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RESUMO 

 

O Turismo Cultural é um dos principais segmentos do Turismo, seja por 

movimentar fluxos turísticos ou por ser capaz de proporcionar momentos 

únicos aos turistas, fazendo-os participar do cotidiano dos autóctones e 

encantar-se com a diversidade cultural presente no globo. Atualmente, uma 

das principais motivações do Turismo Cultural é descobrir e vivenciar o 

“diferente”, conhecer a identidade cultural de um povo e adquirir conhecimentos 

a partir da troca de experiências realizada entre a população receptora e os 

turistas. Baseado nesse fato, o presente trabalho tem o objetivo de discutir a 

identidade cultural inserida nos roteiros turísticos municipais de Piracicaba, 

através de diferentes pontos de vista, a fim de posicioná-la como um atrativo 

turístico para fomentar o turismo cultural no município. A pesquisa é de 

natureza qualitativa e foi divida em duas partes. A primeira parte, considerada 

descritiva bibliográfica, visou fornecer dados sobre Piracicaba e apresentar os 

roteiros turísticos municipais desenvolvidos para a cidade. A segunda parte se 

deu a partir de uma pesquisa de campo com a utilização de entrevistas 

semiestruturadas com três agentes do turismo para perceber a identidade 

cultural piracicabana inserida nos roteiros turísticos municipais relacionados à 

cultura. Destaca-se que os agentes de turismo neste trabalho são pessoas 

responsáveis pelo planejamento, organização e execução do Turismo em 

Piracicaba. Os resultados revelam que apesar de o município possuir múltiplas 

identidades pelo seu contexto histórico, a população possui traços marcantes 

da cultura caipira, porém, essa característica não é trabalhada nos roteiros 

culturais da cidade.  

 

Palavras chave: Turismo Cultural. Identidade Cultural. Roteiros Turísticos 

Municipais de Piracicaba.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The Cultural Tourism is one of the main segments of the Tourism, whether for 

moving touristic flows or for being capable of providing unique moments to 

tourists, making them to participate on the autochthonous daily and delight 

themselves with cultural diversity around the world. Nowadays, one of main 

motivations of the Cultural Tourism is to find out and experiment the “different”, 

to know the cultural identity of a nation and acquire knowledge from the 

exchange of experiences between receptor population and the tourists. Based 

on this fact, the current study has the objective of discussing the cultural identity 

inserted on the municipal touristic sightseeing tours of Piracicaba, among 

different points of view, in order to position it as a touristic attractive to promote 

the cultural tourism in the city. The research is qualitative nature and it was 

divided in two parts. The first part, considered descriptive literature, aimed to 

provide data about Piracicaba and present the municipal touristic sightseeing 

tours developed for the city. The second part was given by a field research 

using semi-structured interviews with three touristic agents to realize the cultural 

identity of the city inserted in the municipal touristic sightseeing tours related to 

culture. The results revealed that even Piracicaba has multiple identities by its 

historical context, the population has outstanding traces of countrified culture, 

however, this characteristic is not worked in the municipal sightseeing tours of 

the city. 

 

Key-words: Cultural Tourism. Cultural Identity. Municipal sightseeing tours of 

Piracicaba. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Turismo Cultural é um dos principais segmentos do Turismo, mas para que 

um destino turístico possa se destacar em um mundo globalizado e cada vez mais 

homogêneo é necessário que ele possua e/ou desenvolva produtos/serviços 

diferenciados capazes de atrair a curiosidade dos turistas e suprir as suas 

necessidades e desejos.  

Pode-se dizer que a identidade cultural de um povo é o bem, imaterial, mais 

precioso que uma população pode ter, visto que ela é quem mantém a história, as 

tradições e os costumes vivos a cada nova geração.  

Atualmente, o consumidor do Turismo Cultural busca por experiências. Esse 

procura por uma realização pessoal, a qual possa se envolver com a cultura do 

outro, vivenciar “o diferente” e adquirir novos conhecimentos (AVIGHI, 2000). Desta 

forma, pode-se afirmar que a identidade cultural pode ser considerada como um 

atrativo turístico cultural capaz de despertar o interesse do turista que anseia por 

enriquecimento pessoal e cultural. 

A identidade cultural também tem o poder de despertar o sentimento de 

pertencimento e de continuidade de uma determinada população, além de fazer com 

que essa valorize e preserve suas características, tradições e costumes 

(SCHLÜTER, 2009). 

O presente trabalho tem o objetivo geral de realizar um estudo sobre a 

identidade cultural da população piracicabana a partir dos roteiros turísticos 

municipais da cidade, tendo como base as percepções de agentes do turismo locais. 

Destaca-se que os sujeitos do turismo envolvidos nessa pesquisa são pessoas que 

trabalham diretamente com o planejamento, organização e execução das atividades 

turísticas de Piracicaba, e não agentes/consultores de viagens.  

Piracicaba é uma cidade localizada no interior do estado de São Paulo. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município possui 

atualmente 365.287 habitantes e uma área de 1.378,501 quilômetros quadrados. A 

cidade é reconhecida pela sua beleza, centros universitários e tecnológicos de 
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excelência e também por conseguir aliar o seu desenvolvimento com a simplicidade 

do povo e o respeito pelas manifestações culturais (IBGE, 2013).  

Percebe-se que a Prefeitura Municipal do município vem desenvolvendo 

projetos para fomentar a atividade turística no local. Além disso, acredita-se que a 

cidade tenha atratividade para estimular o Turismo Cultural na região, visto que 

possui atrativos históricos e culturais. De acordo com a Secretaria de Turismo da 

cidade (SETUR), “visitar Piracicaba é resgatar autênticas manifestações populares, 

religiosas, artísticas, com simbolismos históricos de uma terra que valoriza seu povo 

e busca preservar seus valores” (SETUR PIRACICABA, 2014). 

Pode-se dizer que Piracicaba é uma “cidade de identidades”, pois ela 

preserva características de diferentes povos. A princípio ela era habitada por índios, 

mais tarde passou a ser colonizada por homens brancos que trouxeram os negros 

escravos e, com o decorrer do tempo, vieram os imigrantes europeus (JORNAL DE 

PIRACICABA, 2003). 

Apesar das diferentes identidades culturais que fazem parte da história de 

Piracicaba, a cidade é reconhecida nacionalmente como “caipira” (termo utilizado, na 

maioria das vezes de forma pejorativa, para designar pessoas que vivem em 

municípios do interior). Este estereótipo será discutido no decorrer do trabalho para 

caracterizar a população piracicabana.  

A pesquisa foi motivada pelo amor que a pesquisadora cultiva pela sua 

cidade, Piracicaba, e pela curiosidade em descobrir se a identidade cultural da 

população piracicabana está sendo levada em consideração no desenvolvimento do 

Turismo Cultural na região. Acredita-se que a história, as tradições, os costumes e 

manifestações populares piracicabana podem ser capazes de fomentar a atividade 

turística no local. 

Desta forma, tem-se como questão norteadora da pesquisa: “Em que medida 

a identidade cultural da população piracicabana foi considerada e inserida nos 

roteiros turísticos municipais de Piracicaba e como ela é percebida pelos agentes do 

turismo?”. Destaca-se que os agentes do turismo tratados no respectivo trabalho 

representam pessoas que estão envolvidas com o planejamento, a organização e a 

execução do Turismo em Piracicaba.  
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A fim de responder a este questionamento, foram estabelecidos três objetivos 

específicos desenvolvidos a partir do objetivo geral. Os objetivos específicos são: 

compreender o Turismo Cultural, tendo enfoque conceitual e a relevância do 

patrimônio cultural e identidade para o processo de desenvolvimento turístico; 

desenvolver levantamento sobre os aspectos turísticos e culturais da cidade de 

Piracicaba, com finalidade de identificar o perfil do piracicabano na construção de 

roteiros turísticos, e por fim, analisar os roteiros turísticos municipais de Piracicaba, 

com vistas a descobrir a identidade cultural dos piracicabanos presentes nas 

propostas. 

Para desenvolver esse trabalho, a pesquisadora utilizou a abordagem 

qualitativa, visto que não havia o interesse em medir ou quantificar os dados 

coletados, mas sim de analisa-los e qualifica-los.  

A pesquisa foi divida em duas partes. A primeira parte é do tipo descritiva e 

teve como estratégia a pesquisa bibliográfica para coletar dados a respeito do 

Turismo Cultural, patrimônio cultural e identidade cultural. Usou-se como outra 

estratégia o levantamento de dados com a intenção de acumular informações sobre 

o município de Piracicaba e apresentar os roteiros turísticos municipais da cidade.  

A segunda parte se deu a partir de uma pesquisa de campo, realizada através 

de entrevistas semiestruturadas com diferentes agentes do turismo, a fim de 

perceber a identidade cultural piracicabana inserida nos roteiros turísticos 

municipais. As perguntas formuladas para as entrevistas tinham o propósito de 

adquirir informações sobre os roteiros turísticos de Piracicaba e caracterizar a 

identidade da população piracicabana.  

Foram realizadas duas entrevistas: uma com o assessor da Secretária de 

Turismo de Piracicaba e outra com um dos organizadores de um roteiro turísticos de 

Piracicaba, este não é cadastrado como guia de turismo. Com a permissão dos 

entrevistados, foram utilizadas filmadoras e câmeras fotográficas para que a 

pesquisadora pudesse transcrever as respostas dadas por eles e registrar todos os 

detalhes das entrevistas, como expressões corporais e faciais. Os participantes 

assinaram um termo de autorização, encontrados nos apêndices A e B, permitindo 

que as informações fornecidas fossem usadas para fins acadêmicos. 
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Como parte do trabalho de campo, a pesquisadora realizou um dos roteiros 

turísticos de Piracicaba e o analisou sob as perspectivas de uma futura turismóloga 

a fim de encontrar a identidade cultural e qualificar os atrativos turísticos presentes 

nele. Para que ela pudesse registrar as visitas aos atrativos turísticos foi utilizada 

uma câmera fotográfica. 

O trabalho foi divido em três capítulos com o propósito de organizar os temas 

discutidos. O primeiro capítulo aborda os principais conceitos do Turismo Cultural, 

como também destaca os desafios do segmento, o perfil e as motivações do turista 

cultural e os impactos positivos e negativos gerados pelo setor. Além disso, este 

trata da relevância do patrimônio cultural e da identidade cultural para o 

desenvolvimento do Turismo. 

O segundo capítulo discorre sobre a história de Piracicaba e as diferentes 

identidades culturais presentes na cidade, especificamente a identidade baseada no 

estereótipo caipira. Neste também é feita uma breve exposição dos roteiros 

turísticos desenvolvidos para o município.  

Já o terceiro capítulo apresenta o trabalho de campo realizado pela 

pesquisadora e as visões dos diferentes agentes do turismo em relação aos roteiros 

turísticos municipais de Piracicaba e a identidade cultural que foi inserida neles, 

além de exibir reflexões sobre a pesquisa.  
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1. TURISMO CULTURAL: UM PANORAMA GERAL DO SEGMENTO 

O deslocamento humano acontece desde os primórdios da humanidade. 

Segundo Dias (2008), o homem deslocava-se (e ainda desloca-se) por diversos 

motivos. Inicialmente as viagens eram realizadas em busca de alimentos, mas com a 

evolução da humanidade as motivações tornaram-se variadas. Na Antiga Grécia, as 

pessoas viajavam por motivos religiosos, esportivos ou pela busca de conhecimento. 

Os romanos, além de terem essas mesmas motivações, deslocavam-se em busca 

de lazer, tratamentos de saúde em banhos termais e pela vontade de conhecer 

outras civilizações.  

Foram as grandes navegações que, com as descobertas de novas terras e 

novos povos, incentivaram a curiosidade das pessoas em viajar em busca de 

informação e aprendizado. Por isto, a nobreza europeia enviava seus filhos para 

realizarem tours educativos e desfrutar do patrimônio histórico e cultural de 

diferentes cidades da Europa (DIAS, 2008). 

Rodrigues (2001) relata que o hábito de viajar é antigo, visto que no século 

XVII as famílias com maior poder aquisitivo enviavam os seus filhos para locais 

diferentes de sua residência para completarem a educação com viagens nas quais 

aprendiam línguas e costumes de outros povos, adquiriam obras de arte e visitavam 

monumentos históricos. Desta forma, pode-se afirmar que, mesmo não havendo um 

conceito de turismo naquela época, o Turismo Cultural é considerado como um dos 

segmentos mais antigos do setor. 

Barroco e Barroco (2009) explicam que o turismo constitui-se como uma ação 

que demanda emoções, através de deslocamentos feitos para diferentes lugares. 

Desta forma, pode-se afirmar que viajar é uma maneira de liberar a imaginação, 

conhecer novos povos e culturas e adquirir informação.  

Entende-se por cultura, de acordo com Barroco e Barroco (2009, p. 90), “[...] 

um complexo de aspectos espirituais, materiais e imateriais, intelectuais e 

emocionais que caracterizam uma sociedade. Inclui as expressões criativas (história 

oral, linguística, literatura, artes cênicas, artesanato), as práticas comunitárias 

(métodos tradicionais de cura, celebrações), elementos materiais ou construídos 

(prédios, paisagens, artes, objeto, entre outros)”.  



15 
 

O Turismo Cultural, no entender de (RICHARDS, 2009), é um segmento muito 

abrangente e difícil de ser definido, visto que há muitas interpretações sobre o 

mesmo. Além disso, a concepção de cultura muda de acordo o tempo e com o 

desenvolvimento do setor. Desta forma, pode-se dizer que não há uma definição 

concreta e universal para o Turismo Cultural. 

Mesmo com a diversidade de conceitos e contradições, optou-se por 

conceituar o Turismo Cultural de acordo com o Ministério do Turismo (MTur) 

(BRASIL)1: 

 

Turismo Cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à 
vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e 
cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens 
materiais e imateriais da cultura. (BRASIL, 2006). 

 

O Turismo Cultural é um dos principais segmentos do turismo e este pode ser 

associado a outras atividades turísticas (tais como turismo de lazer ou educacional), 

além disso, ele “incorpora uma variedade de formas culturais, em que se incluem 

museus, galerias, eventos culturais, festivais, arquitetura, sítios históricos, 

apresentações artísticas e outras, que, identificadas com uma cultura em particular, 

fazem parte de um conjunto que identifica uma comunidade e que atraem os 

visitantes interessados em conhecer características singulares de outros povos” 

(DIAS, 2006, p. 39).  

Pode-se afirmar que o Turismo Cultural gera grande fluxos para determinados 

locais, entretanto, este não é somente a visitação à pontos históricos ou obras de 

arte. Funari (2006) explica que o turismo cultural envolve todo e qualquer bem 

apropriado pelo ser humano que possua características únicas e peculiares. 

Acredita-se que o turismo cultural pode alavancar o desenvolvimento do turismo em 

uma região, visto que este valoriza as características de determinados bens, sejam 

estes materiais ou imateriais, de uma população, ao contrário de outros segmentos, 

como o turismo de sol e praia ou de compras que podem acontecer em diferentes 

                                                             
1 Fonte: Site do MTur. Disponível em: 
http://www.turismo.gov.br/turismo/programas_acoes/regionalizacao_turismo/estruturacao_segmentos/turis
mo_cultural.htm  
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locais e geralmente da mesma forma. A cultura é algo único, insubstituível e difícil de 

ser imitada, e por isto, chama a atenção de visitantes ao redor do mundo.  

Baseado em Monfort (2002), citado por Dias (2006), são necessárias três 

condições para que o Turismo Cultural aconteça: a primeira delas é o desejo de se 

conhecer e entender diferentes povos e objetos (monumentos, por exemplo), a 

segunda é o consumo de um produto com significado cultural, e por fim, a terceira é 

a intervenção de um mediador (pessoa, material audiovisual, documentos, etc.) que 

faça a tradução de valor e gere o produto cultural. 

 Meneses (2004) observa que é característica do ser humano conhecer as 

diferenças culturais e entender seus significados, visitar lugares que não são seus 

para compreendê-los em sua espacialização histórica e cultural própria. Entretanto, 

o autor afirma que esta prática apresenta dois problemas para se refletir: o primeiro 

deles é a apreensão e interpretação da história de determinado local ou população 

de modo a tornar o conhecimento prazeroso, e o segundo, é a necessidade de 

fruição que dignifique a existência do grupo construtor dessa história que se quer 

conhecer.  

 É preciso ensinar os consumidores do produto cultural a compreender e 

apreciar o que veem, o que consomem e a agregar valor cultural à sua experiência. 

Para melhor interpretação do patrimônio cultural, é necessário vincular o consumo 

do mesmo a valores afetivos ligados à estima e ao apego para estimular os sentidos 

e a memória (MURTA, 2009). 

Baseado no fato que a maioria dos turistas não sabe apreciar o produto 

cultural que consome, Meneses (2004, p. 22) afirma que: 

 [...] a superficialidade da fruição impede que o turismo construa algo que é 
fundamental para a sustentabilidade da atividade e do atrativo que se 
constrói: a dignificação da existência cotidiana que dá substrato ao atrativo. 
Essa dignificação é traduzida por uma incorporação efetiva da cultura – em 
sua amplitude conceitual – como substrato do produto que se escolheu para 
construir e vender. Apenas dessa forma esse atrativo turístico teria 
aderência a uma realidade dada e construída e que não se apresentaria 
apenas como um contexto histórico dado, mas como uma história em 
construção (MENESES, 2004, p.22). 
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Desta forma, acredita-se que é necessário que o turista compreenda o 

verdadeiro significado de determinado atrativo para que esse possa ser valorizado e 

preservado na memória.  

Em relação à interpretação do produto ou bem cultural, Murta (2009, p.162) 

explica que:  

Uma interpretação bem sucedida pode levar as pessoas a (re) descobrirem 
novas formas de olhar e apreciar seu lugar e sua cultura, desenvolvendo 
entre elas sentimentos e atitudes de preservação. Pode também enriquecer 
a experiência cultural do visitante e do turista, provocando seu olhar sobre 
hábitos e costumes locais, levando a uma maior interação com os 
moradores. Pode, ainda, ser um instrumento de integração da produção 
cotidiana da cultura com as políticas urbanas, de turismo e preservação. 
(MURTA, 2009, p. 162.). 

 

Outro fator que pode ser considerado uma complicação para o Turismo 

Cultural é o processo de globalização, visto que de acordo Simões (2009), este 

provoca uma homogeneização que torna os lugares do mundo cada vez mais 

parecidos entre si, fazendo quase desaparecer o diferente. Além disso, a tecnologia 

aproxima as distâncias e as pessoas, fazendo com que um indivíduo não precise 

viajar para determinado lugar para “conhecer” diferentes locais e culturas, visto que 

este pode fazer isto através da Internet em pouco tempo e baixo custo.  

Baseada nas complicações apresentadas acima, pode-se afirmar que há uma 

preocupação com o fato dos produtos culturais, especificamente as manifestações 

culturais, perderem a sua essência original e serem transformados em uma 

encenação para atrair o turista. Entretanto, um destino e/ou um produto turístico 

precisa ser autêntico para fomentar a atividade turística (DIAS, 2006). 

Segundo Urry (1999), “se determinado lugar não transmite significados 

culturais apropriados, a qualidade do serviço tende a cair”. Assim, pode-se dizer que 

alguns destinos e/ou atrativos turísticos simulam uma identidade cultural para atrair 

a atenção dos turistas.  

Para Camargo (2009), certos destinos turísticos encenam uma “falsa cultura”, 

que na maioria das vezes não se identifica nada com a realidade local, para atrair a 

atenção dos turistas. Contudo, tal encenação acaba com a autenticidade buscada 

pelo turista e reforça a ideia de um “não lugar”. Este pode ser entendido, segundo 
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Augé (1996), citado por Camargo (2009), como um lugar sem histórico, sem 

identidade, como por exemplo, um aeroporto.  

Bartoly (2012) explica que o “não lugar” limita a troca de experiências entre 

indivíduos, entretanto, não impede a possibilidade das pessoas estabelecerem 

relações, já que ele é um local de sociabilidade. Desta forma, pode-se dizer que o 

“não lugar” é mutável pelo fato de ter a capacidade de construir uma história de 

lembranças, e, portanto, se transformar em lugar. 

Em contrapartida com as complicações geradas pela globalização, Avighi 

(2000) afirma que esta encoraja as pessoas a vivenciar o desconhecido, visto que a 

tecnologia estimula o imaginário e a curiosidade de se conhecer novas terras, povos 

e culturas. Além disso, a homogeneização está fazendo com que determinadas 

comunidades passem a valorizar a sua identidade cultural para que estas sejam 

capazes de se tornarem autênticas e atrair cada vez mais visitantes.  

A visão de Camargo (2009, p. 84.) é que “[...] quando a comunidade vive sua 

cultura e a valoriza, o turismo pode ajudar a fortalecer ainda mais a memória coletiva 

social, através do resgate do patrimônio material, que funciona como um ativador 

desta memória”. Assim, acredita-se que quanto mais um povo valoriza a sua cultura 

e sua identidade, mais estas se tornarão autênticas aos olhos do turista, e este, por 

sua vez, faz com que a comunidade receptora continue preservando a sua memória.  

Apesar de a Internet permitir que uma pessoa “viaje” por diferentes locais sem 

sair de casa, esta não facilita o contato físico com o local e nem a troca de 

experiências com a comunidade, e por isto, acaba estimulando a curiosidade e 

fazendo com que o indivíduo decida ir até o destino turístico desejado (SIMÕES, 

2009).  

Avighi (2000) argumenta que atualmente as pessoas viajam em busca de 

realização interior, de conhecimento de novos povos, da compreensão da cultura e 

da história, e por fim, do desejo de se enriquecer culturalmente.  

Na mesma linha de pensamento, Murta (2009) aponta que o turista deste 

século busca a realização de sonhos, magia e visa inserir-se na realidade da 

comunidade visitada. Desta forma, pode-se afirmar que atualmente o Turismo 

Cultural está sendo consumido como um produto de experiência, ou seja, as 
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pessoas desejam conhecer e vivenciar costumes diferentes dos seus, envolver-se 

com a atmosfera local, participar de manifestações culturais, entre outras atividades.  

Em relação ao perfil dos turistas culturais, pode-se dizer que, como o faz Dias 

(2006), na maioria das vezes, estes possuem um alto nível de consciência 

ambiental, com visão politicamente ampla e com interesse por culturas diferentes. 

São pessoas que viajam com frequência, que têm muita educação e que se 

mostram amigáveis em seus encontros com estrangeiros. Além disso, são clientes 

refinados, que valorizam a qualidade, apreciam a autenticidade e não toleram a 

mediocridade.  

Richards (2009) chama atenção para o fato de ter sido criado um estereótipo 

a respeito do perfil dos turistas culturais, visto que de acordo com a pesquisa 

realizada pela Atlas em 2004, estes são considerados jovens, ricos, educados e com 

boa formação2. 

Já Barretto (2000, p.27) contrapõe que “[...] o interesse no Turismo Cultural 

não depende da situação socioeconômica do turista, mas sim de sua formação, de 

sua escolaridade e de seu histórico cultural”. Além disso, estes turistas culturais são 

consumidores de serviços diversos, paisagens urbanas, de encenações e de 

culturas não materiais.  

Conforme Dias (2006) há clientes direitos e indiretos no Turismo Cultural. O 

primeiro deles é considerado o turista que viaja pela motivação cultural, e o 

segundo, diz respeito ao turista que não viaja com o intuito de visitar atrativos 

culturais, mas que os consomem durante a viagem (por exemplo: um turista de “sol e 

praia” pode consumir um produto cultural ao participar de uma manifestação cultural 

no destino visitado).  

Há uma tendência na massificação do Turismo Cultural, visto que por conta 

do processo de globalização, as pessoas estão cada vez mais interessadas em 

descobrir a sua identidade, a história de sua comunidade local, nacional e até 

mesmo da humanidade ao se verem cada vez mais integradas no “mundo global”. 

(DIAS, 2006). O autor ainda afirma que a massificação não deve ser entendida como 

                                                             
2 Pesquisa realizada pela Atlas em 2004 e apresentada por Richards (2009) em seu artigo “Turismo Cultural: 
padrões e implicações.”.  
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algo negativo, mas sim como uma oportunidade para o desenvolvimento do Turismo 

Cultural, desde que este seja praticado de maneira sustentável.  

A partir da última afirmação, decidiu-se apresentar alguns dos impactos 

positivos e negativos do Turismo Cultural, visto que este, como qualquer outra 

atividade, gera efeitos na sociedade. Camargo (2009) dividiu estes impactos em 

diferentes ordens: econômicas, ambientais e socioculturais.  

Em relação aos impactos econômicos positivos, Camargo (2009) observa que 

a atividade turística gera emprego e renda para o destino turístico; auxilia na 

modernização de infraestruturas; fomenta outras atividades econômicas; (re) 

valoriza os produtos autóctones e equilibra o balanço de pagamento nacional. Por 

outro lado, a maioria dos trabalhos gerados é temporário por conta da sazonalidade 

do Turismo; os investimentos em modernização de infraestrutura reduzem os gastos 

com outras áreas, como por exemplo, da educação; o custo de vida e a inflação 

aumentam por conta da atratividade turística do destino; a revalorização de 

paisagens pode expulsar a comunidade local para áreas periféricas, entre outros.  

Para Camargo (2009), a apreensão com os impactos ambientais do Turismo 

surgiu junto com a preocupação da contaminação do ar, da água e da paisagem. Os 

temores ficaram ainda maiores com a compreensão do aquecimento global, do 

buraco da camada de ozônio e as chuvas ácidas. Pode-se dizer que estes impactos 

não estão diretamente ligados com a atividade turística, mas sim com o contato do 

ser humano com o seu entorno, entretanto, o turismo pode acelerar estes processos. 

Porém, é possível afirmar que muitos dos impactos ambientais gerados pelos 

turistas podem ser amenizados com uma educação ambiental, visto que muitos 

deles não sabem as consequências que os seus atos causam na atmosfera. Além 

disso, algumas medidas estão sendo implantadas no setor para diminuir os impactos 

gerados pelos turistas, como por exemplo, a criação de roteiros sustentáveis que 

visam conscientizar os mesmos a proteger determinados atrativos. 

Ainda no entender de Camargo (2009), o turismo gera impactos sociais e 

culturais: o primeiro deles está associado à qualidade de vida de determinada 

comunidade, e o segundo, pode ser considerado a mudança nas normas sociais, 

nas manifestações culturais e nos padrões da sociedade. Pode-se afirmar que tanto 

o anfitrião quanto o turista sofrem impactos ocasionados pela atividade turística, e a 
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intensidade destas consequências socioculturais serão maiores conforme as 

diferenças entre ambos. A autora ainda afirma que a cultura é dinâmica, e por isto, 

tais impactos ocorreriam com ou sem o turismo, entretanto, este acelera o processo 

e pode levar a uma desintegração local por conta das mudanças bruscas. Um 

exemplo de impacto negativo social é a procura pelo turismo sexual que ocorre em 

áreas onde a desigualdade entre o anfitrião e o turista é acentuada. Já a 

revitalização do patrimônio material e imaterial de determinado destino pode ser 

visto como um impacto social positivo.  

Como enfatiza Dias (2006), o Turismo Cultural gera mais vantagens do que 

desvantagens para a comunidade receptora, principalmente no que se refere à 

preservação do patrimônio cultural arquitetônico. Dentre os pontos positivos 

apontados pelo autor, destacam-se a valorização econômica que o turismo 

proporciona aos destinos turísticos; a valorização cultural do lugar junto com o 

fortalecimento da identidade cultural da comunidade; a preservação de prédios e 

monumentos históricos, etc.  

Neste capítulo decidiu-se abordar os principais conceitos sobre o Turismo 

Cultural, como sua definição, público alvo, motivações, entre outras características. 

Entretanto, os seus principais elementos, como o patrimônio cultural, serão 

discutidos na próxima seção.  

 

1.1 OBJETOS DO TURISMO CULTURAL: DO PATRIMÔNIO À IDENTIDADE 

CULTURAL. 

 

O patrimônio cultural é a essência do Turismo Cultural, visto que este pode 

ser considerado como uma das principais motivações para o deslocamento dos 

turistas culturais e um investimento para as comunidades, já que ele representa um 

produto turístico, e que se bem administrado pode durar por tempo indeterminado  

(DIAS, 2006). 

A palavra patrimônio possui diferentes significados e estes foram se 

adequando ao longo dos anos de acordo com o desenvolvimento do conceito de 
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cultura. A definição mais simplificada de patrimônio é o conjunto de bens que uma 

pessoa ou entidade possuem (BARRETTO, 2006). 

Barretto (2006) complementa que o patrimônio pode ser classificado em duas 

grandes divisões: natureza e cultura. Fazem parte do patrimônio natural as riquezas 

naturais do solo e subsolo, como por exemplo, as florestas, cataratas, jazidas, entre 

outras. O conceito de patrimônio cultural, como já foi dito, se transforma conforme a 

evolução do conceito de cultura, entretanto, em um primeiro momento este foi 

traduzido como uma herança familiar, especificamente os bens materiais, como 

monumentos, obras de arte, propriedades de luxo, todos associados às classes 

dominantes (BARRETTO, 2006). 

A Constituição Federal de 1988, artigo nº 216, aponta que:  

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tombados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais incluem: as formas de 
expressão; os modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas 
e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais 
espaços destinados às manifestações artístico culturais; os conjuntos 
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 1988, [s.p.]). 

 

 
Bomfim (2009) complementa que o conceito de patrimônio traz uma carga 

afetiva e simbólica, visto que esse se trata de uma questão de herança, de 

pertencimento e que envolve uma transmissão de signos e significados, além de 

constituir um valor e um laço sócio natural, como por exemplo, uma crença popular, 

culinária, etc. Desta forma, pode-se afirmar que o patrimônio é uma construção 

social baseado na identidade cultural de determinado povo.  

O patrimônio cultural não é composto apenas de monumentos e obras de 

arte, visto que o ser humano é capaz de produzir elementos que transcorrem no 

tempo, como a dança, culinária e literatura. Desta forma, pode-se dizer que o 

patrimônio cultural envolve os bens tangíveis como também os intangíveis, além 

disso, este não pertence só às classes mais abastadas economicamente, mas sim 

há toda a humanidade (BARRETTO, 2006).  

Meneses (2004) divide o patrimônio cultural em patrimônio material e 

patrimônio imaterial. O primeiro é considerado o conjunto de construções físicas do 
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homem, como por exemplo, monumentos e obras de arte. Já o segundo agrupa as 

construções mentais e os valores culturais de cada sociedade, como a gastronomia 

e crenças populares.  

Schlüter (2009), a partir do conceito desenvolvido pela UNESCO em 1997, 

complementa que o patrimônio imaterial é um conjunto de obras coletivas que 

emanam de uma cultura e baseiam-se na tradição. Nestas incluem-se os costumes, 

os idiomas, a música, os rituais, as festas, a medicina tradicional, e esses são 

transmitidos oralmente ou mediante gestos, além disso, se modificam ao longo do 

tempo através de um processo de recriação coletiva.  

Em contrapartida com o conceito abordado acima, Meneses (2004) afirma 

que essa dicotomia de patrimônio material e patrimônio imaterial é falsa, visto que a 

inteligibilidade de uma manifestação cultural só tem sentido se percebida em 

conjunto. O autor ainda diz que “[...] o universo material media sentidos, valores, 

significados. Separá-los em sua compreensão, buscando uma compartimentação 

irreal da vida, seria destruir a possibilidade de apreensão da construção de uma 

cultura.” (MENESES, 2004, p. 24). Desta forma, pode-se dizer que o patrimônio 

cultural material e o patrimônio cultural imaterial não podem ser separados, pois 

juntos, identificam a história e a cultura de um povo. O patrimônio, seja ele qual for, 

é vivo e representa as experiências históricas, esse é dinâmico no tempo.  

Por conta disto, Barretto (2006) explica que o conceito de “legado cultural” 

parece mais adequado do que “patrimônio cultural”, visto que, na maioria das vezes, 

o patrimônio é entendido como um bem físico, mas que em sua amplitude, abriga 

tanto bens materiais quanto imateriais.  

O turismo com base no legado cultural, também conhecido como “turismo de 

tradições”, tem como principal atrativo o patrimônio cultural. Estes podem ser 

tombados ou não, materiais ou imateriais, desde que representem a história e a 

cultura do local onde estão inseridos (BARRETTO, 2006). 

O patrimônio histórico cultural precisa ser protegido para preservar a história e 

a cultura de uma nação, e para que isto aconteça, é necessário tomar algumas 

medidas, visto que muitas vezes o patrimônio é “rejeitado” por determinada 

população por ocupar espaços que estão em regiões supervalorizadas, gerar 
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gastos, já que a grande parte das pessoas não entende a importância do bem 

cultural. Além disso, pode-se dizer que há outras questões, tais como políticas e 

econômicas, relacionadas à preservação e ao aproveitamento do patrimônio 

histórico cultural. 

A medida legal mais concreta e eficaz de se proteger um patrimônio é o 

tombamento. Segundo Barretto (2006, p.14): 

“[...] o tombamento consiste num registro do bem num “livro de tombo”, em 
cujas páginas ficam registrados os bens considerados valiosos e sujeitos ás 
leis de preservação do patrimônio, o que implica não poderem ser 
demolidos nem modificados em seu aspecto externo ou em suas 
características essenciais, implicando também que, num raio de 300 metros, 
nada pode ser modificado” (BARRETO, 2006, p.14).  

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grade do Sul 

(IPHAE) explica que a origem da palavra “tombamento” está relacionada à Torre de 

Tombo em Portugal. No século XIV, foi instalado em uma das torres do Castelo São 

Jorge o Arquivo Público do Reino – denominado Torre de Tombo. Em 1990, o 

acervo foi transferido para outro prédio, que foi construído com o intuito de manter e 

preservar os documentos do arquivo público, este então ficou reconhecido como 

“Torre de Tombo” pelo fato de abrigar o Instituto dos Arquivos Nacionais Torre de 

Tombo (IPHAE, 2014). 

Meneses (2004, p. 81) afirma que  

[...] o tombamento é a ação justificadora da responsabilidade do poder 
público em salvaguardar a memória coletiva. Tombar, mais especificamente, 
é a ação de inventariar, registrar e tomar sob guarda, para conservar e 
proteger, bens de valor público (MESENES, 2004, p.81).   

Com isto, pode-se afirmar que o tombamento é o ato de preservar 

determinado bem perante o poder público municipal, estadual ou federal.  

Infelizmente, muitos patrimônios acabam se deteriorando com o tempo, visto 

que nem sempre estes recebem investimentos para serem restaurados e mantidos. 

Desta forma, afirmar-se, de acordo com Barretto (2006), que o turismo pode ser 

entendido como um “aliado” do patrimônio cultural, pois esse é capaz de auxiliar na 

preservação de determinados patrimônios com a valorização de bens (materiais e 

imateriais), transformando-os em atrativos turísticos, e lucrando com eles. Assim, 
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pode-se dizer que “[...] a ideia não é manter o patrimônio para lucrar com ele, mas 

lucrar com ele para conseguir mantê-lo.” (BARRETTO, 2006, p.17). 

Conforme Dias (2006), o turismo e o patrimônio cultural possuem uma relação 

concomitante, visto que a atividade turística pode gerar uma movimentação 

econômica para determinado destino turístico e servir como investimento para o 

Patrimônio Cultural, enquanto este pode ser considerado como uma ferramenta de 

desenvolvimento para o turismo. 

A revitalização de prédios, bairros e até cidades históricas para o consumo 

cultural, além de permitir a conservação e a reutilização dos bens materiais, 

valorizam o local, reconhecem a identidade cultural da comunidade, entre outros 

benefícios. (BARRETTO, 2006). 

Dias (2006) observa que o crescimento do Turismo Cultural e a busca pelo 

patrimônio cultural no Brasil estão relacionados com a necessidade do povo afirmar 

a sua identidade perante a homogeneização causada pela globalização. Além disso, 

o autor afirma que quanto mais autêntico for o patrimônio, mais valor ele terá para o 

turista.  

A manutenção do patrimônio está associada à preservação de uma memória 

pela qual os povos mantem sua identidade, visto que esta pode ser considerada 

uma ligação dos sujeitos com o seu passado (BARRETTO, 2006). A autora ainda diz 

que: 

 [...] a recriação dos espaços revitalizados, se bem realizada, apoia-se na 
memória coletiva, e ao mesmo tempo, estimula-a, já que ela é o motor 
fundamental para desencadear o processo de identificação do cidadão com 
sua história e sua cultural. (BARRETO, 2006, p.45). 

 

Em relação ao conceito de memória coletiva, Halbwachs (1968, p.37), citado 

por Barretto (2006, p. 45), afirma que: 

[...] a memória coletiva refere-se à memória social, exterior ao indivíduo, 
estendida no tempo, que guarda eventos acontecidos há muito. Essa 
memória é o invólucro das memórias individuais e conserva, de maneira 
própria, os fatos acontecidos na sociedade à qual o indivíduo pertence. O 
indivíduo, por sua vez, precisa recorrer a essa memória coletiva quando 
quer saber sobre fatos que não testemunhou e que fazem parte de seu 
passado e de sua comunidade. (HALBWACHS, 1968, p. 36 – 37.). 
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Baseado no conceito de memória coletiva abordado do Halbwachs (1968) e 

na afirmação sobre a manutenção do patrimônio cultural feita por Barretto (2006), é 

possível dizer que há uma relação de preservação entre ambos. A memória social 

conserva a patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial, e faz com que ele 

permaneça vivo. Já o patrimônio cultural preserva a memória social, seja em 

espaços ou em manifestações culturais, e impede que ela seja esquecida pela 

população. 

O patrimônio imaterial está associado à identidade, visto que um dos objetivos 

deste é despertar o sentimento de identidade, de pertencimento e continuidade na 

população local. Entretanto, o patrimônio imaterial é dinâmico e pode modificar-se 

constantemente em função do tempo e das práticas da comunidade, e por isto, é 

fundamental que ele continue desempenhando um papel social, político, econômico 

e cultural significativo para continuar fazendo parte da vida das pessoas. 

(SCHLÜTER, 2009).  

A Constituição Federal de 1988, conforme já apresentamos anteriormente, no 

artigo nº 216, definiu o patrimônio cultural, de natureza imaterial, como: 

[...] práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes; 
ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, 
plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares como mercado, feiras e 
santuários que abrigam práticas culturais coletivas. (BRASIL, 1988). 

Pode-se dizer que os hábitos, as tradições, os costumes e as manifestações 

culturais representam a identidade cultural de cada povo. Desta forma, Dias (2006) 

complementa que: 

 [...] o patrimônio cultural é a expressão mais explícita da identidade de uma 
comunidade, pois ao se identificarem com aquele, os membros do grupo 
social se filiam a um mesmo agrupamento, compartilham significados e 
símbolos (DIAS, 2006. p. 50).  

 

Barretto (2006) explica que a identidade cultural pode ser é reconfigurada de 

acordo com o tempo. Em épocas pretéritas, identidade era vista como uma 

característica humana imutável: o indivíduo nasce e morre tendo a certeza de qual é 
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o seu grupo de pertença. Na modernidade, as pessoas passam a perceber que a 

identidade é algo mutável, que pode ser (re) construída a partir da relação social 

com o outro. E por fim, na pós-modernidade, o sujeito possui múltiplas identidades 

que se manifestam em razão de fatores diversos, externos ou internos a ela 

(BARRETTO, 2006). 

O próximo capítulo tem por finalidade apresentar os objetos de estudo dessa 

pesquisa: a cidade de Piracicaba, as identidades culturais presentes nela e os 

roteiros turísticos municipais desenvolvidos para fomentar a atividade turística no 

local. 
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2.  PIRACICABA: UMA CIDADE COM OPORTUNIDADES PARA O 

TURISMO CULTURAL 

 

Este capítulo tem o objetivo de contextualizar a cidade de Piracicaba, 

discorrer sobre a sua história e contemporaneidade, apontar os seus pontos 

fortes para desenvolver o Turismo Cultural e apresentar os seus roteiros 

turísticos municipais. 

 

2.1 PIRACICABA: HISTÓRIA E ATUALIDADE 

 

Antes de dar início a história de Piracicaba, decidiu-se localiza-la dentro do 

Estado de São Paulo, conforme a Figura 1. O município se encontra no centro do 

estado e está a 158 quilômetros da capital paulista.  

 

  

Figura 1: Localização da cidade de Piracicaba no mapa do Estado de São Paulo.                      

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), 2014. 
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De acordo com o IBGE (2013), em 1766, Antônio Corrêa Barbosa foi 

encarregado pelo capitão general de São Paulo, D. Luís de Souza Botelho Mourão, 

por fundar uma povoação na foz do Rio Piracicaba, a qual seria responsável por 

auxiliar as embarcações que desciam o Rio Tietê e pelo abastecimento do forte de 

Iguatemi. Entretanto, o povoado de Piracicaba só foi fundado oficialmente no dia 1º 

de agosto de 1777 com o termo de “Vila de Itu”, visto que naquela época, Itu era a 

cidade mais próxima dali. No ano seguinte, a povoação constituiu-se em freguesia. 

Em 1821, a freguesia foi elevada a vila e ganhou o nome de “Vila Nova da 

Constituição” em homenagem à Constituição Portuguesa ocorrida naquele ano. Em 

1856, a vila constituiu-se em cidade, mas foi somente em 1877, por petição do então 

vereador Prudente de Moraes, que mais tarde tornou-se o primeiro presidente do 

Brasil, que o nome do munícipio foi oficialmente mudado para “Piracicaba”, visto que 

esta em tupi guarani significa “lugar onde o peixe para”. O nome foi uma 

homenagem à Piracema que acontece todos os anos no salto do Rio Piracicaba 

(IBGE, 2013). 

A fertilidade do solo piracicabano atraiu muitos fazendeiros que disputavam 

por terras para o cultivo de café, arroz, feijão, milho, algodão e fumo, tanto que em 

1836, Piracicaba se tornou um grande centro abastecedor destes produtos. 

Entretanto, o seu principal cultivo era a cana de açúcar, esta atividade ainda é 

comum no munícipio (IBGE, 2013). 

 O cultivo de cana de açúcar chamou a atenção de grandes investidores, e 

por conta da atividade agrícola, Piracicaba se tornou um dos principais polos de 

escravidão no Oeste Paulista. Porém, em 1881, Estevão Ribeiro de Sousa Resende, 

o famoso Barão de Rezende, fundou o Engenho Central às margens do Rio 

Piracicaba com objetivo de substituir o trabalho escravo pelo assalariado e pela 

mecanização no processo de moagem da cana (GUERRINI, 1970). 

 Guerrini (1970) explica que em 1889 o Engenho Central foi vendido para a 

Societé de la Sucréire por conta da dificuldade em realizar a manutenção das 

máquinas importadas naquela época. Nos anos seguintes, o Engenho tornou-se um 

dos principais produtores de açúcar e álcool do país. 



30 
 

De acordo com a Secretaria da Ação Cultural da Prefeitura de Piracicaba 

(SEMAC, 2014), em 1974, o Engenho Central de Piracicaba encerrou as suas 

atividades e foi desativado, entretanto, em 1989 foi tombado como Patrimônio 

Histórico e Cultural pelo Conselho de Patrimônio Cultural de Piracicaba (CODEPAC). 

Atualmente, o Engenho também é reconhecido pelo Conselho de Defesa do 

Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), órgão do 

estado de São Paulo, e está em processo de tombamento pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), órgão federal, além disso, é um 

dos principais pontos turísticos da cidade. (SEMAC PIRACICABA, 2014). 

Hoje o Engenho Central de Piracicaba serve de sede para diferentes eventos 

culturais e artísticos que acontecem na cidade, tais como o Salão Internacional de 

Humor, a Virada Cultural Paulista e a Paixão de Cristo, além de ter um de seus 

galpões revitalizados para abrigar o Teatro Municipal Erotídes de Campos (SEMAC 

PIRACICABA, 2014).  

Atualmente, Piracicaba possui 365.287 habitantes e uma área de 1.378,501 

quilômetros quadrados. A cidade tem como atividade econômica a agroindústria, 

sendo que a principal fonte econômica é o cultivo de cana de açúcar para a 

produção de açúcar e álcool (IBGE, 2013).  

Piracicaba é reconhecida pela sua beleza natural, centros universitários e 

tecnológicos de qualidade, multinacionais, como a Caterpillar, Hyundai, entre outras, 

e forte economia. Além disso, Piracicaba possui atrativos naturais e culturais 

capazes de atrair visitantes de outras localidades. Os principais pontos turísticos da 

cidade são: o Engenho Central, a Ponte Pênsil, a Rua do Porto, o Parque do Mirante 

e o Museu Prudente de Moraes (SETUR PIRACICABA, 2014). A Figura 2 mostra 

uns dos principais atrativos turísticos da cidade: 
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1.1  

 Segundo a SETUR, “o destino turístico Piracicaba é capaz de resgatar 

autênticas manifestações populares, religiosas, artísticas, com simbolismos 

históricos de uma terra que valoriza seu povo e busca por preservar seus valores” 

(SETUR PIRACICABA, 2014). 

 Diante desta afirmação, a pesquisadora decidiu explorar sobre a origem e as 

diversas identidades que fazem parte da cultura piracicabana.  

 

2.2  AS DIVERSAS IDENTIDADES CULTURAIS DE PIRACICABA 

O Jornal de Piracicaba, em uma edição especial para comemorar os 236 anos 

do município, publicou: 

A cidade formou-se na cultura e na memória dos índios que aqui viviam – o 
DNA do próprio nome da cidade. Que recende, ainda hoje, dos odores 
daquelas gentes, da panela de pipoca, do lambari e da piava; nos costumes 

Figura 2: Rio Piracicaba com o Engenho Central e a Ponte Pênsil ao fundo.                           

Fonte: Acervo próprio, 2014. 
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e hábitos dos negros dos primeiros tempos, e, depois, dos que aqui foram 
chegando, apaixonando-se, e ficando: portugueses, italianos, alemães, 
japoneses, árabes, judeus, espanhóis e tantos outros.” (JORNAL DE 
PIRACICABA, 2003, p.3). 

Não se sabe ao certo quando o ser humano chegou à Piracicaba, entretanto, 

desde 1673, há registros de uma sesmaria que afirmam sobre o conhecimento de 

grupos humanos no local. (JORNAL DE PIRACICABA, 2003). 

Diante disso, pode-se dizer que a marca do índio permanece viva na cultura 

piracicabana, assim como na brasileira. O nome da própria cidade vem do tupi 

guarani e significa “lugar onde o peixe para”. Além disso, é possível afirmar que a 

origem da palavra “caipira” também vem da língua indígena e quer dizer “aquele que 

anda pelas matas à beira do rio”: “caá” (mato), “í” (água) e “pira” (peixe). (JORNAL 

DE PIRACICABA, 2003). 

Outro traço marcante da cultura indígena é encontrado na gastronomia, seja 

na origem do nome de alimentos ou nas heranças culinárias passadas de geração 

para geração, como o ato de pescar e preparar o peixe (JORNAL DE PIRACICABA, 

2003). A herança gastronômica indígena ainda vive em Piracicaba, um exemplo 

disso é o tradicional peixe assado no tambor que é preparado nos restaurantes da 

Rua do Porto, prato típico e desejado por muitos visitantes que vem até a cidade. 

O senhor Archimedes Dutra, renomeado artista plástico piracicabano, 

registrou marcas da arte indígena em Piracicaba em seu trabalho de doutorado na 

Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), “A Contribuição de 

Piracicaba na Arte Nacional”. O estudo de Dutra se deu a partir de descobertas 

arqueológicas realizadas pelo cientista José Anthero Peireira Junior. O último, 

encontrou inscrições rupestres e sinalizações de arte gravadas nos paredões de 

basalto, à margem esquerda do Rio Piracicaba (o local onde foram encontradas as 

peças arqueológicas ficou conhecido como “cemitério dos índios”), além de 

utensílios feitos de cerâmica e pedra. Tal fato reafirmou a presença dos índios na 

cidade (JORNAL DE PIRACICABA, 2003). 

Também não se sabe exatamente quando os brancos colonizaram 

Piracicaba, entretanto, o sistema de sesmarias foi instalado na região para povoar 

as “terras inabitadas” aproximadamente em 1693. As sesmarias eram terras 
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desocupadas ou abandonas que os reis de Portugal cediam a povoadores (JORNAL 

DE PIRACICABA, 2003). 

O homem branco trouxe consigo o negro escravo. Desde o início da história 

de Piracicaba há a presença do negro e esse foi trazido para a região para trabalhar 

com o cultivo de cana de açúcar. Em 1887, Piracicaba era a terceira maior cidade do 

Estado de São Paulo em número de escravos negros, possuindo 5.663 deles 

(JORNAL DE PIRACICABA, 2003).  

Gilberto Freyre, citado pelo artigo elaborado pelo Jornal de Piracicaba, afirma 

que, no Brasil, a influência não foi da raça negra, mas do escravo e da escravidão, já 

que os escravos negros tiveram a sua cultura violentada pelo homem branco 

(JORNAL DE PIRACICABA, 2003).  

Apesar disto, é possível perceber que características identitárias dos negros 

escravos foram perpetuadas na região, especialmente na gastronomia e nas 

manifestações culturais. O famoso cuscuz paulista (feito de farinha de milho, 

legumes, peixes e ovos cozidos) é proveniente da África e foi adaptado aos 

costumes indígenas. No que se refere às manifestações culturais, há registros que 

afirmam que os escravos realizavam festanças na data religiosa de São João 

(atualmente adaptada e reconhecida como festa junina ou “festa caipira”), além da 

típica dança ao som de batuques que era cultivada nas senzalas - a capoeira, que 

atualmente é tida como dança/esporte tipicamente brasileira (JORNAL DE 

PIRACICABA, 2003).  

Outra manifestação cultural de origem africana é o “Batuque de Umbigada” ou 

“Samba de Umbigada”. Essa tradição foi trazida ao Brasil pelos negros há mais de 

400 anos e sobrevive no interior de São Paulo, especificamente nas cidades de 

Piracicaba, Tietê e Capivari. O “Batuque de Umbigada” consiste em uma dança 

caracterizada pela troca de umbigadas entre os casais participantes, dispostos em 

fila, dançando ao som de toque de tambores, matracas e chocalhos que compõe a 

parte percussiva e definem o ritmo das cantigas cantadas por “mestres cantores” 

(AFROEDUCAÇÃO, 2014). 
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Segundo participantes da dança, “a umbigada entre o homem e a mulher 

remete à organização do universo. O umbigo é o nosso primeiro canal de 

alimentação, e em diversas culturas, ele é visto como uma forma de conexão com as 

energias do universo” (AFROEDUCAÇÃO, 2014). Entretanto, o Batuque de 

Umbigada sofreu repressão por parte da Igreja Católica por ter conotação sexual, e 

sofreu preconceitos e perseguições, por isso, quase desapareceu do país. 

(AFROEDUCAÇÃO, 2014). 

Atualmente, poucos grupos preservam a tradição do Batuque de Umbigada, e 

Piracicaba é uma das cidades que mantém essa prática viva. São realizadas 

apresentações públicas, especificamente em datas fixas, como a do dia 13 de Maio 

(que comemora a abolição da escravidão), a fim de demonstrar a cultura africana 

(AFROEDUCAÇÃO, 2014). 

O Jornal de Piracicaba, em sua edição especial de aniversário da cidade 

publicou: 

numa aldeia chamada Piracicaba, o índio enterrou sua alma. E o negro 
deixou seu sangue, seu suor e lágrimas (JORNAL DE PIRACICABA, 2003, 
p.16). 

 

A partir da afirmação feita acima, pode-se dizer que Piracicaba é uma cidade 

marcada pela vida e pela cultura dos índios e negros escravos que um dia a 

habitaram.  

Outras personalidades que chegaram ao Brasil e deixaram sua marca em 

Piracicaba foram os imigrantes europeus. Esses começaram a chegar à região, por 

volta de 1827, em busca da “terra prometida” (JORNAL DE PIRACICABA, 2003). A 

ilusão por uma vida melhor era, literalmente, distribuída pela Europa em folhetos que 

diziam: 

Imigrante, leia esse folheto antes de partir: São Paulo, a mais importante 
província do Brasil...o estrangeiro que pisa em seu solo é sempre bem vindo 
e na amizade de seus habitantes, amenidade de seu clima, e incomparável 
fertilidade de sua terra, depara ele sempre com uma nova pátria e uma nova 
família (JORNAL DE PIRACICABA, 2003, p. 20). 
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A maioria dos imigrantes chegou ao Brasil com o propósito de conquistar 

melhores condições de vida, entretanto, encontrou preconceito, dificuldade de 

adaptação, confronto com os costumes, péssimas condições de trabalho, 

exploração, etc. (JORNAL DE PIRACICABA. 2003).  

 Piracicaba recebeu uma concentração de imigrantes italianos que vieram para 

trabalhar nas fazendas de café e nos engenhos de açúcar. Após décadas, os 

imigrantes conquistaram o direito de comprar suas próprias terras com as economias 

que fizeram durante anos de trabalho árduo. Estes se instalaram nos bairros de 

Santana e Santa Olímpia (JORNAL DE PIRACICABA, 2003). No decorrer do 

trabalho será discorrida a história de ambos. 

 Os bairros conseguiram manter suas tradições, especialmente porque, nas 

primeiras décadas, os imigrantes não se envolveram com os brasileiros (casamentos 

eram realizados apenas entre as pessoas vindas da Europa). Por conta disto, a 

colônia tirolesa desenvolveu infraestrutura de água, esgoto, luz, telefone, transporte 

(que faz ligação via ônibus a Piracicaba), e criou escolas para seus jovens (JORNAL 

DE PIRACICABA, 2003).  

 O dialeto italiano também foi mantido pela comunidade tirolesa. Atualmente, 

ele é utilizado pelos moradores mais idosos e ensinado para os jovens nas escolas 

dos bairros. Além da linguagem, as manifestações culturais são preservadas através 

de corais, que musicalizam o folclore, e de danças típicas (JORNAL DE 

PIRACICABA, 2003). 

 Para complementar o parágrafo acima, Ulrich (2001) afirma que: 

Os jovens são o maior alvo dessa entidade e passam a constituir um novo 
ponto de apoio para a preservação da memória do grupo – ou (re) invenção 
de uma nova memória -, através da reordenação das práticas culturais 
tradicionais. A juventude, então, ganha um destaque especial à medida que 
promove a comunidade através de grupos folclóricos, de intercâmbios 
culturais ou até mesmo na participação efetiva na busca de novos caminhos 
para o desenvolvimento da comunidade (ULRICH, 2001, p. 39). 

 

Pode-se dizer que Piracicaba ainda cultiva as tradições e costumes trazidos 

pelos imigrantes europeus, principalmente no que se refere à gastronomia e às 



36 
 

manifestações populares. Anualmente, a Festa da Polenta é celebrada no bairro de 

Santa Olímpia com o propósito de festejar a vinda dos imigrantes tiroleses3 ao Brasil; 

nela são servidos pratos típicos tiroleses e são realizadas apresentações de danças 

folclóricas. 

Apesar de todas as identidades culturais presentes na cidade, a população 

piracicabana é reconhecida nacionalmente como “caipira”. Saint Hilaire (1922), 

citado por Campos (2011), explica que o paulista surgiu, a partir do século XVI, do 

cruzamento entre os portugueses e as mulheres da terra, as índias. Os mestiços 

foram nomeados como mamelucos. Franco (1997), também citado por Campos 

(2011), ressalta que, nessa época, o estabelecimento de povoados se fez na base 

de família de sitiantes independentes, proprietários ou posseiros, mas todos com 

acesso à terra.  

Segundo Cândido (2010), a unidade básica da cultura caipira não é a vila, 

nem a casa e tão pouco a família, mas sim o bairro. Este é a porção de território 

povoada de maneira espalhada em que as pessoas não têm contato imediato, mas 

na qual todos se sentem pertencentes de uma mesma comunidade.  

Deste modo, Campos (2011) afirma que as famílias paulistas tinham o 

costume de ficar isoladas, cada uma delas em sua terra, e por isso, a população foi 

percebia como arredia. Assim, “a civilização caipira” foi percebida como “a forma 

mais antiga de civilização e cultura da classe rural brasileira” e, no século XVIII, a 

cultura caipira se consolidou no país (QUEIROZ, 1973 apud CAMPOS, 2011, p.4). 

A partir do século XIX, observou-se uma urbanização da economia, desta 

forma, o setor rural deixou de ser o que apresentava as maiores oportunidades de 

investimentos e perdeu espaço para as cidades. O dinheiro dos investidores era 

direcionado à atividades comerciais e industriais nos centros urbanos, e não mais às 

lavouras. Por conta disto, o caipira paulista passou a sofrer preconceito, dentro do 

próprio estado, por não representar mudança e modernização para a sociedade 

onde vivia (CAMPOS, 2011). 

                                                             
3 Os imigrantes tiroleses vieram da região do Tirol, localizada no Império Austro-húngaro. No final da 1ª Guerra 
mundial, essa região foi anexada à Itália. Fonte: Site Oficial do bairro Santa Olímpia. Disponível em: 
http://www.santaolimpia.com.br/a-historia-do-bairro-de-santa-olimpia/ 
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Tal fato pode ser confirmado com o personagem caipira criado por Monteiro 

Lobato, o Jeca Tatu, que representava um sujeito de personalidade rude, 

desagradável e com um modo de vida apático diante das facilidades proporcionadas 

por mantimentos de fácil cultivo, como o milho e a cana de açúcar, além de ingênuo 

e doente (HISTÓRIA DE SÃO PAULO, 2014). 

Amácio Mazzaropi, símbolo da cultura caipira, caracterizou o personagem de 

Jeca Tatu em uma das suas principais criações cinematográficas, entretanto, 

acrescentou o jeito cômico e lúdico para fazer humor (HISTÓRIA DE SÃO PAULO, 

2014). 

Cândido (2010) explica que a palavra caipira é utilizada para retratar qualquer 

pessoa que viva na zona rural, porém, este termo é usado, na maioria das vezes, de 

maneira pejorativa para designar um indivíduo que não tenha hábitos civilizados. 

Segundo o autor, “o caipira deve ser entendido como aquele morador do campo que 

vive em uma sociedade relativamente homogênea, com valores tradicionais muito 

marcados, fruto da evolução histórica do grupo social radicado em São Paulo4” 

(CÂNDIDO, 2010). 

Outra personalidade importante que simboliza a cultura caipira é o jornalista, 

escritor e cantador, Cornélio Pires. Ele dedicava o seu tempo a organizar festivais 

pelo interior de São Paulo com o objetivo de divulgar a cultura e a arte caipira. 

Cornélio ficou famoso por conseguir que a indústria fonográfica propagasse a 

música caipira, como também por escrever livros a respeito do vocabulário caipira 

(VIOLA TROPEIRA, 2014). 

Cândido (2010) revela que as características culturais do caipira são uma 

fusão das culturas portuguesa e culturas indígenas brasileiras. Tal fato pode ser 

percebido na linguagem, visto que o “r” retroflexo, típico caipira, provém da língua 

falada pelos índios. Contudo, o autor ressalta que não é possível distinguir 

exatamente as características que pertencem à cultura portuguesa ou a cultura 

indígena, já que elas se misturam. (CÂNDIDO, 2010). 

                                                             
4 Essa definição de “caipira” foi dada por Antônio Cândido em uma vídeo aula. Disponível em: 
http://inflexaoblog.blogspot.com.br/2014/02/antonio-candido-e-o-brasil-de-ontem.html 
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 Além da linguagem, é possível encontrar outras características da cultura 

caipira em Piracicaba e estas estão presentes da música e na gastronomia local. Em 

relação à música caipira, Alba e Ciola (1997), citados por Costa, Fernandes e 

Monteiro (1998), afirmam que esta é: 

 [...] originária do meio rural, a música caipira tinha, inicialmente, uma 
temática de letra restrita ao homem do campo. Ela é geralmente cantada 
por duas vozes e acompanhada por violas e violões, e por isso, também é 
conhecida como “moda de viola”. Durante a época colonial, as letras 
falavam de lendas indígenas e canções religiosas portuguesas, mas com o 
passar do tempo, começou a retratar também histórias de desbravadores 
(ALBA e CIOLA, 1997). 

 

Caldas (1987), também citado por Costa, Fernandes e Monteiro (1998), 

complementa que a música caipira é aquela canção anônima, muitas vezes criada 

por um conjunto de indivíduos em manifestações populares, e tem a ver com o 

folclore, Segundo o autor, a música caipira tem a função de facilitar às relações 

entre a comunidade e proporcionando uma sociabilidade entre as pessoas.  

No que se refere à gastronomia caipira, Ramos (2000) explica que, nos 

séculos XVI e XVII, os hábitos alimentares dos paulistas foram adequados com suas 

condições de vida dos colonizadores e dos índios. Desta maneira, a população se 

alimentava com os frutos que a terra oferecia, como milho e mandioca, e com a caça 

de aves e peixes. O milho, por ser um dos alimentos mais cultivados, era 

transformado em farinha, pamonha, curau, canjica, entre outros. 

A gastronomia caipira também está associada à forma de adaptação dos 

tropeiros ao trabalho árduo na região, pois estes enfrentavam longas jornadas e 

necessitavam de alimentos que fossem fáceis de preparar e que durassem tempos 

sem estragar, como a carne seca, a farinha de milho e a mandioca. Além disso, a 

comida tinha que ser preparada em fogões improvisados, como em fogão a lenha ou 

em fogo de chão. Foi por conta disto que surgiram os pratos típicos do estado de 

São Paulo, como o feijão tropeiro e o virado à paulista (RAMOS, 2000). 

A chegada dos escravos negros e dos imigrantes europeus também 

influenciou a gastronomia caipira. Os primeiros introduziram o leito de coco, o dendê 
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e as pimentas na culinária paulista, enquanto os segundos apresentaram as 

massas, a polenta e incentivaram o cultivo de pimentão e rúcula (RAMOS, 2000). 

Acredita-se que a população piracicabana é reconhecida como caipira pelo 

fato de possuir características da cultura caipira. Estas são percebidas na 

linguagem, especificamente no “r” retroflexo; na gastronomia, com a produção de 

pamonhas, de cachaça e com o preparo do peixe; na música, com as “modas de 

viola” e também pelo fato da cidade estar localizada no interior do estado de São 

Paulo. Com isso, a próxima seção abordará os Roteiros Turísticos Municipais de 

Piracicaba, a fim de apresenta-los ao leitor. 

 

2.3  OS ROTEIROS TURÍSTICOS DE PIRACICABA 

 

Tavares (2002) explica que um roteiro não é apenas uma sequência de 

atrativos a serem visitados, mas também uma importante ferramenta para a leitura 

da realidade existente e da situação sócio cultural vigente no local. 

Dantas e Martins (2011) complementam que o roteiro permite ao visitante 

conhecer a diversidade dos atrativos turísticos em seus diversos aspectos, como 

cultural, histórico, geográfico, natural e educacional.  

De acordo com a SETUR (2013), Piracicaba já possui roteiros turísticos e estes 

são divididos em Roteiros Municipais e Roteiros Regionais. Os Roteiros Municipais 

foram divididos em: “Conheça a Rua do Porto”, “Roteiro Gastronômico Caipira”, 

“Roteiro Histórico Cultural”, “Roteiro dos Parques”, e por fim, “Roteiro Rural das 

Tradições e Costumes”. Já os Roteiros Regionais envolvem o “Circuito Turístico  

EcoCaipira”, “CT2” e “Circuito Caminho do Sol”5. 

O Roteiro “Conheça a Rua do Porto” visa conservar a memória do 

desenvolvimento da cidade às margens do rio e incluí os principais pontos turísticos 

localizados nesta área: o Salto do Rio Piracicaba, o Parque do Mirante, o Aquário 

                                                             
5 Os Roteiros Turísticos encontram-se no site da SETUR. Disponível 
em:<http://www.setur.piracicaba.sp.gov.br/website/> 
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Municipal, o Engenho Central, o Museu da Água “Francisco Salgot Castillo”, a Casa 

do Povoador, o Casarão do Turismo “Paulo Fioravante Sampaio” e o Parque da Rua 

do Porto “João Herrmann Neto”. Além disso, os visitantes podem saborear o famoso 

“Peixe no Tambor” que é servido nos restaurantes da Rua do Porto e realizar o 

Passeio de Barco no Rio Piracicaba. Este pode ser realizado em um dia e é 

autoguiado. (SETUR PIRACICABA, 2013). 

Já o “Roteiro Gastronômico Caipira” tem o objetivo de apresentar ao visitante 

o cardápio do centro gastronômico Piracicabano, localizado também na Rua do 

Porto, e que oferece produtos como a famosa pamonha de Piracicaba, o cuscuz 

paulista, o tradicional peixe no tambor e a cachaça Piracicabana. Esta proposta 

pode ser realizada em conjunto com o “Roteiro Conheça a Rua do Porto”, visto que 

os principais pontos gastronômicos estão localizados no local e podem ser 

consumidos durante o passeio (SETUR PIRACICABA, 2013). 

O “Roteiro Histórico Cultural” permite que o visitante conheça os atrativos 

históricos e culturais de Piracicaba e descubra as etnias e personalidades que 

fizeram parte da história da cidade. Os principais atrativos são: o Museu Prudente de 

Moraes, o Centro Cultural Martha Watts, o Mercado Municipal, a Pinacoteca 

Municipal, a Estação da Paulista e o Teatro Municipal “Dr. Losso Neto”, todos esses 

atrativos estão localizados do centro da cidade e podem ser percorridos a pé. 

Também é possível visitar a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 

(ESALQ/USP), nela se encontra o Museu Luiz de Queiroz e é possível contemplar a 

arquitetura dos prédios e passear pelo Campo Universitário. O respectivo roteiro é 

autoguiado e pode ser realizado em um dia (SETUR PIRACICABA, 2013). 

O “Roteiro dos Parques” tem o objetivo de apresentar a beleza natural e os 

parques de Piracicaba para os seus visitantes. De acordo com a SETUR (2013), são 

necessários dois dias para que se possa realizar o roteiro completo, entretanto, os 

visitantes não são obrigados a fazer o roteiro todo e podem visitar os parques 

independentemente, já que o passeio é autoguiado. Fazem parte deste roteiro o 

Horto Florestal de Tupi, o Parque Zoológico Municipal, o Parque da Rua do Porto 

“João Herrmann Neto”, o Parque do Mirante, Área de Lazer do Trabalhador e o 

Bairro Tanquã (SETUR PIRACICABA, 2013). 
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O Bairro Tanquã, que faz parte do “Roteiro dos Parques”, é um atrativo muito 

interessante para aqueles que são admiradores da natureza, visto que esse é 

considerado o “Pantanal Piracicabano” por ser habitat de diferentes espécies da 

fauna e da flora, incluindo animais que são encontramos somente no Pantanal 

Brasileiro, por isto a derivação do nome. O Tanquã se encontra em um lugar 

afastado da cidade, na zona rural, e lá é possível passear de barco, pescar e 

almoçar apreciando a beleza natural do local, entretanto, nenhum desses serviços 

está incluído no roteiro (SETUR PIRACICABA, 2013). 

E por fim, o “Roteiro Rural das Tradições e Costumes”, o último da lista dos 

Roteiros Municipais, tem por objetivo apresentar aos visitantes os costumes e as 

tradições da Colônia Tirolesa de Piracicaba. Acontece nos quatro bairros rurais da 

cidade: Ártemis, Santana, Santa Olímpia e Tanquinho, além disso, é o único dos 

roteiros que oferece visita guiada aos finais de semana e em grupo com duração de 

quatro horas aos finais de semana (SETUR PIRACICABA, 2013). 

No “Roteiro Rural das Tradições e Costumes” também é possível visitar o 

Balneário Ártemis, este possui águas sulforosas que são consideradas medicinais 

por possibilitar a hidratação da pele e por terem “poder rejuvenescedor”, e a Estação 

Ferroviária de Ártemis; o Bairro Tanquinho, que oferece anualmente a tradicional 

Festa do Milho Verde, onde é possível visitar a Fábrica de Pamonhas6; o Bairro de 

Santa Olímpia (também oferece anualmente a “Festa da Polenta”, onde acontecem 

apresentações da cultura tirolesa e é servida a comida típica) e nele a Igreja de 

Nossa Senhora Imaculada da Conceição e o Alambique de Produção de Cachaça. 

E, por último, o Bairro Santana que permite a visita em sua cooperativa de vinhos e 

parreirais. (SETUR PIRACICABA, 2013). 

Por oferecer visitas guiadas, o “Roteiro Rural das Tradições e Costumes” 

apresenta números de telefones para que os visitantes possam agendar a sua ida, 

entretanto, a pesquisadora tentou contato com os números para obter mais 

informações sobre o passeio e não teve êxito. Um dos telefones está indisponível e 

o outro pertencia a uma pessoa que não sabia nada a respeito do roteiro. Assim, 

pode-se dizer que há uma falta de organização por parte dos responsáveis desse 

                                                             
6 As tradicionais pamonhas de Piracicaba são produzidas no bairro Tanquinho. 
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roteiro e uma limitação para os visitantes que desejam realizar esse passeio e não 

conseguem por conta do equivoco estabelecido. 

Em relação aos Roteiros Regionais, pode-se citar o “CT2 – Circuito Turístico 

de Ciência e Tecnologia”, este possibilita o visitante ter contato com o 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia e do conhecimento através de visitas a 

museus, fazendas, centros de pesquisa, observatórios, empresas, entre outros 

estabelecimentos da região. As cidades envolvidas no Circuito são: Piracicaba, 

Campinas, Limeira, Jaguariúna, Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa 

Bárbara d’Oeste e Sumaré (SETUR PIRACICABA, 2013). 

Após contato com a SETUR, descobriu-se que apesar do CT2 ser um circuito, 

as cidades não estão “trabalhando em conjunto” e que as visitas devem ser 

agendadas em cada organização participante. Além disso, foi informado que o 

projeto está sendo reestruturado para melhorar a sua execução, mas nenhuma 

informação adicional foi dada a esse respeito. 

Conforme a SETUR (2013), o “Circuito Caminho do Sol7” é considerado um 

preparatório do caminho de Santiago de Compostela e visa à introspecção e o 

desapego material através de caminhadas por ambientes tranquilos em áreas rurais. 

Seu percurso possui 241km e percorre 11 cidades do interior paulista: Santana do 

Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Cabreúva, Itu, Salto, Capivari, Piracicaba, São 

Pedro e Águas de São Pedro. Entretanto, o projeto foi elaborado por iniciativa 

privada e só recebe apoio das cidades participantes.  

O “Circuito Turístico EcoCaipira” é  composto por 11 munícipios: Analândia, 

Águas de São Pedro, Charqueada, Corumbataí, Ipeúna, Itirapina, Piracicaba, Rio 

Claro, Santa Maria da Serra, Santa Cruz da Conceição e São Pedro. Tem o objetivo 

de oferecer o turismo ecológico da região, entretanto, não está sendo disponibilizado 

para os turistas, pois está sendo reformulado por seus colaboradores. Ao entrar em 

contato com a SETUR, não foi possível obter informação sobre esse roteiro regional, 

a não ser pelo aviso de que ele está sendo reestruturado e que não há previsão para 

o seu retorno. 

                                                             
7 É possível encontrar mais informações sobre o Circuito Caminho do Sol no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.cidadespaulistas.com.br/prt/cnt/tur-rot-caminho-sol.html 
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Além dos roteiros e atrativos turísticos, Piracicaba também oferece passeios 

turísticos para seus visitantes, tais como, o Trenzinho Turístico Maria Fumaça, o 

Pedalinho do Parque da Rua do Porto “João Herrmann Neto”, Passeio de Barco no 

Rio Piracicaba e o Elevador Turístico “Alto do Mirante”. Todos estes passeios são 

regulares (com data e hora determinadas) e cobram um valor por pessoa. (SETUR 

PIRACICABA, 2013). 

Em Piracicaba também são realizadas anualmente festas tradicionais da 

cidade, que são consideradas uma manifestação da cultura Piracicabana, como é o 

caso da Festa do Divino Espirito Santo, da Festa da Polenta que acontece no Bairro 

de Santa Olímpia, da Festa do Milho Verde que acontece no Bairro Tanquinho, da 

Festa do Peixe e da Cachaça organizada na Rua do Porto, entre outras.  

De acordo com a Secretária de Turismo de Piracicaba, Rosemeire Massaruto 

de Oliveira, a cidade, apesar de ter atratividade turística, recebe mais excursionistas 

do que turistas8. 

Segundo Dias (2008), baseado na classificação da Organização Mundial do 

Turismo (OMT), há uma diferença entre turistas e excursionistas. O primeiro é 

considerado o visitante que pernoita em local diferente de onde reside e que 

permanece mais de 24 horas no destino, ocupando um meio de hospedam. Já o 

excursionista é aquele visitante que não pernoita no local visitado, ou seja, que não 

ocupa nenhum meio de hospedagem, e que permanece menos de 24 horas no 

destino. 

Acredita-se que os órgãos responsáveis pelo Turismo em Piracicaba devam 

elaborar um projeto turístico para que a cidade possa ter capacidade de atrair, além 

de excursionistas, turistas. Além disso, pode-se observar que a maioria dos roteiros 

municipais desenvolvidos “levam os visitantes” quase sempre aos mesmos lugares: 

ao Parque da Rua do Porto, ao Engenho Central e ao Parque do Mirante. Desta 

forma, acredita-se que o visitante não pernoita em Piracicaba por não ter opções de 

lazer que o incentivem a isto. Sem contar que não há divulgação dos demais 

                                                             
8 Este dado foi fornecido pela Secretária de Turismo de Piracicaba durante a apresentação do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Turístico da cidade, que foi realizado em outubro de 2013 em forma de palestra e aberto ao 
público. 
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atrativos e roteiros, como por exemplo, do “Roteiro Rural das Tradições e Costumes” 

e do “Roteiro dos Parques”, 

Pode-se afirmar, como residente de Piracicaba, que muitos dos atrativos 

estão abandonados, como é o caso do Horto Florestal de Tupi e o Parque Zoológico 

Municipal que se encontram mal conservados. Assim, é possível dizer que a cidade 

não está preparada para receber turistas. Entretanto, este não é o foco principal 

deste trabalho, visto que aqui se deseja descobrir a identidade da população 

piracicabana que foi inserida nos roteiros turísticos municipais e que está sendo 

promovida para os visitantes, além de elaborar uma percepção sobre como o. 

Turismo Cultural pode ser considerado um meio de desenvolvimento para a cidade e 

para o setor do turismo.  

O próximo capítulo refere-se à pesquisa desenvolvida por meio de entrevistas 

com agentes ligados ao Turismo da cidade, a fim de encontrar a identidade cultural 

da população piracicabana que foi inserida nos roteiros turísticos municipais. 
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3. ROTEIROS TURÍSTICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA E A VISÃO DE 

AGENTES DO TURISMO 

 

O presente estudo é considerado de cunho qualitativo, visto que ele não tem 

o objetivo de medir e nem quantificar os dados coletados, mas sim de interpretá-los. 

Além disso, é de caráter descritivo e utiliza a técnica de entrevistas para a sua 

realização. 

A pesquisa foi dividida em duas etapas. A primeira consiste na realização de 

duas entrevistas semiestruturadas: uma com a Secretaria de Turismo de Piracicaba 

a fim de entender como a identidade cultural foi inserida nos roteiros turísticos 

municipais sob o ponto de vista de um representante do Órgão Público, e outra com 

o responsável pelo “Roteiro Rural das Tradições e Costumes”, especificamente, a 

“Rota Tirolesa” para perceber a identidade cultural nele presente a partir da opinião 

de seu organizador.  Já a segunda etapa refere-se a participação da pesquisadora 

no Roteiro Histórico Cultural da cidade, a fim de analisá-lo com o olhar de 

turismóloga e identificar  a possível presença da identidade cultural nele  introduzida. 

Assim todos os roteiros turísticos municipais de Piracicaba, com ênfase nos 

roteiros culturais, serão abordados com o propósito de localizar a identidade cultural 

da população piracicabana. 

 

3.1 OS ROTEIROS TURÍSTICOS MUNICIPAIS DE PIRACICABA NA VISÃO 

DA SECRETARIA DE TURISMO DA CIDADE 

 

A entrevista com Secretaria de Turismo de Piracicaba (SETUR) foi realizada 

com o objetivo de descobrir quais foram os responsáveis pela elaboração dos 

roteiros turísticos municipais da cidade, entender os critérios utilizados para sua 

elaboração e de perceber a identidade cultural inserida neles a partir do ponto de 

vista de um representante do órgão público. 
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Para a realização desta pesquisa, foram elaboradas 10 questões com 

possibilidade de produção das respostas a fim de proporcionar um diálogo entre a 

pesquisadora e o entrevistado e obter informações relevantes (ver Apêndice C). As 

questões tinham o propósito de adquirir informações a respeito dos roteiros turísticos 

municipais de Piracicaba, a fim de descobrir detalhes sobre planejamento e 

elaboração, como também perceber se a identidade cultural da população foi 

inserida neles. 

Pode-se dizer que foi um desafio conseguir agendar uma entrevista com um 

representante do órgão público responsável pelo Turismo do município de 

Piracicaba, a Secretaria de Turismo – SETUR, pelo fato dos responsáveis terem 

uma agenda de trabalho muito ocupada.  

A primeira entrevista foi realizada com senhor Esdras Moreno, que é 

graduado em Turismo pela Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), e 

trabalha há alguns anos na Secretaria de Turismo de Piracicaba. Ele iniciou o seu 

trabalho como estagiário e atualmente encontra-se no cargo de assessor da 

Secretária de Turismo, colaborando e participando ativamente das atividades 

desenvolvidas pela SETUR9. 

Em relação à elaboração dos roteiros, o entrevistado informou que uma 

empresa de consultoria foi contratada pela SETUR para planejar, junto com os 

técnicos em Turismo que trabalham na Secretaria, os roteiros turísticos municipais 

de Piracicaba, ressaltando que além da contratação da empresa de consultoria, a 

SETUR contou com o auxílio do departamento de comunicação social da Prefeitura 

de Piracicaba para criar a arte dos panfletos. A pesquisadora também questionou a 

participação da Universidade de São Paulo (USP) no processo de criação dos 

roteiros turísticos, visto que a Instituição foi responsável por desenvolver o Plano 

Diretor do Desenvolvimento do Turismo em Piracicaba e realizar a pesquisa de 

Demanda Turística na Rua do Porto, porém, o senhor Moreno informou que a USP 

não teve nenhuma participação na atividade.  

Segundo Moreno, a SETUR realizou uma inventariação turística de Piracicaba 

para a elaboração dos roteiros a fim de quantificar e qualificar os atrativos, 

                                                             
9 A entrevista foi realizada no dia 29 de setembro de 2014. 
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equipamentos e serviços turísticos da cidade. O objetivo desse trabalho é descobrir 

quantos são os atrativos/equipamentos/serviços turísticos, onde se localizam e se 

esses estão em condições ou não de receber os visitantes.  

A SETUR desenvolve anualmente uma inventariação turística em Piracicaba 

para acompanhar a situação e/ou desenvolvimento desses elementos do Turismo, 

além de identificar novos atrativos/equipamentos/serviços que possam se tornar 

turísticos. O entrevistado também informou que se a Prefeitura libera verba, a 

inventariação é feita por uma empresa terceirizada, mas se não há a liberação de 

recursos, os próprios técnicos em Turismo da SETUR realizam o trabalho. 

Ainda que uma pesquisa de demanda turística fosse necessária para 

identificar o perfil das pessoas que visitam Piracicaba, essa não foi realizada para os 

roteiros turísticos da cidade. De acordo com o senhor Moreno, esse tipo de 

informação foi recolhida em alguns pontos da cidade, como por exemplo, na 

rodoviária, e o que se obteve foi uma estimativa e não uma pesquisa formalizada. 

Entretanto, no ano de 2013 foi efetuada uma pesquisa de demanda turística da Rua 

do Porto de Piracicaba pelos alunos de Turismo da Universidade de São Paulo 

(USP) a fim de descobrir quem são os visitantes que frequentam aquele ambiente, e, 

para 2015, há um projeto com a mesma instituição para realizar uma pesquisa de 

demanda turística de toda a cidade e outra para descobrir a oferta hoteleira. 

A construção dos roteiros turísticos municipais de Piracicaba se deu com a 

intenção de captar turistas para a cidade e não de oferecê-los a um público 

específico, já que não havia sido feita uma pesquisa de demanda turística. Segundo 

o entrevistado, este objetivo foi atingido, pois atualmente a Rua do Porto recebe 

cerca de 11 mil pessoas a cada fim de semana.   

Outro questionamento abordado pela pesquisadora foi a respeito dos critérios 

utilizados para a distribuição dos atrativos turísticos durante a elaboração dos 

roteiros, visto que houve uma confusão no momento da análise dos mesmos, já que 

um dos principais atrativos históricos culturais da cidade, o Engenho Central de 

Piracicaba, encontra-se no Roteiro “Conheça a Rua do Porto” e não “Roteiro 

Descubra a História e a Cultura de Piracicaba”. 
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Referente aos critérios, Esdras informou que os atrativos turísticos foram 

distribuídos a partir da utilização de dois: o primeiro deles está relacionado à 

proximidade dos pontos turísticos a fim de facilitar o acesso dos turistas, já que a 

maioria dos roteiros é autoguiada, e o segundo leva em consideração a 

segmentação dos atrativos. Baseado no questionamento da pesquisadora sobre o 

Engenho Central encontrar-se no “Roteiro Conheça a Rua do Porto” e não no 

“Roteiro Descubra a História e a Cultura de Piracicaba”, o entrevistado esclareceu: 

Há alguns anos a Rua do Porto estava marginalizada e perdera a sua 
atratividade turística. De um tempo pra cá, essa rua recebeu investimentos 
diversos, tanto públicos quanto privados, e desde então sofreu um “boom”. 
Associá-la ao Engenho Central foi uma solução encontrada para agregar 
valor a ambos, já que a Rua do Porto atrai um grande de número de 
visitantes aos finais de semana que podem passear pelos antigos galpões 
do Engenho. Além disso, os dois locais recebem a maioria dos eventos que 
acontecem na cidade (MORENO, 2014). 

 

No que diz respeito ao funcionamento dos roteiros turísticos municipais de 

Piracicaba, pode-se afirmar que a maioria dos atrativos turísticos é gratuita (a não 

ser pelo Mirante da “Ponte do Morato” que possui uma taxa no valor de cinco reais 

para subir pelo elevador panorâmico), visto que os roteiros são autoguiados. Os 

serviços turísticos, como o “Trenzinho Turístico da Rua do Porto” e o Pedalinho da 

Área de Lazer, são regulares e cobram o valor do ingresso pelo fato de serem 

terceirizados. Nenhum dos roteiros é acompanhado por um guia de turismo, exceto 

pela “Rota Tirolesa” que foi inserida no “Roteiro Rural das Tradições e Costumes” 

por organizadores independentes (mais detalhes serão fornecidos adiante), 

entretanto, a SETUR está com um projeto para selecionar e qualificar pessoas 

através de cursos profissionalizantes oferecidos pelo SENAC para atuarem como 

guias de turismo. Assim que o plano for colocado em prática, a intenção é que os 

roteiros passem a ser regulares e acompanhados por um profissional da área.  

Em relação à identidade cultural da população piracicabana nos roteiros 

turísticos da cidade, o entrevistado explicou que esta foi sim levada em 

consideração durante o processo de elaboração dos roteiros. Os costumes, a 

religiosidade, as manifestações culturais, a tradição e a gastronomia foram 

elementos relevantes para o levantamento dos atrativos turísticos, uma vez que 

esses podem ser entendidos como um diferencial por expressar as características 

do povo. Segundo Esdras, o típico peixe assado no tambor e a tradicional pamonha 
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cozida na palha de milho são costumes caipiras e fazem parte da identidade da 

nossa população, pois Piracicaba ganhou fama por produzir e comercializar esses 

dois produtos, e por isso, ambos foram inseridos em alguns dos roteiros da cidade.  

 Apesar de Piracicaba possuir diferentes identidades culturais por conta do seu 

contexto histórico, em especial a escravidão e a imigração, a população 

piracicabana é conhecida nacionalmente como caipira, especialmente pelo fato da 

cidade estar no interior do estado de São Paulo e pelos costumes cultivados aqui. 

Por esse motivo, essa identidade cultural “caipira” foi adotada pela SETUR e 

inserida nos roteiros turísticos municipais. 

 De acordo com o entrevistado, há um plano de marketing turístico em 

desenvolvimento para criar uma marca turística para Piracicaba a partir da 

identidade cultural piracicabana. Esse está sendo elaborado por uma empresa 

terceirizada, contratada pela SETUR, e deverá envolver características da cidade, 

da população e dos costumes cultivados por ela. Além disso, o projeto tem o objetivo 

de entender como Piracicaba é percebida pelo Brasil, tendo em vista se ela é 

reconhecida em escala territorial, regional ou nacional, definir o público alvo do 

município, ou seja, descobrir quem são os visitantes que vão para a cidade e por 

que, e, por fim, determinar de que maneira o receptivo deve ser realizado para 

atender os desejos e necessidades dos visitantes.  

 Enquanto o Plano de Marketing Turístico não fica pronto, a divulgação de 

Piracicaba e de seus roteiros turísticos é feita através de feiras relacionadas ao 

Turismo, tais como a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV). Esses 

também foram disponibilizados, pela SETUR, em pontos estratégicos da cidade para 

que as pessoas que chegam até o município tenham acesso a eles, assim, é 

possível encontrar os roteiros turísticos de Piracicaba em hotéis, rodoviária, 

agências de viagem locais, pontos de informação turística, no Casarão do Turismo 

localizado na Rua do Porto, entre outros, entretanto, quase sempre é o visitante que 

tem que procurar por esse material.  

 Sobre os resultados atingidos após a elaboração e divulgação dos roteiros 

turísticos de Piracicaba, como por exemplo, descobrir quem e quantos são os 

visitantes que vão até a cidade e quais roteiros consomem, o entrevistado informou 

que não há pesquisa que forneça esses dados, a SETUR ainda desconhece a 
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demanda turística real de Piracicaba, a não ser pela pesquisa de demanda turística 

realizada pela USP na Rua do Porto. No seu entender o fluxo turístico nos bairros 

Tiroleses, Santana e Santa Olímpia, aumentou após a criação do “Roteiro Rural das 

Tradições e Costumes”, além disso, a comunidade se conscientizou sobre a 

importância do Turismo para o desenvolvimento local e criou a “Rota Tirolesa” para 

atrair ainda mais visitantes. 

 Segundo o senhor Moreno, os roteiros turísticos mais consumidos pelos 

visitantes são o “Roteiro Conheça a Rua do Porto” e o “Roteiro Rural das Tradições 

e Costumes”. Apesar de não ter sido realizada ainda uma pesquisa de demanda 

turística, essa conclusão se deu a partir do aumento do fluxo turístico nos atrativos 

pertencentes aos roteiros e também pela procura desses por guias de turismo e 

agências de viagens locais que buscam produtos para oferecer aos seus clientes.  

 Percebe-se que, através das informações fornecidas por um representante do 

órgão público responsável pelo Turismo em Piracicaba, a identidade cultural da 

população piracicabana é considerada caipira e que essa é a imagem que está 

sendo inserida nos roteiros turísticos municipais, e talvez futuramente, será incluída 

no Plano de Marketing Turístico da cidade. 

 Nas próximas seções serão apresentados os roteiros turísticos culturais da 

cidade sob o olhar de diferentes profissionais ao Turismo. A seguinte refere-se a 

uma análise do “Roteiro Rural das Tradições e Costumes” sob a ótica de um 

responsável e sua opinião sobre a identidade cultural da população piracicabana. 

  

3.2 ROTEIRO RURAL DAS TRADIÇÕES E COSTUMES: AS CONSIDERAÇÕES 

DE UM ORGANIZADOR 

 

A partir da análise dos roteiros turísticos municipais de Piracicaba, decidiu-se 

selecionar um deles para tentar verificar a identidade cultural da população 

piracicabana nos roteiros da cidade através da opinião de um agente do turismo. 

O roteiro escolhido foi o “Roteiro Rural das Tradições e Costumes”, visto que 

este é um dos roteiros culturais da cidade e tem como principal objetivo exibir as 
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características da população com descendência tirolesa que vive nos bairros, 

considerados rurais, de Santana e Santa Olímpia.  

Os bairros Santana e Santa Olímpia, na cidade de Piracicaba, são 

considerados um pequeno espaço do Trentino no Brasil. Eles foram fundados no 

século XIX por imigrantes vindos de Trento, no Tirol,  que migraram para a região 

para trabalhar nas lavouras de café e buscar melhores condições de vida. Após 

alguns anos de trabalho árduo, as famílias se uniram e conseguiram comprar com 

as suas economias a Fazenda Santa Olímpia e a Fazenda Sant’Anna, que anos 

depois, tornaram-se os respectivos bairros10. (SANTA OLÍMPIA, 2014).  

A Figura 3 mostra uma família de imigrantes tiroleses que migraram para 

Piracicaba em busca de melhores condições de vida. 

 

 

Os bairros mencionados acima formam o núcleo de colonização trentina de 

Piracicaba e juntos são considerados uma das mais expressivas colônias de 

imigrantes tiroleses de toda a região. Além disso, a população mantém os hábitos 

trentino tiroleses, não só pela prática, mas sim pela tradição e preservação da 

identidade cultural através de dialetos, religião, gastronomia, danças, festas típicas, 

etc. 

                                                             
10 Fonte: Site oficial do bairro Santa Olímpia. Disponível em: http://www.santaolimpia.com.br/  

Figura 3: Família de Imigrantes Tiroleses.     
Fonte: Site Oficial do Bairro Santa Olímpia.    

  

 

http://www.santaolimpia.com.br/
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As Figuras 5 e 5 mostram as igrejas de Santana e Santa Olímpia 

respectivamente, que são consideradas pontos turísticos e que fazem parte da 

história e tradição dos bairros. 

Figura 4: Atual Igreja do Bairro Santana.    

Fonte: Acervo próprio, 2014. 

Figura 5: Igreja Central do Bairro Santa Olímpia.   

Fonte: Acervo próprio, 2014. 
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Atualmente, os bairros são conhecidos não somente pelas suas tradições, 

mas também pelas manifestações populares que organizam, tais como a Festa da 

Polenta e a Festa da Cucagna de Santa Olímpia, e a Festa do Vinho e o Jantar 

Trentino de Santana. 

Dentre estas festas populares, a mais conhecida e que traz fama ao Bairro de 

Santa Olímpia, é a Festa da Polenta que acontece anualmente, graças ao apoio da 

SETUR, no último final de semana do mês de julho. A Festa da Polenta comemora a 

imigração tirolesa à Piracicaba através de apresentações de corais e danças 

folclóricas (assim como mostra a Figura 6), da gastronomia com pratos típicos 

preparados pelas nonnas e pelas mammas, como a deliciosa polenta com craute 

(polenta acompanhada de chucrute e linguiça.), e pela degustação de vinhos de 

fabricação local11.  

 

 

Para encontrar a identidade da população piracicabana que foi inserida nos 

roteiros turísticos municipais e entender a contribuição dos bairros de Santana e 

Santa Olímpia para o Turismo Cultural da cidade, decidiu-se realizar uma entrevista 

                                                             
11 Fonte: Site Oficial do Bairro Santa Olímpia. Disponível em: http://www.santaolimpia.com.br/  

Figura 6: Dança Típica na Festa da Polenta de Santa Olímpia.                   

Fonte: Site oficial do Bairro Santa Olímpia. 

http://www.santaolimpia.com.br/
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com uma das pessoas responsáveis pelo planejamento e organização do Turismo 

dos bairros citados. 

O segundo entrevistado foi o senhor Ivan Correr, indicado pela Secretária de 

Turismo de Piracicaba que afirmou que o mesmo é muito participativo nas reuniões 

oferecidas à população sobre o desenvolvimento do Turismo da cidade e é 

responsável por um roteiro turístico alternativo, a Rota Tirolesa, que será discutido 

adiante, nos bairros de Santana e Santa Olímpia.  

O questionário aplicado, disponibilizado no Apêndice D continha questões 

semiestruturas a respeito do Turismo Cultural em Piracicaba e dos roteiros turísticos 

municipais, especificamente o “Roteiro das Tradições e Costumes”, para descobrir o 

seu funcionamento e perceber a identidade cultural da população inserida nele12.   

A entrevista foi realizada no estabelecimento turístico do senhor Ivan Correr, o 

Café Tirol. Este tem sua estrutura nos moldes das cafeterias europeias e é decorado 

com objetos vindos da Itália, além disso, oferece produtos coloniais como geleias, 

vinhos, doces e artesanatos produzidos pelos moradores do bairro. Além disso, os 

funcionários vestem roupas tirolesas típicas, o que torna a experiência mais viva 

pelo sotaque tirolês dos atendentes.  

As Figuras 7 e 8 referem-se ao Café Tirol, estabelecimento turístico 

pertencente ao entrevistado e local onde a entrevista foi realizada13. 

                                                             
12 O entrevistado assinou um Termo de Autorização, presente no Apêndice B, permitindo que as informações 
fornecidas por ele fossem utilizadas neste trabalho. 
13 A entrevista com o senhor Ivan Correr foi realizada no dia 05 de outubro de 2014. 



55 
 

 

 

 

 

O senhor Correr afirmou que o Café Tirol nasceu com o intuito de recepcionar 

os visitantes do bairro de Santa Olímpia, envolvê-los com a cultura local, fazendo-os 

sentir como se estivessem em um café europeu e acolhendo-os da melhor forma 

com o “jeito tirolês de ser”. Ao perguntar-lhe sobre esta tal característica, o 

entrevistado respondeu: 

Nós tiroleses somos alegres, espontâneos, carismáticos, acolhedores. A 
comunidade de Santa Olímpia tem orgulho em preservar as nossas origens. 
Não há povo e nem sentimento igual. Não sei explicar, está no sangue 
(IVAN CORRER, 2014). 

 

Figura 7: Área externa do Café Tirol em Santa Olímpia. 

Fonte: Site oficial do Café Tirol. 

Figura 8: Área Interna do Café Tirol em Santa Olímpia. 

Fonte: Site oficial do Café Tirol. 
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O entrevistado informou que é graduado em Engenharia e que leciona em 

uma Universidade da cidade, porém, viu no Turismo uma oportunidade de preservar 

e valorizar a cultura da sua comunidade. O seu interesse pela área surgiu nos 

trabalhos voluntários que ele realiza na Festa da Polenta de Santa Olímpia e na 

paixão pela tradição e cultura tirolesa, por isso, atualmente atua como organizador e 

operador do turismo em Santa Olímpia.  

De acordo com o senhor Correr, a comunidade se uniu para planejar e 

organizar o turismo nos bairros tiroleses, pois acreditam que juntos são mais fortes e 

capazes de conquistar seus objetivos. A SETUR, apesar de auxilia-los bastante com 

palestras, divulgações, entre outros, infelizmente não recebe verba suficiente da 

Prefeitura Municipal de Piracicaba para investir nos bairros de Santana e Santa 

Olímpia. Desta forma, as pessoas interessadas (fossem elas comerciantes, jovens, 

aposentados) no desenvolvimento turístico local criaram um núcleo para tratar dos 

assuntos do setor. O entrevistado também informou que este núcleo é participativo e 

todos os envolvidos podem trazer novas ideias, soluções e debater sobre diversos 

assuntos ligados ao turismo nos bairros.  

O senhor Ivan explicou que em um primeiro momento a comunidade não 

aceitava o turismo nos bairros, pois viam os visitantes como curiosos e intrusos. 

Entretanto, a população começou a perceber os benefícios que estas pessoas 

traziam ao povoado, como por exemplo, o lucro dos estabelecimentos comerciais, e 

a valorizar cada vez mais as suas tradições e costumes, visto que aqueles curiosos 

estavam lá para contemplar a cultura local.  

O entrevistado fez questão de destacar que a principal motivação da 

comunidade em desenvolver o turismo, não está relacionada ao fator econômico, 

mas sim ao social e cultural. A população se sente lisonjeada por ter a sua tradição 

como principal atrativo turístico e isso faz com que eles se sintam cada vez mais 

orgulhosos da sua origem e das suas características. Segundo Correr, a 

comunidade já recebeu vários elogios de seus visitantes e isto é gratificante para 

eles. 

Ao pergunta-lhe sobre os roteiros turísticos municipais de Piracicaba, o 

senhor Correr disse ter conhecimento sobre estes, pois ouviu falar sobre os referidos 

nas palestras oferecidas pela SETUR, porém, afirmou não ter tido acesso a eles, a 
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não ser pelo “Roteiro Rural das Tradições e Costumes”, já que este é o único roteiro 

guiado dentre os outros oferecidos pela SETUR, isto porque dentro dele foi inserido 

outro roteiro desenvolvido pelos membros do núcleo responsável pelo turismo nos 

bairros Santana e Santa Olímpia, a “Rota Tirolesa”. 

A pesquisadora informou ao entrevistado que tentou contato com os números 

de telefone que foram disponibilizados no roteiro para obter mais informações sobre 

ele, mas não teve êxito por estes não estarem atualizados e corretos. Então, o 

senhor Correr declarou que os números haviam mudados e que o roteiro ainda não 

havia sido atualizado, porém, que iria providenciar a sua atualização. 

A Rota Tirolesa14 visa remeter o visitante ao século XIX, fazendo-o sentir 

como se tivesse encontrado uma vila europeia em meio a uma igreja central, uma 

praça aconchegante com flores e parreiras de uvas. O visitante também tem a 

oportunidade de vivenciar a cultura local, já que no passeio é possível participar da 

colheita de uvas e dançar as músicas típicas. (ROTA TIROLESA, 2014). 

Segundo o senhor Ivan, a Rota Tirolesa tem o valor de R$75 (setenta e cinco 

reais) é acompanhada por um guia de turismo em todo o seu trajeto e tem duração 

de 5 horas. Nele está incluído o passeio de trenzinho para conhecer os atrativos 

culturais e naturais de Santa Olímpia, visita aos parreirais e degustação do vinho 

produzido na Colônia, visita ao tradicional Alambique Stenico e degustação da 

cachaça orgânica produzida pela comunidade, almoço típico, apresentação de 

danças folclóricas e café tirolês servido no Café Tirol. 

A Rota Tirolesa não é um passeio regular, visto que as suas datas de 

realização são estipuladas a partir de um número mínimo de visitantes (30 pessoas) 

ou quando é fechado um grupo em especial. Para garantir uma vaga, é necessário 

entrar em contato com algum de seus colabores, em especial com o senhor Ivan 

Correr que é o responsável pelo roteiro, através de telefone ou e-mail que estão 

disponíveis no site oficial do passeio. Entretanto, algumas agências de viagens se 

interessaram pelo roteiro e passaram a comercializá-lo a outro preço, já que estas 

incluem os seus serviços prestados além dos R$75 cobrados pelo passeio. (IVAN 

CORRER, 2014).  

                                                             
14 Fonte: Site Oficial da Rota Tirolesa. Disponível em: http://www.rotatirolesa.com.br/ 
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A programação do roteiro inicia-se na praça central com a apresentação da 

história dos bairros de Santana e Santa Olímpia e com a explicação dos 

monumentos históricos que se encontram lá. Logo após, os visitantes são 

direcionados ao trenzinho (Figura 9) que os levará até os demais pontos 

pertencentes ao roteiro, como os parreirais de uva e o alambique. Em seguida, é 

oferecido um almoço tirolês, com muita polenta, frango ao molho e outros pratos 

típicos, além do vinho que é produzido pela comunidade. Depois da refeição, há 

uma apresentação de danças folclóricas (ver Figura 10), e por fim, o passeio 

encerra-se com um típico café tirolês (ROTA TIROLESA, 2014).  

 

Figura 9: Igreja Central e Passeio de Trenzinho da Rota Tirolesa.                                                      

Fonte: Site Oficial da Rota Tirolesa. 

 

Fonte: Site oficial da Rota Tirolesa. 

Figura 10: Danças Folclóricas com os Visitantes da Rota Tirolesa.                                                                            

Fonte: Site oficial da Rota Tirolesa. 
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O senhor Correr complementa que, durante o passeio, o visitante tem a 

oportunidade de colher uvas nos parreirais tiroleses (ver Figura 11) e leva-las para 

casa, além de poder aprender os movimentos das danças folclóricas e se divertir 

com a música durante a apresentação dos grupos musicais. Tais fatores fazem com 

que o turista consiga inserir-se na cultura local e viva uma experiência memorável. 

 

 

 

Ao debater-se sobre a Rota Tirolesa e as experiências que esta pode 

propiciar aos turistas, o entrevistado afirmou ter passado por uma situação inusitada 

com um visitante. De acordo com o senhor Ivan, após o término do roteiro, é 

realizado um feedback com os participantes para saber se estes gostaram ou não do 

passeio e se há alguma sugestão ou crítica a ser feita, e foi neste momento que o 

visitante se manifestou: 

 

Aquele senhor começou a dizer que a Rota Tirolesa não era “nem de perto” 
o melhor roteiro que ele havia realizado com o propósito de desfrutar dos 
costumes tiroleses. Que ele já havia experimentado polentas e vinhos muito 
melhores do que os nossos, que já teve a oportunidade de conhecer 
colônias europeias muito mais bonitas e organizadas no Sul do país, entre 
várias outras críticas. Porém, ao final de sua colocação, o senhor afirmou 
que nunca tinha sido tão bem recepcionado e acolhido por um povo, que o 
nosso “jeito tirolês” o havia conquistado. E concluiu afirmando que o que 
mais lhe chamara atenção foi o amor e o significado pessoal que nós temos 
pela nossa cultura, e por isto, o valor pago pelo roteiro tinha valido à pena 
para ele. Isso em um primeiro momento nos chocou, mas depois nos 
sentimos lisonjeados com os comentários daquela pessoa, visto que um de 
nossos principais objetivos é recepcionar bem os nossos visitantes, além do 
mais, entendemos as críticas como construtivas para o desenvolvimento do 
turismo na nossa comunidade (IVAN CORRER, 2014). 
 

Figura 11: Visitantes nos parreirais de uva. 

Fonte: Site oficial da Rota Tirolesa.  
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A partir dessa afirmação, decidiu-se questionar o entrevistado sobre o 

recrutamento, o treinamento e a formação das pessoas que trabalham na Rota 

Tirolesa, tais como, guia de turismo, animadores, etc., já que aparentemente estas 

recebem elogios do público devido ao bom atendimento que fornecem a eles. 

Segundo o senhor Ivan, as pessoas que atuam no roteiro são moradores da 

comunidade que conhecem a história dos bairros e que se disponibilizaram a 

colaborar com a operação do mesmo. Portanto, não é realizado nenhum tipo de 

recrutamento, treinando e/ou capacitação dos colaborares. 

O entrevistado informou atuar como guia de turismo na Rota Tirolesa, é ele 

quem acompanha os visitantes em todo o percurso e conta a história dos bairros e 

de seus pontos turísticos. Além disso, o senhor Correr recepciona e atende os 

visitantes durante a parada em sua cafeteria, para a realização do típico café tirolês. 

O almoço é feito pelas nonnas e mammas que cozinham usando técnicas passadas 

de geração para geração; a apresentação das danças folclóricas é realizada pelos 

grupos musicais pertencentes aos bairros. Assim, pode-se perceber que todo o 

roteiro acontece graças à união e a hospitalidade da comunidade. Contudo, todo o 

dinheiro arrecadado com a venda do passeio é dividido entre os seus cooperadores.   

Apesar de ainda não haver nenhum tipo de recrutamento, treinamento e 

capacitação dos colaboradores, a SETUR está desenvolvendo um plano para formar 

estas pessoas por meio de cursos técnicos, como técnico em guia de turismo, 

oferecidos pelo SENAC. Estes cursos terão por função, não ensiná-los a história ou 

a geografia do lugar, mas sim técnicas de como lidar com o público, de gerar um 

destino sustentável, entre outras (IVAN CORRER, 2014). 

Em relação ao público alvo, a Rota Tirolesa se destina especialmente a 

famílias e a pessoas que se interessam pela cultura tirolesa. Segundo o 

entrevistado, a grande parte dos visitantes é idosa e vem de munícipios próximos, 

especialmente de cidades grandes como São Paulo e Campinas, em busca de lazer 

e tranquilidade. Porém, o roteiro também é oferecido a grupos específicos, como por 

exemplo, grupos escolares ou para agentes de viagem.  

Um dos principais objetivos dessa pesquisa é perceber a identidade cultural 

que foi inserida nos roteiros turísticos municipais de Piracicaba. Desta forma, foram 
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elaboradas questões referentes ao assunto para obter resultados a partir do ponto 

de vista do entrevistado.  

No que diz respeito à identidade cultural piracicabana, o senhor Ivan Correr 

afirmou que Piracicaba é um local que “adota qualquer cultura” e proporciona uma 

boa qualidade de vida às pessoas que decidem viver na cidade, por isso, é difícil 

perceber qual é a sua identidade cultural. Apesar de possuir diferentes e influentes 

personalidades, como por exemplo, os tiroleses e os afros descendentes, a 

população é considerada e reconhecida nacionalmente como caipira pelo fato de ser 

uma cidade localizada interior paulista. 

O entrevistado acredita que o “Roteiro Rural das Tradições e Costumes”, 

especificamente a “Rota Tirolesa”, é capaz de transmitir uma identidade cultural, 

essa reconhecida como tirolesa, pelo fato da comunidade ter se enraizado nos 

bairros de Santana e Santa Olímpia. Segundo ele, a colônia possui 900 moradores e 

apenas 8 sobrenomes, e por isto, conseguem direcionar o seu foco para o Turismo 

Cultural. Entretanto, o entrevistado supõe que Piracicaba, de um modo geral, não é 

capaz de “expressar” a sua identidade pelo fato de ter perdido o seu foco cultural e 

atentar-se somente ao foco comercial do Turismo.  

Piracicaba é uma cidade totalmente capitalista, e a população 

(especificamente os comerciantes) ao invés de se unir para se fortalecer, assim 

como fizeram os bairros tiroleses, age como se fossem concorrentes. Com isso, há 

poucas chances da comunidade conseguir criar e transmitir uma identidade cultural 

para seus visitantes e consumidores. (IVAN CORRER, 2014). 

O senhor Ivan Correr ressalta que a população piracicabana também não 

reconhece e não valoriza a sua identidade cultural, talvez por uma falta de 

informação, de interesse ou por um preconceito gerado através do estereótipo do 

caipira. 

Durante as falas do entrevistado, tem-se a impressão de que ele e nem a 

comunidade consideram-se piracicabanos, e muito menos caipiras. A sensação é de 

que os bairros formam outro munícipio. Entende-se que esses fazem parte de uma 

colônia fundada por tiroleses e que o povoado foi educado com diferentes costumes, 
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entretanto, Santana e Santa Olímpia pertencem à Piracicaba, e por isso, os 

habitantes de lá também são considerados piracicabanos.  

Ao questioná-lo sobre a potencialidade de Piracicaba, o senhor Ivan Correr 

explicou que, em sua opinião, a cidade tem sim potencial de se desenvolver 

regionalmente como um destino turístico cultural, visto que ela possui elementos 

para isso, como por exemplo, história, atrativos turísticos de qualidade, 

infraestrutura, etc. Segundo ele, o município não tem atratividade suficiente para 

atrair turistas internacionais e nem nacionais, porém, ele tem capacidade de tornar-

se um destino turístico cultural de referência para a região e/ou para o estado de 

São Paulo.  

Em relação aos planos futuros relacionados ao desenvolvimento do turismo 

nos bairros tiroleses, o entrevistado informou que primeiramente a comunidade tem 

como principal objetivo desenvolver um turismo sustentável para proteger a 

identidade cultural e cultivar as tradições e costumes mantidos na localidade. Há 

uma intenção em promover a Rota Tirolesa até que ela se torne regular: 

 

Nós queremos compartilhar a nossa cultura e o nosso jeito de ser com as 
pessoas. Entretanto, buscamos atrair visitantes e não turistas, pois 
desejamos manter a tranquilidade nos bairros. É preferível que o visitante 
venha para cá para passar o dia, mas não que ele se hospede aqui, afinal, 
isso afetaria a nossa rotina e traria mudanças ao bairro, já que não 
possuímos hotéis ou pousadas. Também gostaríamos que o turismo se 
tornasse a fonte de renda ou de complemento de renda da nossa 
população, assim, membros da nossa comunidade não precisariam 
trabalhar em Piracicaba ou em outras cidades para se sustentar (IVAN 
CORRER, 2014.).  

 

Os bairros tiroleses foram incluídos no Plano Diretor do Desenvolvimento do 

Turismo de Piracicaba, tal fato irá ajudar a comunidade a se desenvolver como um 

atrativo turístico. Segundo o entrevistado, há um projeto em transformar a colônia 

em um polo gastronômico devido à atratividade da Festa da Polenta de Santa 

Olímpia e da Festa do Vinho de Santana: 

 

Foi por causa destas festas que a colônia tirolesa ficou conhecida e é 
através delas que recebemos o maior número de visitantes ao ano. Além 
disso, todo o dinheiro arrecadado é revertido em investimentos para a 
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comunidade, como por exemplo, na melhoria da infraestrutura, na educação 
para os nossos jovens. (IVAN CORRER, 2014.). 

.  

Segundo o senhor Ivan Correr, o turismo tem ajudado no desenvolvimento 

dos bairros de Santana e Santa Olímpia, no sentido destes serem reconhecidos pela 

própria cidade, como também em outros municípios. Além de incentivar a economia 

local e fazer com que a comunidade valorize cada vez mais a sua cultura. 

A partir das declarações fornecidas pelo entrevistado, pode-se perceber que, 

apesar da comunidade cultivar as tradições e costumes trazidas do Tirol e 

considerar-se tirolesa, a identidade cultural da população piracicabana, de modo 

geral, é reconhecida como caipira independente da sua história. A predominância da 

identidade tirolesa é apenas nos bairros Santana e Santa Olímpia, entretanto, 

percebe-se que os habitantes destes bairros não se consideram caipiras, mas sim 

tiroleses. 

 Na próxima seção será abordado um trabalho de campo executado pela 

pesquisadora a fim de desvendar a identidade cultural de Piracicaba, sob a 

perspectiva de uma futura turismóloga, através da realização do “Roteiro Conheça a 

História e a Cultura de Piracicaba”.  

  

3.3 ROTEIRO HISTÓRICO CULTURAL DE PIRACICABA SOB A 

PERSPECTIVA DE UMA TURISMÓLOGA 

 

O “Roteiro Conheça a História e a Cultura de Piracicaba” tem o objetivo de 

apresentar a história da cidade, como também as etnias e as personalidades que 

fizeram parte dela, aos seus visitantes. Nele foram inseridos atrativos culturais que 

representam a história e o desenvolvimento de Piracicaba, como é o caso do 

“Museu Luiz de Queiroz”, localizado dentro da Escola Superior de Agricultura “Luiz 

de Queiroz” (ESALQ), pertencente a USP, que conta a trajetória do fundador da 

Universidade Agrícola e a criação desta. 

 Os principais atrativos turísticos pertencentes a esse roteiro são: o Mercado 

Municipal, o Centro Cultural Martha Watts juntamente com o Museu “Jair de Araújo 



64 
 

Lopes” (visto que ambos estão localizados no mesmo prédio), a Pinacoteca 

Municipal “Miguel Arcanjo Benício A. Dutra”, o Museu Prudente de Moraes, o Teatro 

Municipal “Dr. Losso Neto”, o Teatro Municipal “Erotídes de Campos”, o Museu Luiz 

de Queiroz e o Centro Cultural Estação da Paulista “Antônio Pacheco Ferraz”.  

 A fim de descobrir a identidade cultural da população piracicabana que foi 

inserida nesse roteiro, a pesquisadora realizou um trabalho de campo a partir da 

visitação dos atrativos turísticos propostos por ele e elaborou uma análise com base 

nas experiências obtidas.  

 O trabalho de campo foi iniciado na rodoviária de Piracicaba. A pesquisadora 

passou-se por visitante e perguntou pelos roteiros turísticos da cidade no posto de 

informação e na banca de jornal presentes no local, entretanto, nenhuma das 

pessoas que estavam ali sabiam sobre a existência dos roteiros e informaram que a 

Prefeitura Municipal de Piracicabana não lhes forneceu nenhum material ou 

recomendação.  

 As visitas aos atrativos turísticos foram realizadas no dia 11 de outubro de 

2014, um sábado. Optou-se por fazer as visitações nesse dia pelo fato dos turistas 

e/ou visitantes preferirem os finais de semana para realizar seus passeios e/ou 

viagens. Entretanto, não obteve-se sucesso nessa data, visto que a maioria dos 

atrativos encontrava-se fechados, como foi o caso do Centro Cultural Martha Watts, 

o Museu Luiz de Queiroz e a Pinacoteca Municipal. 

 Notou-se que o roteiro informa o horário de funcionamento dos atrativos 

turísticos e que a Pinacoteca Municipal, o Museu Luiz de Queiroz e o Centro Cultural 

Martha Watts e Museu “Jair de Araújo Lopes” abrem somente durante a semana e 

em horário comercial. Porém, acredita-se que esses estabelecimentos turísticos 

teriam um maior número de visitação se fossem abertos aos finais de semana, visto 

que os visitantes costumam passear nesses dias. Além disso, muitas pessoas só 

podem realizar essas visitas aos fins de semana, pois trabalham e/ou estudam nos 

demais dias.  

 A pesquisadora conseguiu visitar os demais atrativos que estavam abertos no 

dia 11 de outubro de 2014, a não ser pelo Teatro Municipal “Dr. Losso Neto” que se 

encontra em reforma.  
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 A visita teve início no Mercado Municipal de Piracicaba (ver Figura 12) 

localizado no centro da cidade e trata-se de um estabelecimento comercial repleto 

de pequenos estabelecimentos comerciais que oferecem produtos diferenciados aos 

seus consumidores. Há hortifrútis, cafeterias, açougues, floriculturas, lojas de doces, 

lojas de artesanatos, de utensílios domésticos, de produtos religiosos, peixaria, 

tabacaria, entre outros.  

 

 

 O Mercado Municipal de Piracicaba é considerado uma “grande família”, visto 

que grande parte dos estabelecimentos comerciais pertence à família de 

comerciantes há décadas e é passada de geração para geração15. (MERCADO 

MUNICIPAL DE PIRACICABA, 2014.).  

 Segundo o site oficial do Mercado Municipal de Piracicaba, “o mercado é a 

expressão viva e característica do movimento da indústria e do comércio e, portanto, 

um dos elementos do progresso material e moral das cidades populosas.” 

(MERCADO MUNICIPAL DE PIRACICABA, 2014.). O Mercado Municipal foi 

construído, em 1888, com o objetivo de proporcionar aos piracicabanos um local 

onde pudessem encontrar produtos para os lares, como alimentos e utensílios 

domésticos, o que antes era distribuído de porta em porta. (MERCADO MUNICIPAL 

DE PIRACICABA, 2014.). 

                                                             
15 Fonte: Site do Mercado Municipal de Piracicaba. Disponível em: 
http://www.mercadomunicipalpiracicaba.com.br/mercado.php  

Figura 12: Mercado Municipal de Piracicaba.                                 

Fonte: Acervo próprio, 2014.  

http://www.mercadomunicipalpiracicaba.com.br/mercado.php
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 Ao visitar o Mercado Municipal de Piracicaba, a pesquisadora identificou que 

o estabelecimento não possuía nenhuma placa informando que aquele local é um 

atrativo turístico cultural da cidade. Também não havia nenhum posto de informação 

turística, e ao questionar os comerciantes sobre aquele atrativo foi descoberto que 

nenhum deles tinha conhecimento sobre a atratividade do mercado e que ele foi 

inserido em um dos roteiros turísticos municipais da cidade. 

 Em relação à infraestrutura do Mercado Municipal de Piracicaba, pode-se 

dizer que esse está conservado, pois passou por uma reforma há poucos anos. Os 

box comerciais encontram-se limpos, bem organizados e chamam a atenção dos 

consumidores com a variedade dos produtos que são ofertados. São poucas as 

cafeterias, pastelarias, lojas de doces e lanchonetes que disponibilizam um espaço 

com mesas e cadeiras para que o visitante possa usufruir. Há apenas dois sanitários 

no mercado, e esses são divididos entre os comerciantes e os consumidores, 

entretanto, os últimos precisam pagar uma taxa de R$1,00 para utilizá-los.  

 No que diz respeito à identidade cultural da população piracicabana, pode-se 

afirmar que foram encontrados poucos elementos que pudessem caracterizá-la, tais 

como a pamonha servida na palha de milho, a cachaça piracicabana, os queijos 

artesanais e o caldo de cana. Na loja de artesanatos, não foi possível encontrar um 

objeto que representasse a identidade cultural, lá eram vendidos itens que podem 

ser encontrados em qualquer outra loja do mesmo segmento, como imagens de 

santos esculpidas em madeira, bonecos de biscuit, guardanapos bordados, entre 

outros. 

 Após visitar o Mercado Municipal de Piracicaba, a pesquisadora direcionou-se 

ao Museu Prudente de Moraes que também é localizado do centro da cidade. Esse 

servia de residência para o primeiro Presidente Civil da República do Brasil eleito 

pelo povo, Prudente de Moraes, e foi cenário de encontros políticos16. (MUSEU 

PRUDENTE DE MORAES, 2014.). 

 A partir da década de 1930, a casa de Prudente de Moraes abrigou diversos 

estabelecimentos, como a Faculdade de Odontologia Prudente de Moraes, o Grupo 

Escolar Dr. Prudente e a Delegacia de Ensino, mas foi em 1957 que a residência foi 

                                                             
16 Fonte: Site oficial do Museu Prudente de Moraes. Disponível em: 
http://www.museuprudentedemoraes.piracicaba.sp.gov.br/historico.html  

http://www.museuprudentedemoraes.piracicaba.sp.gov.br/historico.html
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transformada em Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes. Atualmente, o 

prédio se encontra tombada em nível Municipal (CODEPAC), Estadual 

(CONDEPHAT) e Federal (IPHAN). Além do edifício, o acervo correspondente à 

Coleção Prudente de Moraes também encontra-se tombada pelo IPHAN. (MUSEU 

PRUDENTE DE MORAES, 2014.). 

 O Museu Prudente de Moraes passou por uma recuperação física 

recentemente e por uma reestruturação museográfica e museológica contemplando 

a vida pública, política e privada do ex Presidente da República. Além disso, o 

atrativo turístico retrata a história de Piracicaba, contemplando fatos importantes 

para o desenvolvimento da cidade. (MUSEU PRUDENTE DE MORAES, 2014.). 

 Na Figura 13 a seguir, é possível visualizar a área externa do Museu 

Prudente de Moraes: 

 

  

O acervo presente no museu é diversificado e reúne objetos, móveis e 

documentos pertencentes à Prudente de Moraes e outras personalidades 

importantes que viveram em Piracicaba, como Luiz de Queiroz e o Barão de Serra 

Negra. Também é possível encontrar documentos sobre a história da cidade, obras 

de arte de artistas piracicabanos e um acervo iconográfico e textual. (MUSEU 

PRUDENTE DE MORAES, 2014.). 

 Além do acervo histórico e cultural, o Museu Prudente de Moraes oferece a 

oportunidade de o visitante contemplar exposições e participar de eventos 

apresentadas no casarão (realizados de acordo com a programação estipulada). No 

Figura 13: Área externa do Museu Prudente de Moraes.  

Fonte: Acervo próprio, 2014. 



68 
 

mês de outubro (mês da visitação), o museu dispunha de uma mostra paralela do 

41º Salão de Humor de Piracicaba, das exposições “Um Museu para nós, por nós”, 

“Brincadeiras de Criança” e “Convivência” e de um “Cine Museu”. Todas as amostras 

são gratuitas e abertas ao público. 

 O Museu Prudente de Moraes também disponibiliza diversas atividades 

relacionadas à educação e cultura com o objetivo de envolver a comunidade com a 

história local e com o estabelecimento. Há mediação de temas para reflexões, 

oficina de jogos, oficina pedagógica, seminários para professores, entre outras. 

(MUSEU PRUDENTE DE MORAES, 2014.). 

 É possível agendar visitas guiadas para grupos com grande quantidade de 

pessoas sem custo nenhum, entretanto, há um guia disponível diariamente para 

acompanhar qualquer visitante que deseje um monitoramento. 

 A pesquisadora solicitou por uma visita guiada. Ela foi monitorada por um 

funcionário do museu. O rapaz afirmou não ser formado em Turismo ou Museologia 

e trabalhar há pouco tempo no local, mas que havia recebido treinamento para guiar 

os visitantes. Ele, apesar de simpático, não soube passar informações de maneira 

adequada à pesquisadora e somente a direcionou para as salas do museu. 

 A visita guiada teve duração de aproximadamente 50 minutos, isso porque a 

pesquisadora quis contemplar o acervo com calma, e não pelo fato do monitor ter 

fornecido informações a respeito do museu e dos objetivos e documentos mantidos 

ali. 

 Pode-se observar que o museu continha placas com informações turísticas, 

apesar de essas estarem apenas em português, além disso, ele foi o único atrativo 

turístico que disponibilizava todos os roteiros turísticos municipais de Piracicaba. 

 Em relação à infraestrutura, pode-se afirmar que o estabelecimento encontra-

se bem conservado, visto que passou por uma restauração há poucos anos. As 

salas que mantém os acervos são organizadas e iluminadas; os banheiros estavam 

limpos e perfumados e o restaurante/cafeteria oferece um espaço bonito e tranquilo 

aos visitantes, além de disponibilizar de uma diversidade de pratos e bebidas. 

Entretanto, o museu não oferece estacionamento, ou seja, é necessário que o 

visitante estacione o automóvel na rua e pague pelo parquímetro, e não tem 
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acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Mesmo havendo muitas 

escadas e nenhuma rampa ou elevador para facilitar o acesso das pessoas com 

deficiências físicas.  

 Não foi possível encontrar nenhum elemento no museu que pudesse 

caracterizar a identidade da população piracicabana, tendo em vista um acervo 

sobre as origens do povo ou diversidade cultural dos cidadãos piracicabanos. 

Entretanto, há um documento no acervo histórico do local que indica que Prudente 

de Moraes foi o primeiro político a representar os paulistas no cenário federal e que 

ele era apelidado nacionalmente como “caipira”.   

 Após o término da visita ao Museu Prudente de Moraes, a pesquisadora 

locomoveu-se até outro atrativo indicado pelo “Roteiro Conheça a História e a 

Cultura de Piracicaba”: o Centro Cultural da Estação da Paulista “Antônio Pacheco 

Ferraz”.  

 O Centro Cultural da Estação da Paulista foi inaugurado em 1922 e funcionou 

como estação ferroviária até o final da década de 1970 com o transporte de 

passageiros até Campinas. Em 2004, o prédio foi tombado como patrimônio histórico 

de Piracicaba pela CODEPAC. Atualmente o local recebe eventos culturais, visto 

que possui um anfiteatro, e possui um parque público com espaço para que as 

pessoas realizem atividades esportivas, de lazer e recreação17. (SETUR, 2014). 

 A Figura 14 a seguir mostra o antigo prédio da Estação Ferroviária da Paulista 

que hoje foi tombado como patrimônio histórico de Piracicaba: 

                                                             
17 Fonte: Site Oficial da Secretaria de Turismo de Piracicaba. Disponível em: 
http://www.setur.piracicaba.sp.gov.br/website/index.php/estacao-da-paulista.html  

http://www.setur.piracicaba.sp.gov.br/website/index.php/estacao-da-paulista.html
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 Durante a visita, a pesquisadora teve acesso somente ao parque público. O 

Centro Cultural encontrava-se fechado e segundo um vigilante que trabalha no local, 

ele só é aberto para receber eventos culturais. Tal fato decepcionou a pesquisadora, 

pois o estabelecimento que é considerado um atrativo turístico cultural, está sendo 

utilizado como espaço para a prática de esportes. Todo o acervo histórico presente 

ali está sendo impedido de ser visitado. 

 A Figura 15 refere-se ao espaço público desenvolvido para as atividades de 

lazer, recreação e esportes que se encontram abertos para a população e para os 

visitantes:  

Figura 14: Prédio principal do Centro Cultural Estação da Paulista “Antônio Pacheco Ferraz”.           

Fonte: Acervo próprio, 2014.  
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Em relação à infraestrutura do Centro Cultural da Estação da Paulista, pode-

se perceber que o local dispõe de estacionamento gratuito, sanitários públicos (que 

estavam limpos e perfumados) e de restaurantes em sua proximidade. O parque 

público encontra-se preservado e limpo. Porém, o prédio principal da antiga estação 

ferroviária está mal conservado e precisa de uma restauração. 

Notou-se a presença de placas turísticas no local (Figuras 16 e 17), porém, 

somente escritas em português. Uma delas afirmava que aquele espaço é um 

atrativo turístico da cidade, a outra contava a história do estabelecimento e a última 

o destacava como um prédio tombado como patrimônio histórico de Piracicaba. É 

possível observá-las nas figuras seguintes: 

Figura 15: Parque Público do Centro Cultural Estação da Paulista.          

Fonte: Acervo próprio, 2014. 
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 Não foi possível encontrar nenhum elemento que pudesse caracterizar a 

identidade cultural da população piracicabana neste atrativo turístico, já que não foi 

permitido o acesso às salas que abrigam o acervo histórico do local.  

Figura 16: Placa Turística encontrada no Centro Cultural Estação da Paulista.                                        

Fonte: Acervo próprio, 2014. 

Figura 17: Placa informativa encontrada no Centro Cultural Estação da Paulista.                                                                                             

Fonte: Acervo próprio, 2014.  



73 
 

Após a visita ao Centro Cultural Estação da Paulista “Antônio Pacheco 

Ferraz”, a pesquisadora direcionou-se ao Teatro Municipal “Erotídes de Campos”. 

Esse encontra-se dentro do Engenho Central a Piracicaba (Figural 18).  

  

 

 

O Teatro Municipal “Erotídes de Campos” foi construído em um dos galpões 

revitalizados do Engenho Central. Ele foi inaugurado no dia 27 de março de 2012 e 

possui 422 lugares, uma área gourmet, sanitários públicos e uma pequena sala para 

abrigar eventos. Sua programação é preenchida apenas com apresentações e 

eventos culturais18. (SEMAC PIRACICABA, 2014). 

 O órgão responsável pela administração do Teatro é a SEMAC. Essa, a fim 

de incentivar a cultura em Piracicaba, disponibiliza durante a semana peças teatrais 

gratuitas para a população e também para os visitantes. Além disso, todo domingo 

às 16 horas há espetáculos infantis gratuitos. (SEMAC PIRACICABA, 2014). 

 O Teatro “Erotídes de Campos” não dispõe de visitas guiadas e encontra-se 

aberto somente nos dias em que há eventos/espetáculos agendados. Entretanto, o 

espaço gourmet funciona aos finais de semana para atender as pessoas que 

passeiam pelo Engenho Central.  

                                                             
18 Fonte: Site da SEMAC Piracicaba. Disponível em: http://semac.piracicaba.sp.gov.br/engenho/?p=147  

Figura 18: Teatro Municipal “Erotídes de Campos” localizado no Engenho Central. 

Fonte: Acervo próprio, 2014. 

http://semac.piracicaba.sp.gov.br/engenho/?p=147
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 Pode-se afirmar que o Teatro Municipal “Erotídes de Campos” possui 

infraestrutura para receber visitantes. O local encontra-se bem conservado, já que 

foi inaugurado há apenas dois anos. Ele disponibiliza de estacionamento, 

restaurante/cafeteria, sanitários públicos limpos e perfumados, além de ser acessível 

para visitantes com necessidades especiais (há rampas, corrimãos espalhados pelo 

estabelecimento e placas em braile). Notou-se também a presença de placas 

turísticas, escritas somente em português, informando sobre a revitalização do 

prédio e sua localização na cidade.  

Não foi possível observar nenhum elemento que pudesse caracterizar a 

identidade da população piracicabana no teatro. No entanto, o estilo e a beleza dos 

galpões fazem com que visitante perceba a importância histórica cultural do 

Engenho Central para Piracicaba.  

Após não ter conseguido visitar o Centro Cultural Martha Watts, o Museu “Jair 

de Araújo Lopes”, a Pinacoteca Municipal e o Museu Luiz de Queiroz pelo fato 

desses atrativos não abrirem aos finais de semana, a pesquisadora resolveu realizar 

outro tour por Piracicaba. As visitações foram realizadas na terça feira, dia 21 de 

outubro de 2014. 

   O tour iniciou-se no Centro Cultural Martha Watts (ver Figura 19). Esse é um 

local de cultura, memória e história. Ele foi construído em homenagem a missionária 

Martha Hite Watts, personalidade responsável por fundar a primeira escola 

metodista no Brasil. O local preserva acervos históricos significativos de Piracicaba e 

região, como também apresenta a história, fotos e objetos pertencentes à Martha 

Watts. Além disso, o estabelecimento abriga diferentes exposições de acordo com a 

programação estipulada por seus coordenadores e oferece diversas atividades 

culturais, como por exemplo, cursos artísticos, audições de música, saraus, 

lançamentos de livros, etc19. (CENTRO CULTURAL MARTHA WATTS, 2014.). 

                                                             
19 Fonte: Site oficial do Centro Cultural Martha Watts. Disponível em: 
http://www.unimep.br/ccmw/index.php?fid=170&ct=4834  

http://www.unimep.br/ccmw/index.php?fid=170&ct=4834
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O Centro Cultural disponibiliza de um espaço dedicado para equipar o Museu 

“Jair de Araújo Lopes”, de um laboratório de conservação, de um mini auditório, de 

salas de exposições, de um memorial das Instituições Metodistas de Ensino, de um 

espaço de Memória Piracicabana e de uma cafeteria. (CENTRO CULTURAL 

MARTHA WATTS, 2014). 

 O Museu “Jair de Araújo Lopes” ocupada 70% da área do prédio e abriga o 

acervo de objetos, documentos, fotos, móveis relacionados à história do Colégio 

Piracicabano. O local é um espaço dinâmico capaz de atrair pessoas interessadas 

em cultura, história e informação, além de servir como um espaço de encontro e 

convivência. (CENTRO CULTURAL MARTHA WATTS, 2014.). 

 O Espaço Memória Piracicaba é localizado no subsolo do Centro Cultural 

Martha Watts. Ele foi inaugurado em 2006 com o objetivo de reunir significativos 

acervos históricos de Piracicaba, disponibilizados para pesquisa e visitação. Lá é 

possível encontrar as edições do Jornal de Piracicaba do ano de 1935 até o ano de 

1922, além de mais de 13.000 processos jurídicos da cidade e um dos acervos mais 

completos sobre futebol do país (com mais de 50.000 fotos e anotações sobre o 

esporte). (CENTRO CULTURAL MARTHA WATTS, 2014.). 

Figura 19: Centro Cultural Martha Watts.                                             

Fonte: Acervo próprio, 2014. 
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 É possível agendar visitas guiadas pelo Centro Cultural Martha Watts e pelo 

Museu “Jair de Araújo Lopes” (recomenda-se que haja um agendamento antecipado 

para grupos com grande número de pessoas), entretanto, há monitores disponíveis 

a todo o momento para guiar qualquer visitante que frequente o local. Não é cobrado 

nenhum valor por esse serviço e a entrada ao estabelecimento é gratuita para 

todos20.  

 A pesquisadora solicitou por uma visita guiada a fim de qualificar o serviço 

oferecido pelo estabelecimento turístico. Quem acompanha os visitantes são os 

estagiários, todos eles (ao total 4) são alunos da Universidade Metodista de 

Piracicaba (UNIMEP) e estudam Turismo ou Comunicação Social. Foi informado, 

pela monitora que acompanhou a visita, que é oferecido um treinamento para que o 

guia tenha conhecimento sobre a história e a importância do Centro Cultural Martha 

Watts, além de informações a respeito de como tratar os visitantes.  

 A visita durou cerca de 45 minutos. A pesquisadora foi acompanhada pela 

monitora até as salas do Centro Cultural Martha Watts e do Museu “Jair de Araújo 

Lopes” e recebeu informações referentes aos espaços e aos acervos 

disponibilizados ali. Pode-se perceber que a monitora tinha conhecimento sobre as 

informações que passava a visitante, além disso, soube conduzi-la ao passeio 

agradavelmente, respeitando o seu tempo de fruição e sendo simpática.  

 Ao fim da visita guiada, a pesquisadora teve a oportunidade de conversar com 

a coordenadora do estabelecimento turístico. Ao ser questionada, a senhora 

informou que tinha conhecimento sobre a inserção do Centro Cultural no “Roteiro 

Conheça a História e a Cultura de Piracicaba” e que este estava disponível para os 

visitantes, entretanto, naquele dia ele havia esgotado. Ela ainda ressaltou que, em 

sua opinião, a criação do roteiro foi essencial para a divulgação do local, visto que 

muitos residentes da cidade não tinham conhecimento sobre o local até ele ser 

incluído no roteiro.  

 Apesar do acervo histórico sobre Piracicaba disponibilizado no Centro Cultural 

Martha Watts, especificamente no “Espaço Memória Piracicaba”, não foi encontrado 

                                                             
20 Informação adquirida através de conversa com a Coordenadora do Centro Cultural Martha Watts. 
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nenhum item ou documento que representasse a identidade cultural da população 

piracicabana.  

 Após o término da visita ao Centro Cultural Martha Watts, a pesquisadora 

direcionou-se até a Pinacoteca Municipal “Miguel Arcanjo Benício A. Dutra” que 

também se localiza no centro da cidade. A Figura 20 a seguir mostra a área externa 

do estabelecimento. 

 

  

A Pinacoteca Municipal foi construída em 1968 e inaugurada em 1969 com a 

finalidade de desenvolver atividades relacionadas às artes visuais, como 

exposições, workshops, oficinas e afins. Atualmente, ela abriga mais de 500 obras 

do acervo artístico municipal21. (SEMAC PIRACICABA, 2014). 

 A Pinacoteca Municipal é cenário de dois eventos culturais relacionados às 

artes plásticas que acontecem em Piracicaba anualmente: o “Salão de Belas Artes” 

e o “Salão de Arte Contemporânea”, esses são responsáveis pela formação do 

Acervo Artístico Municipal. O espaço também abriga exposições de individuais e 

coletivas de artistas convidados pela SEMAC e pelo Conselho Técnico do 

estabelecimento. (SEMAC PIRACICABA, 2014.). 

 O atrativo turístico não oferece visitas guiadas, visto que o objetivo é que o 

visitante contemple as obras de arte e as interprete ao seu modo. Segundo a 

                                                             
21 Fonte: Site da SEMAC Piracicaba. Disponível em: http://semac.piracicaba.sp.gov.br/pinacoteca/?page_id=19  

Figura 20: Pinacoteca Municipal de Piracicaba.                   

Fonte: Acervo próprio, 2014. 

http://semac.piracicaba.sp.gov.br/pinacoteca/?page_id=19
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administração local, só é necessário o agendamento de grupos com grande 

quantidade de pessoas ou grupos escolares. 

 Observou-se que a Pinacoteca Municipal encontra-se em bom estado, 

entretanto, deixa a desejar na infraestrutura. Há rampas e corrimãos para que 

pessoas com necessidades especiais tenham acesso ao local, entretanto, não há 

estacionamento (é necessário que o visitante estacione o carro na rua e pague o 

parquímetro) e nem quiosques de alimentação. Notou-se que não há placas que 

indiquem que aquele é um estabelecimento turístico, além disso, as explicações 

sobre as obras de arte presentes do espaço são simples e pouco informativas.  

 A pesquisadora perguntou a uma funcionária da Pinacoteca Municipal se ela 

tinha o conhecimento de que aquele local era considerado um atrativo turístico de 

Piracicaba e que ele está incluído nos roteiros turísticos municipais da cidade, mas a 

senhora afirmou que não. Ela disse que sabia da importância da Pinacoteca para a 

comunidade artística, porém, não tinha conhecimento sobre a atratividade do local. 

 Também não foi possível encontrar características da identidade cultural da 

população piracicabana na Pinacoteca Municipal, visto que o espaço era composto 

por obras de artes plásticas que abordavam temas diversos.  

 A visita teve fim no Museu Luiz de Queiroz. Esse localiza-se dentro do 

Campus Universitário da ESALQ, pertencente a USP. A casa foi construída em 1943 

com o propósito de servir à família de Luiz de Queiroz e os diretores da Escola 

Superior de Agricultura, porém, foi em 1990 que ela foi abdicada por seus tutores e 

transformada em museu. (MUSEU LUIZ DE QUEIROZ, 2014.). A figura abaixo 

(Figura 21) mostra a área externa do Museu Luiz de Queiroz: 
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O museu é composto por diversos espaços que abrigam diferentes tipos de 

acervos. A “sala Luiz de Queiroz” dispõe de objetos que pertenciam a essa 

personalidade, como um relógio francês e um baú. Há também um espaço dedicado 

à história da construção da Escola Superior de Agricultura, é nesse é possível 

observar elementos que foram encontrados ou utilizados durante a edificação do 

campus universitário, como tijolos, serrotes e pedras que foram retiradas do solo. A 

“sala de mecanização” é composta por objetos e máquinas antigas responsáveis 

pela construção e manutenção da Universidade, além de equipamentos utilizados 

durante as aulas de engenharia agrônoma e outras. A “copa e a cozinha” 

disponibilizam a história do café (principal fonte econômica da região na época), as 

máquinas responsáveis por descascar, triturar e torrar o grão, como também permite 

que o visitante conheça os variados tipos de grão de café (arábico, robusto, 

Bourbon, etc.). 

 Além dos espaços que abrigam o acervo histórico, o Museu Luiz de Queiroz 

disponibiliza uma sala para receber eventos e exposições durante o ano. Na visita 

do dia 11 de outubro, encontrava-se exposto obras do “Salão Internacional de 

Humor”. 

 O Museu Luiz de Queiroz realiza ações educativas com o objetivo de buscar 

uma relação com o público escolar e explorar o potencial da Universidade, como um 

caminho que possa estimular o desejo de aprender/ensinar, criar e inovar aos jovens 

Figura 21: Área externa do Museu Luiz de Queiroz.        

Fonte: Acervo próprio, 2014. 
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alunos. São oferecidas oficinas de atividades interativas, pesquisas e visitas no 

Campus Universitário. (MUSEU LUIZ DE QUEIROZ, 2014.). 

 Segundo uma funcionária do museu, o local não oferece visitas guiadas aos 

visitantes. O monitoramento só é realizado para grupos escolares mediante a 

agendamento e a visita é guiada por um educador.   

 Em relação à infraestrutura, pode-se afirmar que o Museu Luiz de Queiroz 

deixou a desejar, visto que esse não disponibiliza de estacionamento (o visitante 

precisa estacionar o carro na rua e andar até o local dentro do Campus 

Universitário), o prédio não oferece acessibilidade aos visitantes com necessidades 

especiais (a casa é possui escadarias e nenhuma rampa, elevador ou corrimão que 

possa facilitar o acesso dessas pessoas), não há placas de informações turísticas e 

a descrição do acervo histórico é sucinta. Pode-se apontar, como ponto positivo, 

apenas manutenção do estabelecimento, pois ele encontra-se bem conservado, 

limpo, iluminado e arejado. 

 A pesquisadora também não encontrou nenhum elemento que pudesse 

caracterizar a identidade cultural da população piracicabana no Museu Luiz de 

Queiroz. O local dispunha de vários elementos associado à agricultura, pelo fato do 

piracicabano estar relacionado a ela diretamente, mas sim pelo fato do museu 

pertencer a Escola Superior de Agricultura, porém, não havia nada sobre o homem 

do campo, suas tradições, costumes e hábitos. A funcionária que trabalha na 

recepção do museu não soube passar muitas informações para a pesquisadora, ela 

parecia estar ali somente para vigiar o local e solicitar que os visitantes assinassem 

o livro de presença.  

 Após o término da visita, a pesquisadora conseguiu contato com a 

coordenadora do museu. Essa afirmou que não tinha conhecimento sobre a 

atratividade do local e não imaginava que ele tivesse sido inserido no roteiro 

histórico cultural de Piracicaba, além disso, a senhora disse que não teve nenhum 

acesso a esse material e que ele não estava disponível naquele estabelecimento. 

 Além do Museu Luiz de Queiroz, é possível que o visitante passeie pelo 

Campus Universitário, esse é tombado como patrimônio histórico do Estado de São 

Paulo. O local possui parques públicos que permitem ao visitante realizar atividades 
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de lazer, recreação e esportivas, além disso, é possível contemplar a beleza 

arquitetônica dos prédios universitários e da natureza presente ali. Apesar de o 

museu funcionar apenas durante a semana, o parque está aberto ao público 

diariamente. 

  A pesquisadora identificou, após a realização das visitas, que os atrativos 

turísticos indicados pelo “Roteiro Conheça a História e a Cultura de Piracicaba” não 

estão preparados para receber visitantes, visto que não há infraestrutura turística 

específica (folheteria, sinalização adequada e serviço educativo), que os 

funcionários são pouco informados e que os estabelecimentos estão sendo 

utilizados para outras finalidades, sem preocupação em preservar e promover a 

cultura local, como é o caso do Centro Cultural Estação da Paulista e do Campus 

Universitário Luiz de Queiroz da USP.  

Os poucos elementos que foram encontrados pela pesquisadora durante as 

visitas e que pudessem caracterizar a identidade da população piracicabana podem 

associá-la a uma identidade caipira, já que as iguarias vendidas no Mercado 

Municipal de Piracicaba, como a pamonha na palha de milho e a cachaça, referem-

se à gastronomia caipira. O ex Presidente Prudente de Moraes, de acordo com o 

acervo histórico encontrado no museu que leva o seu nome, também era 

nacionalmente conhecido como “caipira”. Desta forma, pode-se afirmar que essa é a 

identidade que caracteriza a população piracicabana e que está sendo “vendida” 

para as pessoas que vem até Piracicaba.  

 

3.4 REFLEXÕES SOBRE A PESQUISA 

 

A pesquisa de campo permitiu que a pesquisadora analisasse os roteiros 

turísticos municipais de Piracicaba sob as perspectivas de uma futura turismóloga. 

As observações feitas por ela serão descritas a seguir.   

Segundo o primeiro entrevistado, senhor Esdras Moreno, os roteiros turísticos 

foram elaborados com o intuito de serem autoguiados, dando a oportunidade aos 

visitantes de realiza-los por conta própria. Porém, pôde-se observar que os folhetos 
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são sucintos e pouco explicativos, além de a maioria dos atrativos não possuir 

placas de informações turísticas e/ou e não oferecer visitas guiadas. Além disso, 

percebeu-se que os roteiros de Piracicaba são muito repetitivos, visto que acabam 

por sugerir os mesmos atrativos turísticos aos visitantes, como é o caso do “Roteiro 

Conheça a Rua do Porto” e o “Roteiro Gastronômico Caipira” que indicam a Rua do 

Porto como ponto de visitação.  

Houve algumas contradições no que o assessor da Secretária de Turismo 

disse com a realidade encontrada nos estabelecimentos que fazem parte dos 

roteiros turísticos. De acordo com o depoimento do senhor Esdras Moreno, a 

Secretaria de Turismo disponibiliza os roteiros turísticos a todos os estabelecimentos 

e atrativos turísticos, porém, percebeu-se que a maioria deles não os possuía ou 

sequer tinha o conhecimento sobre eles. A coordenadora do Museu Luiz de Queiroz 

afirmou não saber da inclusão do museu no roteiro histórico cultural da cidade. 

Na rodoviária de Piracicaba, encontrou-se apenas um antigo exemplar dos 

roteiros turísticos. A funcionária responsável pelo setor de informações disse que 

este havia sido deixado lá há tempos por um visitante e que nenhum representante 

da SETUR esteve no local para fornecer os “novos” roteiros turísticos.  

Apesar de Piracicaba possuir múltiplas identidades culturais por conta do seu 

contexto histórico, a população piracicabana é reconhecida nacionalmente como 

caipira. Acredita-se que tal fato esteja associado às características caipiras 

cultivadas pela comunidade, como por exemplo, a linguagem e a gastronomia.  

É possível notar, como residente de Piracicaba, que muitas pessoas não se 

consideram caipiras. Isto acontece por conta do estereótipo criado para identificar o 

“sujeito caipira” como o indivíduo atrasado e preguiçoso, entretanto, a maioria das 

pessoas não conhece o verdadeiro significado da palavra e nem as características 

culturais caipiras que o identificam. Um exemplo deste caso pode ser encontrado 

nos bairros tiroleses, Santana e Santa Olímpia, nos quais os moradores se 

consideram tiroleses e não piracicabanos e/ou caipiras, mesmo estes tendo nascido 

em Piracicaba e cultivado as características da cultura caipira.  
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Outro questionamento a ser debatido é que, segundo o assessor da 

Secretária de Turismo, a identidade cultural da população piracicabana, reconhecida 

como caipira pelo órgão público municipal, foi levada em consideração na 

elaboração dos roteiros turísticos municipais de Piracicaba, entretanto, notou-se que 

estes não possuem características marcantes da cultura caipira.  

Acredita-se que roteiros turísticos municipais de Piracicaba não sejam 

capazes de fomentar a atividade turística no local, visto que eles são repetitivos, 

contém poucas informações para que um visitante consiga realizar uma visita 

autoguiada e não estão sendo divulgados. Além disso, pode-se dizer que os 

atrativos turísticos também não estão preparados para receber os visitantes, em 

razão de que boa parte deles não possui infraestrutura turística e pessoal qualificado 

para receber e orientar os turistas. 

Com o mundo globalizado e cada vez mais homogêneo, é necessário que os 

destinos turísticos possuam autenticidade para atrair os consumidores do turismo 

que anseiam por diversidade e experiência inéditas. Com isto, crê-se que a 

identidade cultural de um povo pode ser considerada um atrativo turístico capaz de 

fomentar a atividade turística, contanto que esta seja autêntica. Tal afirmação pode 

ser exemplificada com o Turismo Cultural desenvolvido nos bairros Santana em 

Santa Olímpia em Piracicaba – a comunidade se tornou atraente por cultivas as 

tradições e costumes tiroleses. 

Desta forma, a pesquisadora acredita que a identidade cultural deva ser 

incluída nos roteiros turísticos, especialmente nos roteiros culturais, de Piracicaba 

para que esta seja apresentada à comunidade autóctone, que muitas vezes não 

reconhece a própria identidade, e aos visitantes. A população, quando reconhece a 

sua identidade cultural, desenvolve o sentimento de pertencimento, continuidade e 

valoriza as características da sua cultura.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como finalidade realizar um estudo sobre a 

identidade cultural da população piracicabana a partir dos roteiros turísticos 

municipais da cidade, tendo como base as percepções dos sujeitos do turismo local. 

Esse foi realizado buscando resolver os objetivos específicos propostos.  

A pesquisa bibliográfica feita na primeira parte do trabalho visou compreender 

o Turismo Cultural, tendo enfoque conceitual, e captar a relevância do patrimônio 

cultural e da identidade cultural para o processo de desenvolvimento turístico, 

cumprindo com o primeiro objetivo específico. 

O segundo objetivo específico também foi atingindo, visto que foi possível 

desenvolver um levantamento sobre os aspectos turísticos e culturais da cidade de 

Piracicaba, com a finalidade de identificar o perfil do piracicabano na construção dos 

roteiros turísticos municipais da cidade. 

A segunda parte do estudo pretendia analisar os roteiros turísticos municipais 

de Piracicaba a partir de diferentes sujeitos do turismo, com o propósito de descobrir 

a identidade cultural dos piracicabanos presentes nas propostas. Essa cumpriu com 

o terceiro objetivo específico exposto no trabalho. 

Baseado na questão problema do trabalho “Em que medida a identidade 

cultural da população piracicabana foi considerada e inserida nos roteiros turísticos 

municipais de Piracicaba e como ela é percebia pelos agentes do turismo?”. Foi 

possível perceber, mediante as respostas dos entrevistados, que a identidade 

cultural da população piracicabana foi um elemento importante a ser levado em 

consideração durante a elaboração dos roteiros turísticos municipais da cidade, visto 

que as características do povo e os costumes locais podem ser considerados um 

atrativo para as pessoas de outras localidades. Também foi possível notar que a 

identidade cultural da população piracicabana, mesmo com a diversidade cultural 

que há na cidade, é entendida como caipira pelos agentes do turismo. Segundo a 

pesquisa realizada e o depoimento dos entrevistados, o piracicabano possui 

características predominantes caipiras, principalmente no que se refere à linguagem 

e à gastronomia.  
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Entende-se que a identidade cultural de um povo pode ser considerada um 

atrativo turístico capaz de fomentar a atividade turística, especialmente no segmento 

do Turismo Cultural, já que essa é capaz de valorizar as características e os 

costumes mantidos por uma população, além de atrair pessoas de diferentes locais 

para prestigiá-la.  

Pode-se afirmar que esse trabalho teve um valor sentimental para a 

pesquisadora e que a ideia de desenvolvê-lo surgiu pelo amor que ela cultiva pela 

sua cidade natal, Piracicaba, e pelo desejo de fazer com que o destino seja 

reconhecido pela sua riqueza cultural.  

A pesquisadora pretende continuar os estudos para se aprofundar no 

segmento do Turismo Cultural e futuramente desenvolver um projeto turístico para 

Piracicaba. Após a realização dessa pesquisa, a Secretaria de Turismo de cidade se 

disponibilizou a ajudá-la com novos trabalhos e o senhor Ivan Correr, responsável 

pelo Turismo nos bairros Tiroleses, convidou-a para participar das atividades 

turísticas que acontecem na comunidade, como por exemplo, na execução da Festa 

da Polenta de Santa Olímpia. 

Para trabalhos futuros, recomenda-se que seja realizada uma pesquisa com a 

população piracicabana para saber se essa se considerada caipira e se há o 

interesse em transformar a sua identidade cultural em atrativo turístico para a 

cidade.  Também se sugere que sejam feitos outros estudos para diagnosticar a 

atratividade de Piracicaba, levando-se em consideração os riscos, ameaças, 

oportunidades e forças para fomentar o Turismo Cultural na região. Outra 

recomendação seria elaborar uma pesquisa a fim de apontar os atrativos culturais 

imateriais da cidade, como as suas tradições e manifestações culturais.  

Mediante ao estudo realizado, conclui-se que Piracicaba tem elementos e 

características capazes de fomentar o Turismo Cultural na região, principalmente no 

que se refere a sua identidade cultural, mas que é necessário incentivo público e 

privado para que a atividade turística possa se desenvolver.  Assim, espera-se que 

novas pesquisas sejam realizadas a fim de valorizar os costumes e as tradições 

piracicabanas e direcioná-las ao Turismo Cultural.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Termo de Autorização assinado pelo entrevistado Esdras Casarini 

Moreno: 
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APÊNDICE B - Termo de Autorização assinado pelo entrevistado Ivan Correr:  
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APÊNDICE C - Questões elaboradas para a Entrevista com a Secretaria de Turismo 

do Município de Piracicaba. 

 

1. Quem é (são) o (os) órgão (os) ou pessoa (as) responsável pela elaboração 

dos roteiros turísticos da cidade de Piracicaba? 

 

2. Houve o apoio de alguma instituição pública ou privada para a elaboração dos 

roteiros turísticos? Se sim, qual foi esta e de que maneira ela contribuiu para 

a criação dos roteiros? 

 

 

3. Foi realizada uma inventariação turística para a elaboração dos roteiros 

turísticos? 

 

4. Foi realizada uma pesquisa de demanda turística para a elaboração dos 

roteiros turísticos? E para “quem” estes roteiros foram desenvolvidos? 

 

 

5. Quais foram os critérios utilizados para distribuir os atrativos turísticos em 

cada um dos roteiros? (Exemplo: Por que o Engenho Central se encontra no 

Roteiro “Conheça a Rua do Porto” e não no Roteiro “Descubra a História e a 

Cultura de Piracicaba”?). 

 

 

6. Como é o funcionamento destes roteiros? Há a presença de algum 

colaborador, como um guia de turismo, ou os visitantes os realizam por conta 

própria? É cobrado algum valor para a realização dos mesmos? 

 

 

7. A identidade cultural da população piracicabana foi levada em consideração 

para a elaboração dos roteiros turísticos? Se sim, quais foram os 

aspectos/características relevantes para que isto acontecesse e qual é essa 

identidade? 

 

 

8. Há algum projeto turístico em andamento que tenha por objetivo valorizar a 

identidade cultural dos piracicabanos como um atrativo turístico para a 

cidade? 
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9. Como é feita a distribuição e/ou promoção dos roteiros turísticos? Eles estão 

disponíveis em algum estabelecimento? Como estes chegam até as pessoas 

que visitam ou que queiram visitar Piracicaba? 

 

10.  Quais foram os resultados obtidos após a elaboração dos roteiros? Há 

alguma avaliação que determine quem e quantos são os visitantes que vêm 

até a nossa cidade? Qual é a demanda real dos visitantes de Piracicaba? 

Quais são os roteiros mais consumidos? 

 

4. APÊNDICE D - Questões elaboradas para a entrevista com o 

responsável pela “Rota Tirolesa” nos Bairros Tiroleses de Piracicaba. 

1. Como o senhor se envolveu com o Turismo? Qual a sua participação no 

Turismo Cultural de Piracicaba, especificamente no Bairro de Santana e 

Santa Olímpia? 

2. O senhor conhece os roteiros turísticos municipais de Piracicaba? Qual é a 

sua opinião em relação a eles? 

3. Qual é a sua participação no Roteiro Cultural das Tradições e Costumes? 

4. Como é o funcionamento da “Rota Tirolesa” (aonde ela acontece, quanto 

custa, etc.)? 

5. Houve algum tipo de treinamento para selecionar, treinar e qualificar as 

pessoas que trabalham com o Turismo nos bairros e na “Rota Tirolesa”? Se 

sim, quem promoveu este treinamento? Se não, há algum plano para isto? 

6. Qual é a sua visão em relação à identidade cultural da população Piracicaba? 

Como o senhor define a identidade piracicabana? 

7. O Senhor acredita que os roteiros municipais de Piracicaba levam em 

consideração a identidade cultural da cidade? 

8. O senhor acredita que Piracicaba tem potencial para ser um destino turístico 

cultural? 

9. O senhor acredita que há um interesse da população em promover o turismo 

neste local? 

10. Quais são os planos para o futuro e o que se pensa para desenvolver o 

turismo nos bairros tiroleses? 

 



94 
 

ANEXOS 

 

ANEXO A – “ROTEIRO CONHEÇA A RUA DO PORTO” 
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ANEXO B – “ROTEIRO GASTRONÔMICO CAIPIRA” 
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ANEXO C – “ROTEIRO DOS PARQUES”             
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ANEXO D “HISTÓRIA E CULTURA DE PIRACICABA”               
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