valores não monetizáveis, o 

que vem sendo chamado de amenidades (FAVARETO, 2007; ABRAMOVAY, 2009). 

 Hoje em dia o meio rural, muitas vezes, é visto como um espaço alternativo à vida 

na cidade; se configura como um local de repouso, harmonia, felicidade e convívio com a 

natureza. Seus grandes atrativos são aspectos que, no passado, representavam verdadeiros 

obstáculos ao progresso agrícola (ABRAMOVAY, 2009). 

 Esses atrativos podem ser vistos como vantagens competitivas que oferecem 

amplas possibilidades de negócios como atividades variadas, que podem ser esportivas, 

turísticas e culturais. Os territórios rurais contribuem de diversas formas com a qualidade 

de vida das pessoas e são detentores de amplas riquezas naturais, que não mais se referem 

a solo fértil, madeira e minérios, mas sim a água limpa, ar puro e silêncio (VEIGA, 2004). 

 De uma maneira geral, o avanço da urbanização e as consequentes configurações 

das cidades causam uma busca por ambientes que apresentam características que não mais 

podem ser encontradas nesses espaços. Nesse sentido, a questão ambiental e sua 

disseminação no mundo contemporâneo também contribui em larga escala para a procura 

pelo espaço rural e confere a ele outra dimensão importante, qual seja, de ambiente rico em 

biodiversidade, e que, portanto, deve ser conservado (WANDERLEY, 2000; VEIGA, 

2004). 
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Silva (1999) descreve o novo rural a partir de quatro grandes grupos de atividades: 

o primeiro diz respeito à agropecuária moderna, baseada em commodities; o segundo 

caracterizado pela agricultura de subsistência realizada pelos agentes que foram excluídos 

do processo de modernização da agricultura; o terceiro grupo se refere às atividades não 

agrícolas, como lazer e prestação de serviços; e o quarto corresponde às novas atividades 

agropecuárias. O aparecimento de tais atividades foi concomitante com o surgimento de 

um novo ator social no mundo rural, qual seja, as famílias pluriativas, que são aquelas nas 

quais os membros não são mais apenas agricultores ou pecuaristas, combinando atividades 

dentro e fora do lugar de moradia (SILVA, 1999; CAMPANHOLA et al, 2002). 

 Depois de feita algumas considerações sobre as maneiras pelas quais o meio rural 

está sendo abordado ultimamente por diversos autores e uma breve explanação das 

atividades que estão em crescimento nesse espaço, a próxima parte desse trabalho se deterá 

com mais atenção a uma delas, qual seja, o turismo em áreas rurais. 

 

3.1  Turismo em áreas rurais 

A Associação Brasileira de Turismo Rural (ABTR) conta com 1150 propriedades 

cadastradas como ofertantes de turismo rural, dessas, 420 estão localizadas no estado de 

São Paulo (SILVA e CAMPANHOLA, 2000). 

O turismo em áreas rurais é relativamente novo no Brasil, ainda mais se comparado 

com outras modalidades de turismo, como o “sol e praia”. Segundo Rodrigues (2000) não é 

possível datar exatamente seu início devido à vastidão do território brasileiro. Porém, é 

conhecido que, em escala estadual, as primeiras atividades que foram denominadas como 

turismo rural aconteceram em 1986 em Lages, Santa Catarina, quando uma fazenda 

chamada Pedras Brancas abriu suas porteiras para que os visitantes pudessem passar um 

dia no campo. 

Embora seja complicado quantificar com precisão a importância econômica da 

atividade turística desenvolvida no meio rural no Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílio (PNAD) de 1997 indica que, na época, quase 250 mil pessoas que residiam 

em áreas rurais estavam ocupadas em atividades não-agrícolas relacionadas com o turismo, 

como hospedagem, restaurantes, diversão e lazer (SILVA e CAMPANHOLA, 2000). 

Um grande problema ressaltado por diferentes autores (RODRIGUES, 2000; 

BOVO, 2005; SILVA e CAMPANHOLA, 2000) diz respeito à definição dos diferentes 

tipos de turismos que hoje são disponibilizados em áreas rurais. Rodrigues (2000) acredita 

que para se caracterizar o tipo de turismo empregado em uma determinada localidade é 
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necessário conhecer alguns aspectos da região, como o processo histórico de ocupação do 

local; a estrutura fundiária; as características das paisagens existentes; tipo de relações de 

trabalho que se estabelecem; atividades econômicas existentes e tipos de empreendimento. 

Importante seria ressaltar as diferenças existentes entre o turismo que se relaciona 

com as atividades agrárias de uma região, sejam elas passadas ou presentes, do turismo que 

tem como principal atrativo os ecossistemas ricos em biodiversidade (RODRIGUES, 2000; 

BOVO, 2005). Contudo, no Brasil o conceito de turismo rural acabou por agregar sob si 

um sentido mais abrangente, sendo utilizado para definir tanto atividades que envolvam o 

uso de paisagens naturais para esportes e passeios ecológicos, como as que se ligam mais 

aos modos de vidas rurais.  

Apesar da falta de uma definição exata, seria importante a separação, 

principalmente entre ecoturismo e turismo rural, pois o primeiro conta com uma legislação 

e programas próprios, fato que não ocorre com o turismo rural, que, dessa maneira, carece 

de uma definição de suas atividades e de leis que se encaixem perfeitamente às suas 

necessidades (BOVO, 2005). 

Há um documento oficial do governo federal chamado “Diretrizes para o 

desenvolvimento do turismo rural no Brasil”, no qual se coloca que o turismo rural se 

insere no Plano Nacional de Turismo 2003-2007. Segundo este documento turismo rural é: 

“O conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido com a 

produção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o 

patrimônio cultural e natural da comunidade” (BRASIL: 7, 2003). De acordo com tal 

documento, turismo rural e agroturismo são aceitos como participantes de suas diretrizes. 

Basicamente, então, o turismo em meio rural consiste em atividades recreativas que 

se realizam no campo, abrangendo diversos segmentos, como o turismo de aventura, 

turismo cultural, turismo esportivo, turismo ecológico, entre outros (BOVO, 2005; SILVA 

e CAMPANHOLA, 2000). Nessa definição se incluem modalidades de turismo que, apesar 

de estarem em espaços rurais, apresentam atividades que não se ligam com a produção 

agropecuária. 

Silva e Campanhola (2000), contudo, diferem esses variados tipos de turismo que 

se enquadram enquanto “turismo em áreas rurais” utilizando o conceito de agroturismo. 

Nele é imprescindível que a propriedade mantenha em seu interior atividades 

agropecuárias e que, desta forma, o turismo se apresente enquanto uma atividade 

complementar, muitas vezes desenvolvida pela própria família proprietária, com eventual 

contratação de mão de obra externa. 
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Rodrigues (2000) sugere que para uma melhor classificação seria interessante 

dividir o turismo rural em dois grandes grupos, sendo que ambos têm em sua base a 

valoração de patrimônios culturais. São eles: o turismo rural tradicional e o turismo rural 

contemporâneo. 

O turismo rural tradicional se subdivide em dois grupos, o de origem agrícola e o de 

colonização europeia. O primeiro subgrupo diz respeito ao turismo praticado em 

propriedades que historicamente se constituíram como unidades de exploração agrária, 

principalmente as antigas fazendas cafeeiras e recebe o nome de “turismo rural do ciclo 

cafeeiro”. O segundo subgrupo tem como base um turismo que se desenvolve em locais 

onde é possível encontrar traços da imigração europeia (RODRIGUES, 2000). 

O turismo rural contemporâneo se difere do tradicional ao utilizar instalações e 

equipamentos modernos, ou seja, posteriores a 1970, quando o turismo no Brasil começou 

a ser encarado enquanto uma importante atividade econômica, neste caso não há a 

exploração de atrativos culturais históricos. Exemplos desse tipo de atividades são os 

hotéis-fazendas (hotéis construídos em áreas rurais, diferente de fazenda-hotel, que se 

caracteriza enquanto a conformação das instalações de antigas fazendas a moldes que 

permitam a hospedagem de turistas), pousadas rurais e as residências de fins de semana, 

que se localizam próximas às cidades e se caracterizam como pequenas propriedades 

utilizadas como segunda residência de famílias provenientes das cidades (RODRIGUES, 

2000). 

            O que se pode observar hoje em dia é a valorização das especificidades culturais e 

naturais provenientes dos meios rurais (BOVO, 2005). Pode-se depreender disso que as 

identidades locais provenientes das relações entre a produção material, cultural e ético-

ideológica dos espaços rurais estão na base de um movimento retrô, ou seja, que aprecia as 

culturas tradicionais (RODRIGUES, 2000). 

 

4. Metodologia e Caracterização do local de estudo 

Mann (1970), através de uma frase de Alexander Pope que diz “o estudo apropriado 

da humanidade é o homem”, justifica as espionagens e escutas tão características do 

trabalho sociológico, afinal, nada mais razoável do que usar gente realmente viva como as 

principais fontes de dados. 

A pesquisa de campo, enquanto um estudo de caso tem como objetivo apreender o 

máximo possível a totalidade de uma situação, tendo como base um objeto delimitado, 

num ambiente real, a partir do qual os dados são coletados (NEVES, 1996; MARTINS, 
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2008). Para a realização deste trabalho, como já citado acima, foi imprescindível uma 

primeira etapa de revisão bibliográfica para um maior entendimento teórico do conceito de 

turismo rural e meio rural. 

Para a realização da pesquisa de campo foi utilizada, num primeiro momento, uma 

pesquisa na internet sobre as fazendas localizadas na cidade de São Carlos que apresentam 

atividades turísticas na atualidade. Após a escolha da fazenda que serviria como o local no 

qual seria realizada a pesquisa de campo, foi feita uma pesquisa no site da fazenda 

escolhida. 

 O primeiro contato com a fazenda selecionada, Fazenda Santa Maria do 

Monjolinho, se deu com a visita da pesquisadora ao local, visita esta que possibilitou a 

primeira conversa com o proprietário da fazenda. A partir desse primeiro contato, foram 

feitas outras visitas que se caracterizaram pela aplicação de entrevistas com roteiro já 

formulado. 

 As entrevistas foram realizadas em novembro de 2011 com o proprietário da 

fazenda, com três funcionários do local e com treze turistas que o estavam visitando. 

Foram promovidas, ao todo, dezesseis entrevistas, todas foram gravadas com o 

consentimento dos entrevistados e depois foram transcritas para arquivo. 

 O intuito das entrevistas foi compreender a partir do ponto de vista das pessoas que, 

de alguma forma, contribuem para a existência da fazenda, como se formam as opiniões 

relacionadas ao meio rural, suas mudanças e os sentimentos que se ligam à fazenda. 

 De maneira sucinta, o objetivo deste trabalho foi apreender os principais conceitos 

teóricos emergentes com as recentes discussões acerca das transformações do meio rural, e, 

a partir de um estudo de caso da Fazenda Santa Maria do Monjolinho, sob o ponto de vista 

do seu proprietário, dos funcionários e das pessoas que visitam o local, interpretar de que 

maneira ocorre a emergência de novos valores sobre o espaço rural. 

 Pretendeu-se responder, a partir da pesquisa de campo, quais as circunstâncias que 

acarretaram as mudanças nas atividades da fazenda, que tradicionalmente é um local 

vinculado à produção agropecuária, e que há oito anos abriu suas porteiras para atividades 

turísticas e, também, apreender os padrões simbólicos, as práticas e sistemas 

classificatórios pertencentes ao universo em questão. 

A entrevista com o proprietário da fazenda foi realizada em seu escritório, 

localizado dentro da edificação na qual hoje funciona o museu. O local apresenta funções 

múltiplas, é ao mesmo tempo um sobrado construído no século XIX pelo primeiro 

proprietário da fazenda, e por isso funciona como museu na parte térrea, na qual também 
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há uma sala que é utilizada como escritório, e o primeiro andar do sobrado é o local no 

qual alguns membros da família do proprietário moram. 

Os funcionários foram abordados enquanto estavam em uma pausa de seus afazeres 

usuais. Foram entrevistados o jardineiro, o monitor que trabalha no museu e um dos donos 

do restaurante que funciona na antiga e já desativada, estação de trem Monjolinho. 

Durantes as visitas não foram encontrados mais funcionários, alguns estavam muito 

ocupados com seus afazeres e não puderam responder às perguntas. Numa outra visita 

havia mais funcionários, contudo, a fazenda estava bastante movimentada devido a um 

grande número de turistas e todos estavam ocupados com suas atividades diversas. 

A fazenda Santa Maria do Monjolinho, localizada na Estrada São Carlos-Ribeirão 

Bonito (SP-215), saída 158, é reconhecida como Patrimônio Histórico e é tombada pelo 

CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico) que tem seu trabalho ligado à Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico 

(UPPH), que é uma das Unidades de Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. 

A fazenda Santa Maria foi adquirida em 1850 por José Leite de Almeida Camargo, 

um jovem de Piracicaba que chegou à fazenda já casado e com uma dúzia de filhos, “antes 

disse era mata e índio vivendo aqui” nas palavras do atual proprietário da fazenda1. Assim 

que a família se mudou para o local, já foi iniciada a plantação de café, primeiramente com 

a instalação do terreiro para sua secagem e a senzala para os escravos. 

 José Leite de Almeida Camargo que faleceu em 1860 devido ao tifo, teve sua 

herança repartida entre três filhos, Carlos, José Inácio e Theodoro. Contudo, Theodoro que 

ficou a frente da produção cafeeira da fazenda. 

A quantidade de café exportado pelo Brasil aumentou 341% e os preços subiram 

91% desde os anos quarenta do século XIX e a última década deste século (FURTADO, 

1980). Foi justamente nesta época que o imperador D. Pedro II resolveu percorrer de trem 

a área do estado de São Paulo na qual o município de São Carlos está inserido. Na época a 

região já demonstrava progresso, principalmente devido ao café e a instalação das estradas 

de ferro Mogiana e Sorocabana. 

Em novembro de 1886 o imperador se hospedou em um sobrado na cidade de São 

Carlos, e vários fazendeiros foram conhecê-lo, inclusive Theodoro. O fazendeiro ficou 

impressionado com o estilo de vida do imperador e passou a aspirar um título de nobreza, 

solicitando isso ao Imperador, que disse ser impossível conceder tal título a um simples 

                                                        
1 Trecho retirado de entrevista cedida pelo Dr. Décio Luiz Malta Campos, proprietário da fazenda Santa 
Maria do Monjolinho, em 19/11/2011, São Carlos – SP. 
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fazendeiro sobre o qual ele não conhecia nenhuma obra importante. Entretanto, o 

Imperador disse ao então proprietário da fazenda Santa Maria que voltaria à região de São 

Carlos dentro de seis anos, ou seja, em 1892 e que se, até lá o fazendeiro tivesse realizado 

algum feito relevante, ele lhe concederia o título de barão. A decisão de Theodoro Leite de 

Camargo foi de construir um prédio num estilo de sobrado com arquitetura neoclássica e 

com características predominantemente urbanas na fazenda Santa Maria com o intuito de 

hospedar o Imperador na sua próxima visita à cidade. 

Contudo, durante a construção do sobrado, que se iniciou em janeiro de 1888 e 

terminou no Natal de 1890, dois acontecimentos históricos foram fundamentais para a 

configuração do futuro da fazenda Santa Maria do Monjolinho. O primeiro se trata da 

Abolição da Escravidão, em 13 de maio de 1888 e o segundo, da Proclamação da 

República em 15 de novembro de 1889. 

Com a abolição, o então proprietário da fazenda ficou durante algum tempo sem 

mão de obra, pois os imigrantes europeus demoraram a chegar à fazenda a fim de iniciarem 

os trabalhos, durante cinco anos foi comum que vários fazendeiros perdessem diversas 

colheitas de café por falta de mão de obra. Foi necessário algum investimento para a vinda 

desses imigrantes, o que, concomitantemente aos gastos provenientes da construção da 

casa, causaram inúmeros prejuízos nas finanças de Theodoro. 

A Proclamação da República significou para o personagem aqui relatado o fim das 

possibilidades de concretização de seu desejo de conseguir um título de nobreza, já que D. 

Pedro II foi deposto e partiu em exílio para Portugal, terminando sua vida na França. Nesse 

momento, Theodoro Leite de Camargo se viu em grandes dificuldades financeiras, com 

amplas dificuldades em pagar sua dívida bancária, e, então, colocou a fazenda Santa Maria 

do Monjolinho à venda. 

Na mesma época, um jovem de 27 anos chamado Cândido de Souza Campos que 

acabava de se formar em direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São 

Paulo, havia conhecido uma moça chamada Zuleika Malta em seu baile de formatura. Ele e 

a moça “começaram a tentar um namoro” – nas palavras do neto do casal, Décio Luiz 

Malta Campos – mas o pai da moça, Procópio de Toledo Malta, um rico industrial da 

cidade de São Paulo não permitiu o relacionamento.  

Os dois jovens, contudo, insistiram e trocaram correspondências por três anos. 

Cândido de Souza Campos então pediu a mão de Zuleika que aceitou e comunicou ao pai. 

O pai acabou cedendo pois a filha se negou a casar com qualquer outro pretendente, 

jurando ficar sozinha para sempre. Entretanto, o pai da noiva não considerava que Cândido 



13 
 

teria um status adequado para se casar com sua filha, afinal, seu pai era médico e a família 

não era abastada. Procópio então “resolve melhorar a posição do jovem, e para tal dá 

ordem a esse jovem que procurasse uma fazenda na região de São Carlos à venda, e ele, 

pai da moça, pagaria essa fazenda em nome do jovem. E esse Cândido, proprietário de uma 

fazenda de café, teria status para casar com sua filha” 2. 

Cândido de Souza Campos vem, então, a região de São Carlos em 1903 e compra, 

com o dinheiro do sogro, a fazenda Santa Maria do Monjolinho de porteiras fechadas, ou 

seja, com tudo dentro, desde móveis a empregados. Cândido residiu na fazenda até 1931, e 

durante esse tempo além de devolver ao sogro todo o dinheiro investido na compra da 

fazenda, acabou ficando muito rico. 

O crack na bolsa de Nova York em outubro de 1929 foi fatal para a cultura cafeeira. 

O preço do café não conseguiu resistir aos abalos financeiros que permearam o mundo 

todo e desabaram 30%. Juntamente com isso, o crédito externo foi suspenso e os 

financiamentos para o café foram retidos. Os novos preços do café não eram suficientes 

para cobrir as dívidas que haviam sido contraídas pelos cafeicultores em um momento 

anterior (PRADO JR., 1977); “só que o Cândido não tinha café, ele tinha quatro milhões e 

oitocentos mil dólares parados no banco [...] ele ficou muito bem de vida, então daí para 

frente ele manteve a fazenda normalmente com esse dinheiro que ele tinha ganhado, sem 

querer” 3, fortuna essa advinda da venda, um ano antes, de quase cem mil sacas de café que 

ele havia armazenado durante anos.  

Em 1934 Zuleika faleceu, e com a sua morte Cândido abdicou dos cuidados da 

fazenda e faleceu vinte anos depois. Nesse momento – 1934 – a fazenda se encontrava com 

pouca atividade, produzindo café e leite em menor escala. Décio Luiz Malta Campos, atual 

proprietário, começou a tocar as atividades da fazenda quando seu pai adoeceu e isso 

ocorreu na época em que a cana-de-açúcar começou a se expandir na região de São Carlos. 

Hoje em dia a fazenda conta com uma produção diversificada, ainda existem 40 mil 

pés de cafés, há gados para a produção de leite – que é vendido para a Nestlé em 

Araraquara – conta também com a engorda de bovinos, cabras, bodes, ovelhas e frangos. 

Contudo, atualmente, a atividade mais importante da fazenda é a cana-de-açúcar. A 

fazenda conta com cerca de seiscentos alqueires, sendo que duzentos deles estão 

                                                        
2 Trecho retirado de entrevista cedida pelo Dr. Décio Luiz Malta Campos, proprietário da fazenda Santa 
Maria do Monjolinho, em 19/11/2011, São Carlos – SP. 
3 Trecho retirado de entrevista cedida pelo Dr. Décio Luiz Malta Campos, proprietário da fazenda Santa 
Maria do Monjolinho, em 19/11/2011, São Carlos – SP. 
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arrendados para a usina Raízen, onde é cultivado esse produto. Segundo o Dr. Décio Luiz 

Malta Campos, a fazenda encontrou na produção de variados produtos o caminho para se 

manter no mercado. 

A abertura da fazenda Santa Maria do Monjolinho para atividades turísticas 

aconteceu há oito anos, motivada principalmente pelo estabelecimento da usina de cana-

de-açúcar Raízen, que se tornou vizinha da fazenda. Desde sua fundação, em 1951, essa 

usina passou a comprar, a cada ano, as fazendas vizinhas à fazenda Santa Maria, “e toda 

vez que ele [o usineiro] comprava as fazendas, ele destruía todas as casas, porque o 

interesse do usineiro é terra, e não casa” 4.  

Como não podia deixar de ser, a usina fez inúmeras ofertas pela compra da fazenda 

Santa Maria, “e começou a família a ficar toda angustiada, porque, de repente, o preço 

seria tão violento que todo mundo venderia a fazenda e ele iria derrubar todos os prédios” 
5. Pensando nisso a família optou pelo tombamento de alguns prédios da fazenda, “no 

sentido de tentar preservar alguma coisa para o futuro, porque se ninguém preserva, daqui 

a duas, três gerações, ninguém sabe mais o que aconteceu [...] se não houvesse essa 

preservação, amanhã alguém pergunta ‘ué mas o que aconteceu? Era mata e tinha índio, e 

agora, de repente, virou só cana? O que que aconteceu nesse meio? Alguma coisa devia 

existir’” 6. 

 

5. Um dia na Fazenda Santa Maria 

A fazenda foi escolhida devido à sua potencialidade de adequar em seu 

microcosmo, acontecimentos gerais e abrangentes, ou seja, é possível depreender dentro 

desta única unidade produtiva, fenômenos que acontecem num macrocosmo;  
ali estão a nossa política, nossa cultura, nossa economia, algumas de nossas 

maneiras de viver em sociedade, marcadas pelo tempo, coladas ao exterior, como 

um espelho que pode reproduzir em tamanho reduzido um mundo bem mais 

vasto e, por isso mesmo, muitas vezes mais fácil de se olhar (COSTA: 116, 

2010). 

                                                        
4 Trecho retirado de entrevista cedida pelo Dr. Décio Luiz Malta Campos, proprietário da fazenda Santa 
Maria do Monjolinho, em 19/11/2011, São Carlos – SP. 
5 Trecho retirado de entrevista cedida pelo Dr. Décio Luiz Malta Campos, proprietário da fazenda Santa 
Maria do Monjolinho, em 19/11/2011, São Carlos – SP. 
6 Trecho retirado de entrevista cedida pelo Dr. Décio Luiz Malta Campos, proprietário da fazenda Santa 
Maria do Monjolinho, em 19/11/2011, São Carlos – SP. 
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Como fator de destaque também é possível colocar a diversificação da produção, 

representada pelo café, cana-de-açúcar, gado leiteiro, gado de corte, carneiro, ovelha, 

assim como o contexto da fazenda enquanto propriedade adjacente a outras já compradas 

pela usina sucroalcooleira, além da recente abertura das porteiras da fazenda a visitação 

turística, que, segundo o proprietário, apresenta três nuances: a histórica, a ambiental e a 

agropastoril. 

A primeira pergunta feita diz respeito à caracterização do meio rural pelas pessoas, 

nesse sentido as respostas que surgiram diziam respeito ou à classificação do IBGE ou à 

ideia do rural como representante da natureza intocada e lugar primordial da vida. Esta 

última constatação vai ao encontro ao fato apresentada por Abramovay (2009), qual seja, 

quanto menor o peso da agricultura na ocupação e formação de renda de um indivíduo, 

maior é a ênfase na relação com a natureza. 

Dentro da fazenda uma família, que não a do proprietário, alugou a já desativada 

Estação de Trem Monjolinho para ali colocar em funcionamento um restaurante, como já 

dito, as características naturais ou amenidades servem como uma nova fonte de vantagens 

comparativas (VEIGA, 2004; FAVARETO, 2007; ABRAMOVAY, 2009). 

Somente o fato de o restaurante estar em uma área rural dá a ideia aos seus clientes 

de que todas as verduras são plantadas ali na fazenda e tudo é mais natural, contudo, 

segundo informações do folder que é distribuído no museu da fazenda, os vegetais usados 

vêm de uma horta do centro da cidade de São Carlos. 

O rural, em tal contexto, pode ser apreendido enquanto uma categoria de 

pensamento que organiza e classifica o mundo social, orientando suas ações e criando 

identidades. Uma nova dinâmica social e econômica passa a ser alimentada por bens 

simbólicos que se forjam no rural. A noção de rural “corresponde a construções simbólicas 

pertencentes a diferentes universos culturais que lhes atribuem significados distintos” 

(CARNEIRO, 2008). 

Apesar da quase unanimidade das respostas dos turistas que ligam o meio rural ao 

mato, natureza, qualidade de vida, ar puro, limpeza, entre outros, quando perguntados 

sobre o meio rural hoje em dia, os atores de dentro da fazenda, ou seja, o proprietário e os 

funcionários, a ênfase recai sobre outro fato, qual seja, a instalação e a expansão da 

plantação canavieira de uma usina que se instalou vizinha da fazenda. 

 Quando questionado sobre a abertura da fazenda à visitação há oito anos, o atual 

proprietário foi enfático ao dizer que foi uma maneira de tentar impedir que a usina 

comprasse a fazenda, assim como já fez com todas as propriedades vizinhas. 
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 Perguntados sobre as mudanças que ocorreram no meio rural, ao qual pertencem, os 

funcionários e o proprietário entrevistados expuseram suas visões sempre atreladas à 

expansão de cana-de-açúcar. Os relatos contavam sobre moradores de chácaras que 

venderam suas terras para a usina e se mudaram para a cidade, às vezes prestando serviços 

ainda no meio rural, ou explicando que antigamente, na época em que a plantação de cana-

de-açúcar não existia e a de café predominava, o quadro de funcionários da fazenda era 

muito maior, com a chegada da usina os funcionários não eram mais necessários e 

passaram a viver nas cidades, inflando os bairros periféricos e passando antigas 

responsabilidades, como de moradia e alimentação, dos fazendeiros para os prefeitos e 

outros órgãos do governo. 

Silva (1999) trata de assunto, referindo-se ao fato de que nos anos de 1960 e 1970 

foi expressivo o contingente de trabalhadores que saíram das fazendas em direção às 

cidades, contribuindo para a formação das periferias urbanas, ou bairros periféricos, como 

diz o entrevistado. Sendo assim, grande parte da força de trabalho agrícola acabou se 

urbanizando naquele momento. No estado de São Paulo, a mão-de-obra agrícola no meio 

rural é encontrada, principalmente, na cana-de-açúcar, as oleícolas e na laranja, contudo, a 

pequena expansão da força de trabalho nessas culturas está ligada a uma enorme expansão 

de áreas ocupadas com essas culturas. Se for considerada a relação entre a área cultivada e 

a demanda por mão-de-obra, é possível constatar-se que é cada vez menor o número de 

empregos gerados por unidade de área plantada (SILVA, 1999). 

A agricultura representa cada vez menos o setor com maior ocupação e de geração 

de renda nos países, principalmente nos de capitalismo avançado (SILVA, 1999; 

ABRAMOVAY, 2009). Na pesquisa de campo não foi visto nenhum funcionário que 

trabalhasse na fazenda diretamente com a produção agropecuária; eles devem existir, com 

certeza, mas não foram citados por outros funcionários e nem encontrados. Todos os 

funcionários entrevistados ou citados e que não puderam ser entrevistados devido aos 

afazeres, apresentavam ocupações ligadas a outros setores, como jardinagem, trabalho 

doméstico, monitoria, motorista de trator ou charrete para conduzir os turistas pela 

fazenda, ou com conserto de trator e outras máquinas existentes na propriedade e com o 

comércio, como no caso dos empregados do restaurante. 

É possível apreender dos dados obtidos pelas entrevistas que o tipo de turismo que 

existe na fazenda Santa Maria do Monjolinho se liga a uma clientela oriunda, em sua 

maioria, de centros urbanos, como São Carlos (seis entrevistados), Campinas (dois 

entrevistados), Valinhos (uma entrevistada) e Sertãozinho (uma entrevistada) – dos treze 
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turistas entrevistados, dez são oriundos de cidades que propiciam um modo de vida 

tipicamente urbano, os outros três entrevistados eram de Ibaté -, e que está carente do 

contato com a terra, com um modo de vida, que, segundo o imaginário urbano, remete à 

reconciliação com a natureza (SILVA, 1999). Contudo, diferentemente do que ocorre nas 

falas dos entrevistados que trabalham e também na fala do dono da fazenda, a usina de 

cana-de-açúcar não é citada pelos turistas. 

O modo de vida rural, para o turista, é a reprodução de uma identidade local. O 

turista constrói uma imagem de rural a partir das informações e códigos aos quais ele tem 

acesso, ou seja, o que ele procura no espaço rural ao ir vista-lo, é o rural que ele criou em 

seu imaginário. Sendo assim, as propriedades que oferecem turismo rural, para obterem 

sucesso, devem ser capazes de oferecer a imagem de rural tal qual é construída pelo mundo 

urbano, do qual o turista faz parte (BOVO, 2005). Cada paisagem reflete as auto definições 

feitas sobre o rural e se fundem com a cultura do indivíduo (ALMEIDA JR. et al, 2008). 

A importância que a expressão “qualidade de vida” adquiriu nos últimos anos traz 

amplas consequências para o meio rural, que passa a ser visto como um local capaz de 

satisfazer as necessidades das populações urbanas nos quesitos de saúde, segurança, 

desenvolvimento pessoal e lazer (FAVARETO, 2007). 

 Quando indagados sobre os motivos que os levaram a visitar a fazenda o 

patrimônio histórico da fazenda também é citado, mas em um número bem menor de falas, 

a ênfase sempre recai sobre a natureza. 

A configuração de uma propriedade rural ultrapassa a esfera econômica, atingindo 

as esferas da cultura e da subjetividade. Essas forças são de grande importância nos rumos 

dos processos de transformações pelos quais passam os espaços, os territórios e as 

paisagens. Uma mesma paisagem pode ter diferentes significados, dependendo do grupo 

ou indivíduo estudado (ALMEIDA JR. et al, 2008). É preciso uma análise do papel 

institucional, simbólico e identitário desse tipo de espaço (JOLLIVET, 1998). 

A nostalgia também se fez presente em algumas falas, segundo Thomas (1988) a 

nostalgia é comum nos meios rurais, pois as plantas e os animais, de uma maneira geral, 

não são concebidos enquanto indivíduos, e sim como classe, e dessa forma, eles trazem 

lembranças da infância de maneira mais vívida; “uma primavera pode ser instantaneamente 

reconhecida como a mesma planta que vimos na infância, ao passo que uma pessoa não” 

(THOMAS: 301, 1988).  

Por mais que a fazenda tenha passado por inúmeras décadas de transformações 

pelas mãos humanas, seja através da construção de edificações, seja na utilização de 
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grande parte de suas terras para a produção de bens primários, ela ainda é vista enquanto 

um local embrenhado pela natureza e, por mais artificial que esta possa ser, ela não é 

compreendida desta forma; a natureza faz parte da cultura popular e dela não pode se 

separar (ALMEIDA JR. et al, 2008).  

No rural o ambiente natural sempre acaba por predominar sobre o construído, 

mesmo que esse natural seja socialmente apropriado, social e economicamente vivido e 

criado passando por modelações e remanejamentos constantes devido às práticas e técnicas 

(JOLLIVET, 1998). 

 

6. Considerações Finais 

O objetivo deste trabalho foi apreender em um estudo de caso possíveis novos 

valores que emergissem sobre o meio rural, embasando-se na literatura que surgiu na 

última metade do século passado, que tem em seu bojo a análise das mudanças que 

aconteceram no meio rural e a apreensão de suas categorias contemporâneas. 

Apesar de aqui ter sido explanado sobre diferentes abordagens acerca das relações 

entre os campos e as cidades, deu-se ênfase na hipótese de que não é possível averiguar 

uma homogeneização entre esses dois espaços, mesmo com o contato cada vez mais 

intenso entre eles. Sendo assim, tornou-se comum se referir às ruralidades como novas, ou 

seja, transformações ocorreram nesse espaço, contudo, ao invés de uma homogeneização, o 

que acontece é a formação de novas formas de relações sociais e formas de sociabilidade, 

em constante reelaboração. 

. O contato advindo entre esses dois meios, rural e urbano, acaba por impulsionar 

um movimento de duas direções: ao mesmo tempo em que modos e práticas citadinos são 

absorvidos pelo meio rural, o mesmo acontece com o tipo de vida rural, que passa a fazer 

parte do imaginário das populações urbanas, que se consideram carentes de maior contato 

com a natureza e sedentas por ambientes com mais tranquilidade e paz, já que não mais é 

possível encontrar tais fatores nas cidades, vistas enquanto ambientes caóticos. 

A partir da pesquisa de campo foi possível apreender de que maneira o meio rural 

atual é visto, além de permitir interpretações sobre os valores que permeiam o imaginário 

sobre o rural, tanto pelo proprietário da fazenda, quanto por alguns funcionários, como 

também pelos turistas que visitam o local. 

Concluiu-se que em sua maioria, as pessoas veem o rural enquanto um local que 

possibilita melhor qualidade de vida, estando ligado às noções de paz, tranquilidade e 

natureza, principalmente. O verde é citado a todo o momento como o grande atrativo da 
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fazenda, sobressaindo-se aos outros atrativos da mesma, como as antigas edificações 

mantidas desde o século XIX. É constatável que a busca pela natureza, mesmo que ela não 

seja muito “natural”, é o que caracteriza o turismo na fazenda. 

A maneira como os indivíduos enxergam o rural está muito mais ligada às crenças, 

memórias e pontos de vistas que possuem, do que com o que o rural realmente é, do que 

com a natureza intocada que um dia veio a ser. Pois, ele mesmo, é um ambiente 

configurado a partir das mãos humanas e, sendo assim, se configura como simbólico. A 

cana-de-açúcar, assim como as paisagens da fazenda Santa Maria, faz parte desse rural 

configurado a partir da ação humana, contudo, parece que a monocultura canavieira 

representa sob si todos os malefícios advindos do capitalismo, e sendo assim, a paisagem 

formada pelas plantações podem carregar consigo todos os problemas que o avanço do 

capitalismo já causou nas cidades. 

Dessa maneira, percebe-se que as diferentes paisagens que se configuram no meio 

rural brasileiro trazem ao senso comum aquela velha polaridade, tanto debatida nos meios 

acadêmicos. Por um lado, no imaginário social, existe um meio rural natural, fonte de vida 

e arcaico, e do outro, há as usinas e suas extensas plantações de cana-de-açúcar, enquanto 

símbolos de uma modernidade e de um capitalismo que não deveriam se enquadrar no 

meio rural, pois, nesse imaginário social, as cidades já são os espaços próprios para o 

desenvolvimento econômico e tecnológico embutidos na lógica de seu capitalismo. 
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