
 

 

Brasil incógnito 

Com Saulo Goulart  

 

Fazenda Santa Vitória | Queluz, SP 

24 a 27 de setembro de 2020 



 

O Brasil é desconhecido dos brasileiros. Acostumamos com o desinteresse, fruto de uma narrativa 

morna da história do país. Quando lembramos do que ouvimos no ambiente escolar, parece 

sempre difícil pensar em um Brasil instigante. Mas, ao contrário da narrativa que buscou dar 

ênfase em uma nação do “jeitinho”, a recente historiografia desperta renovados olhares sobre 

nosso passado. O Brasil é um país intenso. Nossa formação é fruto de conflitos, guerras e lutas 

individuais, por vezes abrandadas ou subtraídas em nome de uma imagem pacífica de nossa 

formação. Entramos na modernidade como uma espécie de "nação nos trópicos”. Marcamos a 

terra com a lavoura, cidades brotaram por todos os lados e nos últimos 120 anos, transformamos 

intensamente nossos horizontes e alteramos o equilíbrio internacional. – Saulo Goulart 

 

 

Especialista Saulo Goulart 

 

Saulo Goulart é Historiador e Doutor em História pela Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP), com atuação docente junto ao Departamento de 

Filosofia e Ciências Humanas (IFCH). Pesquisador e professor com 

experiência na área de História Cultural e Social. Desenvolveu pesquisa junto 

às principais instituições de fomento científico do país, tais como, FAPESP, 

CNPq e Capes. Também trabalhou em âmbito internacional vinculado ao 

Colégio de México (COLMEX) como pesquisador visitante. Atualmente, 

encontra-se vinculado ao corpo de professores da Faculdade Cásper Líbero, atuando nas áreas 

de História Contemporânea e História do Brasil Contemporâneo. Dedica-se, também, à divulgação 

científica, ministrando cursos no amplo aspecto da disciplina histórica.   

 

 Esta é uma viagem 

 
Para enriquecer os sentidos daqueles que apreciam alimentar o intelecto com conteúdo de alta 

qualidade e credibilidade e, ao mesmo tempo, relaxar corpo e mente através do contato com a 

natureza e com a cultura regional. Um programa cuidadosamente elaborado com base em 

protocolos de saúde validados por especialistas para iniciarmos a retomada das nossas viagens. 

Desde os veículos utilizados para o transporte, passando por todo o staff, estrutura hoteleira e 

locais de visitação, os protocolos de saúde serão seguidos à risca, com base nas orientações dos 

órgãos oficiais. A Fazenda Santa Vitória está reservada exclusivamente para o grupo, e as 

visitas acontecerão de forma privativa. Todos os deslocamentos serão feitos essencialmente por 

transporte terrestre.  



 

 

Roteiro resumido  

 
1º Dia – 24/09/20 – São Paulo – Queluz  

2º Dia – 25/09/20 – Queluz 

3º Dia – 26/09/20 – Queluz 

4º Dia – 27/09/20 – Queluz – São Paulo 

 

Roteiro detalhado 

 

LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:  

C = Café da manhã 

A = Almoço 

J = Jantar 

 

1º Dia – 24/09/20 | São Paulo – Queluz (-/-/J) 

O deslocamento de ida e volta para a Fazenda Santa Vitória (255 km de distância de São Paulo) 

deverá ocorrer com os veículos dos próprios participantes. Consulte-nos para reservar um outro 

meio de transporte privativo.  



 

Instalada na região de Queluz (SP) e encravada no Vale do Paraíba, a Fazenda Santa Vitória 

combina o rústico de uma propriedade centenária com o charme e beleza naturais da Serra da 

Mantiqueira. Conservar a simplicidade da vida rural é o que faz deste um hotel fazenda diferente. 

Um lugar que conseguiu preservar a atmosfera do passado, mas trazendo do presente alguns 

toques de conforto e aconchego.  

Ao chegarmos, seremos recepcionados no hotel e convidados a mergulhar num universo de 

conexão com a natureza, tranquilidade e liberdade. A chegada está prevista para o final da tarde, 

17h. 

No início da noite, teremos um coquetel seguido de palestra com Saulo Goulart em um 

espaço muito acolhedor, organizado de acordo os protocolos de saúde para que tenhamos uma 

experiência segura e enriquecedora! 

 

O jantar de boas-vindas será servido ao final da palestra. À mesa, ingredientes de produção 

própria ou de produtores da região acompanham o ciclo das estações, a sazonalidade e o clima. 

A autenticidade da comida regional é sempre protagonista. Aqui, o requinte está na simplicidade. 

 

2º Dia – 25/09/20 | Queluz (C/A/J) 

Após o café da manhã passearemos pelas cênicas paisagens que a região da Serra da Bocaina 

nos presenteia. Além de sua rica biodiversidade, guarda um tesouro histórico remanescente da 

época dos tropeiros, bem como a cultura caipira.   

 

Após o almoço, conheceremos a pequenina cidade de Areias, localizada à margem da antiga 

estrada imperial que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro. Areias teve sua origem no século 18 a 

partir de um pouso de tropeiros que, dali, buscavam o porto de Mambucaba. Dentre seus 

primeiros moradores conhecidos, destacam-se o coronel Simeão da Cunha Gago, o sertanista 

Máximo Barbosa e o padre Felipe Teixeira. Areias foi o primeiro município a cultivar o café na 

região paulista do Vale do Paraíba. Dessa época, datam as casas e sobrados de arquitetura típica 

da civilização do café. 

 

Já de volta ao hotel, teremos um tempo para relaxar antes de mais uma palestra com nosso 

especialista. Jantar no hotel.  

 

 

 

Tema 1 | “Nação nos Trópicos”: surgimento do Brasil contemporâneo 

Tema 2 | Luta com a Terra: formação da lavoura regional brasileira 



 

 

 

3º Dia – 26/09/20 | Queluz (C/A/J) 

Após o café da manhã, faremos uma caminhada leve e agradável até a cachoeira localizada na 

própria Santa Vitória. O almoço será servido na sequência ao ar livre.  

 

À tarde, visitaremos a Fazenda Restauração. Rodeada de mata nativa reflorestada com mais  de  

60  mil  árvores,  a  Fazenda  compreende  um  conjunto  arquitetônico harmoniosamente 

alinhado, formado por parte remanescente da senzala, um grande sobrado com 44 janelas, uma 

casa de máquinas (tulha) e um grande terreiro “seco”, fronteiro à tulha e erguido com enormes 

lajes de pedra muito abundante na região. Sua sede em estilo colonial data de 1830. No início da 

noite, Saulo Goulart ministrará mais uma aula. Ao final o jantar será servido. 

  

 

 

4º Dia – 27/09/20 | Queluz – São Paulo (C/A/-) 

Após o café da manhã, nosso especialista ministrará a aula de fechamento.  

 

Aproveitaremos o restante da manhã para desfrutar um pouco mais das dependências do hotel. 

O nosso programa termina com mais uma deliciosa refeição. Retorno a São Paulo por conta de 

cada participante. Consulte-nos para reservar um outro meio de transporte privativo.  

 

Tema 3 | Bons e maus ventos: conflitos e renovações políticas até os anos 1930 

Tema 4 | Em busca da modernidade: Brasil e o mundo nos anos 1930 e 1940 



 

Hospedagem  

 

Fundada com o nome de Fazenda Prosperidade em 1850, na era 

do Café, a cidade de Queluz, uma antiga aldeia de índios Puris e 

parte da Estrada Real, compõe hoje a região onde se ergueu a 

propriedade. A partir de 1923 passou a se chamar Fazenda Santa Vitória, onde se cultivava cana, 

café e hoje está estabelecida na produção de leite. Assumindo uma nova vocação, a hospedaria 

resgata o ambiente de uma fazenda de época e abre suas portas àqueles que valorizam a 

simplicidade e o conforto. Recebidos como amigos, os hóspedes desfrutam de momentos de 

aconchego e tranquilidade em contato com a natureza.  

  

Suítes da Sede 

Instaladas no casarão principal, mantém 

preservadas as características originais 

da propriedade, próximas aos espaços 

de lazer e da varanda de refeições, além 

da atenção aos detalhes que tornarão a 

hospedagem ainda mais aconchegante 

(Tamanho: 21m²).  

Suítes Quintal   

Suítes instaladas em anexo a casa sede e que aliam o estilo colonial da fazenda a uma decoração 

mais contemporânea. Em um toque de charme adicional, possuem quintal privativo, com rede e 

espreguiçadeira em contato direto com a natureza (Tamanho: 30m²).  

 



 

Casas de Montanha   
A exclusividade de um espaço com total privacidade sobre o vale que corta a fazenda. Em estilo 

contemporâneo, foram projetadas para proporcionar uma experiência única de hospedagem, com 

conforto e requinte. Afastadas da sede, cada unidade possui duas suítes completas, ampla 

sala, fogão a lenha, cozinha de apoio e varanda (Tamanho: 80m²). Estão localizadas a 800m 

da sede, sendo necessário utilização de veículo para o deslocamento.  

 

 

 

Valores 

 
Parte terrestre | Em Reais (R$) por pessoa  

Grupo a partir de 15 pessoas: 

 

 

Desconto de 5% para pagamento à vista 

Parcelamento em todos os cartões de crédito  

 

 

Valor Parcelado

Por pessoa em quarto duplo R$ 7.950,00 Entrada R$  2.390,00 + 4 x R$ 1.390,00

Por pessoa em quarto single R$ 11.850,00 Entrada R$  3.550,00 + 4 x R$ 2.075,00

Valores para Upgrade

Suite Quintal à vista R$ 900,00  (para as 3 noites)

Casa da Montanha à vista R$ 2.000,00  (para as 3 noites)

Suite Quintal à vista R$ 1.800,00  (para as 3 noites)

Casa da Montanha à vista R$ 4.000,00 (para as 3 noites)

Por pessoa em quarto duplo

Por pessoa em quarto single



 

PRAZO DE INSCRIÇÃO: 10/09/2020 

Enviar ficha de reserva preenchida e cópia da identidade 

 

+ INCLUI 

- Aulas (4) com o especialista Saulo Goulart; 

- Acompanhamento de staff Latitudes;  

- Hospedagem no Hotel Fazenda Santa Vitória, de acordo com o tipo de acomodação escolhida;  

- Refeições: 3 cafés da manhã, 3 almoços e 3 jantares; 

- Transporte terrestre para as atividades nos dias 25 e 26 de setembro; 

- Atividades conforme descritas no programa;  

- Assistência de viagem (Classic da Assist-Card) para pessoas com até 70 anos; 

*Nota: acima de 71 anos, favor consultem–nos sobre condições diferenciadas. 

- Estacionamento 

 

- NÃO INCLUI 

- Deslocamento São Paulo/Fazenda Santa Vitória/São Paulo; 

- Upgrade de hotel e/ou categoria de apartamentos; 

- Early check-in ou late check-out; 

- Visitas não citadas como inclusas;  

- Bebidas durante os almoços e jantares; 

- Gorjetas aos guias, motoristas e carregadores de malas  

- Despesas pessoais, tais como: lavanderia, telefonemas, internet, refeições, entre outros; 

- Qualquer item não citado acima como incluso. 

 

Opcionais  
 

 

Traslado terrestre privativo – sob consulta 

 

Documentos necessários 
 

Documento de identificação: RG ou CNH original  

 

 

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 

11 94 | latitudes@latitudes.com.br 

mailto:latitudes@latitudes.com.br

