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“A mente que se abre a uma 

nova ideia jamais voltará ao 

seu tamanho original.”  

   (Albert Einstein) 
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Dedico este trabalho a todos os 

professores que um dia passaram 

pela minha vida e que foram 

fundamentais na construção da minha 

educação.  
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como tema principal o turismo pedagógico, seus agentes 

sociais e suas atividades educativas. Tem por objetivo identificar quais agentes 

sociais estão diretamente envolvidos no processo de planejamento e realização das 

viagens pedagógicas e compreender quais relações estabelecem entre si. Propõe 

uma reflexão sobre a importância dessas atividades nas escolas e o quanto elas 

agregam de valor à educação formal e informal dos alunos. Não pretende discutir o 

conceito Turismo Pedagógico, mas sim entender a dinâmica desse segmento no 

Brasil, especificamente na cidade do Rio de Janeiro.  Trata-se de um estudo de caso 

cujo objetos pesquisados foram a agência de turismo Espaço e Vida – Viagens 

Culturais, a Escola Israelita Brasileira Eliezer Steinbarg – Max Nordau, o Centro 

Educacional Espaço Integrado e o Colégio Cruzeiro – Unidade Jacarepaguá. 

 

Palavras-chave: Turismo Pedagógico. Atividades educativas. Agência de viagens. 

Educação.  
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ABSTRACT 

 

 

This work has as main theme the pedagogical tourism and their social agents and 

educational activities. It aims to identify which social agents are directly involved in 

planning and conducting educational trips and understand which are the relationships 

established among them. It proposes a reflection on the importance of these activi-

ties in schools and how they add value to the formal and informal students' educa-

tion. It doesn't want to discuss the concept of Pedagogical Tourism, but to under-

stand the dynamics of this segment in Brazil, specifically in the city of Rio de Janeiro. 

The study was developed based on informations collected in the tourism agency 

Space and Life - Cultural Travel, and in elementary and high schools: Escola Israelita 

Brasileira Eliezer Steinbarg – Max Nordau, o Centro Educacional Espaço Integrado e 

o Colégio Cruzeiro – Unidade Jacarepaguá. 

Keywords: Pedagogical Tourism. Educational activities. Travel agency. Educa-

tion. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

O interesse pelo tema Turismo Pedagógico surge com base na afinidade da 

pesquisadora com os trabalhos relacionados à cultura e educação dentro do campo 

do Turismo, bem como da curiosidade em estudar e compreender um pouco mais 

sobre essas áreas. O estudo da disciplina Turismo e Educação com suas discussões 

e questionamentos sobre Educação, Cultura e Turismo serviu de motivação para a 

elaboração dessa pesquisa.    

 Neste sentido, verificou-se a necessidade de estudos mais atuais sobre esse 

segmento por se tratar de um nicho de mercado emergente e ainda pouco             

explorado.  São poucas as pesquisas realizadas sobre o tema, principalmente que 

envolvam diretamente os seus agentes e suas atividades educativas.   

 Levantou-se então o seguinte problema: até que ponto os roteiros oferecidos 

pelas agências de viagens, que trabalham com o turismo pedagógico, atendem, de 

fato, às necessidades pedagógicas de seus clientes? Desse modo o objetivo geral 

dessa pesquisa é identificar quais agentes sociais estão diretamente envolvidos no 

processo de planejamento e realização das viagens pedagógicas e compreender 

quais relações eles estabelecem entre si durante esse processo.    

 Os objetivos específicos relacionados à agência são: identificar quais são os 

serviços oferecidos por uma agência especializada em turismo pedagógico;         

entender a maneira como a agência planeja e executa as viagens pedagógicas; 

descobrir quais são os roteiros turísticos de interesse pedagógico e seu processo de 

elaboração. Ao passo que com as escolas os objetivos específicos são:             

compreender o processo de escolha da agência e os critérios utilizados; identificar o 

papel das viagens com cunho educativo dentro do projeto pedagógico escolar           

e verificar se as necessidades didático-pedagógicas das escolas são atendidas pela 

agência.           

 Para elaborar o presente trabalho foi realizada pesquisa bibliográfica em             

fontes teóricas como livros, artigos e internet sobre os temas agenciamento de     

viagens e a educação no Brasil e um estudo de caso tendo como objetos a agência 

Espaço e Vida, por meio de entrevista semiestruturada e com as escolas Israelita 

Brasileira Eliezer Steinbarg - Max Nordau, Centro Educacional Espaço Integrado e 

Colégio Cruzeiro – Unidade Jacarepaguá, através da aplicação de questionário. 
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 Alguns autores consultados foram Aranha (2006) e Gadotti (1999) que 

fundamentaram os estudos sobre educação e Candioto (2012) e Braga (2008) sobre 

o agenciamento de viagens no Brasil. Cabe trazer o conceito de estudo de caso, 

que, de acordo com Dencker (apud OLIVEIRA, 2008, p.14), é o estudo de 

determinados objetos ou situações permitindo o conhecimento em profundidade dos 

processos e relações sociais, podendo envolver exame de registros, observação de 

ocorrência de fatos, entrevistas estruturadas e não estruturadas.  

 Este estudo se estrutura em três capítulos. A introdução aborda o tema da 

pesquisa e sua relevância, questão problema, seus objetivos e metodologia.             

O primeiro capítulo apresenta o setor de agenciamento brasileiro, trazendo a 

contextualização do setor, o breve histórico das agências de viagens no Brasil, 

tipologias e conceitos, cenário atual e tendências e, por fim, o segmento das viagens 

pedagógicas. O segundo capítulo trata da educação no Brasil, da sua tradição 

pedagógica e das contribuições trazidas pelas Escolas Moderna e Nova a prática 

pedagógica brasileira uma vez que foram os seus pensadores que ressaltaram a 

importância do método do estudo do meio.    .  

 O terceiro capítulo refere-se ao estudo de caso, tendo como objetos de 

estudo os agentes sociais e suas ações educativas. Para tanto, foram investigadas a 

agência Espaço e Vida – Viagens Culturais, a escola Israelita Brasileira Eliezer 

Steinberg – Max Nordau, o Centro Educacional Espaço Integrado e o Colégio 

Cruzeiro – Unidade Jacarepaguá. E, por fim, as considerações finais do trabalho, a 

partir da análise e reflexão das informações obtidas através do estudo de caso, além 

de sugestões e apontamentos futuros para o incentivo de novas pesquisas e da 

prática do Turismo Pedagógico como segmento.  
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1 O SETOR DE AGENCIAMENTO BRASILEIRO 

 

 

 O presente capítulo tem por objetivo apresentar o setor de agenciamento de 

viagens brasileiro, começando pela contextualização do setor passando pela sua 

história, conceituação, cenário atual, tendências e, por fim, o segmento das viagens 

educativas. Para tal se fez necessário à consulta de algumas importantes obras 

bibliográficas sobre o setor, estudos e pesquisas, além de sites que abordassem o 

tema.  

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO SETOR  

 

 

 A Organização Mundial do Turismo (OMT) ao conceituar a atividade turística 

destaca a presença de quatro elementos básicos: demanda, oferta, espaço 

geográfico e operadores de mercado. É justamente neste quarto elemento, 

operadores de mercado, que se encontram as agências de viagens. Segundo a OMT 

(2001, p.39) os operadores de mercado são “[...] empresas e organismos cuja 

principal função é facilitar a inter-relação entre a oferta e a demanda”.   

 Com o crescente desenvolvimento do turismo, tornou-se imprescindível 

também o desenvolvimento de empresas que fossem capazes de orientar, 

intermediar e promover os serviços e produtos turísticos de acordo com Tomelin e 

Teixeira (2005). Segundo esses mesmos autores “[...] as agências de viagens 

servem como motivadoras do ato de viajar, ocupando uma posição de liderança no 

setor de viagens e turismo”.         

 Diversos são os serviços oferecidos pelo mercado turístico, são exemplos 

clássicos desses tipos de serviços os transportes (aéreo, terrestre, marítimo...) e a 

hospedagem. Tais serviços podem ser adquiridos diretamente pelo turista ou 

comercializados através de intermediários. As agências de turismo têm como 

principal função realizar essa intermediação, sendo então o canal mais clássico de 

comercialização turística segundo a OMT (2001).      

 De acordo com Braga (2008) o agenciamento é fundamental para a existência 

de um turismo organizado. O setor promove a comercialização de atrativos ou 
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destinos turísticos viabilizando a visitação ordenada e controlada, canaliza 

investimentos de infraestrutura e serviços que possibilitam a consolidação da 

atividade turística como promotora de desenvolvimento sustentável.    

 Dados importantes sobre a relevância desse setor para o turismo do país são 

revelados em um estudo setorial intitulado de Análise da Competitividade do Setor 

de Agenciamento de Viagens Brasileiro realizado pela Associação Brasileira de 

Agências de Viagens (ABAV) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

no ano de 2011.  Ao tratar dessa relevância o estudo ressalta que: 

 

  

O setor de agenciamento e operações turísticas ocupam posição 
fundamental enquanto elo da extensa cadeia produtiva que engloba um 
emaranhado de empresas – hotéis, companhias aéreas, locadoras de 
automóveis, restaurantes - um total de 52 segmentos da economia, 
empregando cerca de 50 mil profissionais diretamente e mais de 100 mil 
indiretamente. (ABRAVE/SEBRAE/FGV, 2011, p.5) 

  

 

 Quanto à importância da função do agente de viagem o estudo ainda sinaliza 

que “[...] a atuação dos agentes de viagens como principal canal de distribuição dos 

produtos turísticos é primordial para o constante crescimento desta atividade, uma 

vez que influenciam diretamente no processo de decisão de compra de turistas”. 

(ABRAVE/SEBRAE/FGV, 2011, p.5) 

 Ao tratar do potencial e da força que tem o setor de agenciamento de viagens 

na economia do país Candioto (2012, p.48) cita alguns dados oficiais fornecidos pelo 

Ministério do Turismo (Mtur): “Segundo o Mtur, as agências de viagem constituem 

um contingente que movimenta mais de 60 bilhões de reais por ano no Brasil. De 

2003 a 2008, foram criadas 2.927 novas agências em todo o país”. Para a autora as 

agências de viagens brasileiras deveriam buscar novos mercados, desenvolverem 

novos produtos e pensar diferentes formas de atuação.  

  Antes então de abordar as formas de atuação das agências, seus produtos e 

mercados, cabe entender como essas empresas iniciaram suas atividades no país.   
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1.2 BREVE HISTÓRICO DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS NO BRASIL  

 

                                                                                                                                            

 Remontar a trajetória das agências de viagens, principalmente no Brasil, não 

é uma das tarefas mais fáceis principalmente pela escassez de publicações na 

área. Candioto (2012, p.4) aborda essa dificuldade e explica que: 

 

 

 [...] a falta de registros e da devida sistematização das informações sobre o 

desenvolvimento desta atividade nos impede de comprovar com exatidão 

quando e quem, efetivamente, iniciou as atividades de agenciamento de 

viagens em nosso país.  

 

 

  Conforme consulta ao livro publicado em comemoração aos 50 anos da 

Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) – 50 Anos de História, Lutas e 

Vitórias – no começo do século 20, quando a aviação comercial ainda nem existia, o 

Brasil já contava com a presença de algumas empresas que se dedicavam a venda 

de passagens de navios e na realização de câmbio. Essas empresas atendiam 

principalmente aos estrangeiros que desembarcavam no País, ou as pessoas de 

maior poder aquisitivo que viajavam para o exterior, basicamente para a Europa. 

Ao tomar como base a mesma fonte de pesquisa Candioto (2012) conclui que 

“[...] no Brasil, as agências de turismo surgiram com o aperfeiçoamento de empresas 

que, a princípio, dedicavam-se à prestação de serviços relacionados ao transporte e 

a importação e exportação”. 

  No final dos anos 20 do século passado começa a se formar a aviação 

comercial no país, viajar de avião ou mais precisamente de hidroavião, era para 

poucos aventureiros e quase ninguém se ariscava. Esse cenário começou a mudar 

em 1930 quando chegaram ao Brasil os primeiros dirigíveis, mais confortáveis e 

rápidos, eles ligavam o país à Europa em apenas quatro dias. A aviação comercial 

no Brasil evoluía de forma rápida e as agências de viagens estavam no princípio da 

comercialização de suas viagens. Neste momento, os agentes de viagens além do 

transporte terrestre basicamente ferroviário e marítimo agora passavam também a 

vender passagens aéreas.         
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 A partir da década de 1950, o setor de viagens tem seu efetivo crescimento 

impulsionado pela ascensão do turismo de massa. O desenvolvimento dos 

transportes e a melhoria da infraestrutura a disposição dos turistas serviram de 

incentivo para abertura de novas agências no país e com isso a necessidade de se 

organizarem. Com esse objetivo surge então em dezembro de 1953 a Associação 

Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) com sede no Rio de Janeiro. Para 

compreender melhor o cenário turístico dessa época vale mencionar a citação de 

Mamede (2003, p 59):  

 

 

Na última metade do século XX, assistimos no Brasil a uma mudança 
radical no fenômeno turístico. Entre os anos de 1950 e 1970, o brasileiro 
comum descobriu no deslocamento turístico uma opção de lazer que, com a 
modernização da sociedade e da economia, criando ambientes e rotinas de 

estresse, passou a ser uma necessidade.   
      

 

 Na década de 1980 as grandes agências de turismo se consolidaram no 

mercado e surgiram as primeiras agências especializadas em determinados 

segmentos turísticos como no caso do ecoturismo. De acordo com Candioto (2012) 

em meados da década de 1990, com a diminuição da inflação iniciada com a 

implementação do Plano Real e a estabilização da economia permitindo maior  

facilidade no financiamento de pacotes turísticos há um crescimento ainda maior do 

setor de viagens no país.          

 As agências de viagens passaram por uma série de transformações desde o 

final dos anos 90 até o inicio do século XXI, impulsionadas pelo emprego de novas 

tecnologias e da globalização, especialmente com o surgimento da internet.  

 

 

1.3 TIPOLOGIA E CONCEITOS 

 

 

No Sistema de Turismo (SISTUR) idealizado pelo professor Beni (2006), as 

agências de turismo se encontram no subsistema de ações operacionais, pois além 

de serem intermediárias entre a demanda e a oferta participam ativamente dos 

canais de distribuição.  O Decreto Federal n° 5.406 no ano de 2005 define agência 
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Agências 

de 

Turismo 

 

de turismo como: 

 

 
 [...] pessoa jurídica que exerce, de modo isolado, cumulativo ou simultâneo, 
atividades econômicas próprias de organização e de intermediação 
remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos, bem 
como atividades complementares a esses serviços. 

 

 

Esse mesmo decreto divide as agências de turismo em duas categorias: a de 

produtoras (operadoras turísticas) ou distribuidoras (agências de viagens). Para 

melhor compreender essa divisão segue esquema explicativo da classificação legal 

das agências de turismo (Figura 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: título 

Fonte: Braga, 2008  

 

 

As operadoras turísticas são responsáveis pela elaboração de programas, 

Operadoras 

Turísticas 

Produtoras 

Agências de 

Viagens 

Distribuidoras 

Agências                           

que atuam tanto como 

produtoras quanto como 

distribuidoras. 
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serviços e roteiros de viagens. De forma mais simplificada são aquelas cujo 

propósito principal é a construção de pacotes turísticos. Candioto (2012) traz ainda o 

conceito de operadoras turísticas segmentadas que segundo ela podem ser 

nacionais ou internacionais e tem como função desenvolver pacotes e roteiros para 

um determinado nicho de mercado como por exemplo, o GLS ou terceira idade. 

 Por sua vez, as agências de viagens promovem a conexão entre produtos 

turísticos e os consumidores, funcionam como agregadores de serviços organizando 

todo tipo de atividades relacionadas ao setor de viagens e turismo. Segundo Braga 

et al (2008) agência de viagem é: 

 

 

[...] um elemento do mercado turístico que funciona como agregador de 
serviços. São elas que transformam destinos turísticos e diversos 
equipamentos em produtos, atuando na produção e distribuição de bens e 
serviços turísticos e ofertando isso aos possíveis consumidores. Não basta 
existir um atrativo natural para o turismo se firmar como atividade econômica, 
as agências precisam atuar para viabilizar a comercialização e a visitação de 
uma localidade.  

 
 

  

Portanto, as agências de viagens são importantes intermediadoras dos mais 

diversos equipamentos e serviços turísticos, dentre eles podemos citar os meios de 

hospedagem, empresas de transportes, serviços de receptivo e entretenimento entre 

outros. Por isso, elas são consideradas o canal mais clássico de comercialização 

turística. Dentre outras funções das agências de viagens, podemos citar, a de 

consultoria e assessoramento de seus clientes chegando até a elaboração de seus 

próprios produtos.   

 

 

1.4 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS DO SETOR 

 

 

Na atualidade, pressionadas pela globalização e pelas inovações 

tecnológicas, principalmente pela democratização do acesso à internet e 

consequentemente as vendas diretas online (e-commerce) tanto as operadoras 

turísticas como as agências de viagens se viram obrigadas a se adaptarem as 

constantes mudanças do mercado para continuarem atuando.    
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 Com isso, identificou-se a necessidade de investir em novas ferramentas de 

comunicação, distribuição e comercialização de seus produtos além da busca por 

novos segmentos de mercado. Segundo Tomelin e Teixeira (2005, p.685) 

 

 

 “[...] é neste cenário que as agências de viagens procuram estabelecer 

diferencias competitivos para a sua sobrevivência num mundo globalizado e 

competitivo, onde o conhecimento profundo do mercado pode fazer a 

diferença”. 

 

 

Pensando nessa diferenciação e em maior competitividade que a busca por 

novos segmentos de mercados, se faz tão presente e necessária. Sobre essa 

questão Candioto (2012, p. 48) faz importante uma reflexão:  

 

 

[...] Quando pensamos que a demanda de consumidores das agências de 

turismo brasileiras corresponde somente a 25% do mercado real de 

consumidores, (...) é possível afirmar que existe um nicho muito grande que 

ainda pode ser explorado pelas mesmas. 

 

 

Alguns segmentos de mercado dentro do agenciamento já podem ser 

considerados como consolidados e outros surgem como tendência. Hoje não é difícil 

acharmos agências especializadas em ecoturismo, turismo rural ou cultural, em 

viagens de incentivo, intercâmbios e estudos, no mercado corporativo, de eventos 

ou de luxo.  Para Tomelin e Texeira (2005, p.694): 

 

 

Agências de viagens especializadas em nichos mercadológicos estão cada 
vez mais presentes no mercado. Essa especialização se dá em função da 
própria demanda, que exige produtos e serviços diferenciados para sua 
completa satisfação. Prova disso são os cruzeiros destinados ao púbico 
GLSBT, operadoras receptivas especializadas em ecoturismo e turismo de 
esportes radicais, operadoras especializadas em programas e circuitos 
europeus, Disney, viagens de incentivo, entre outras. 

 

 



18 
 

De acordo com Braga (2008) inúmeros são os segmentos que podem ser 

trabalhados pelas agências de turismo, e cita os que ela chama de emergentes: 

single, casal sem filhos, terceira idade, grupos de formatura e mochileiros, mergulho, 

cruzeiros, observação da fauna silvestre, viagens pós e pré-eventos, dentre outros. 

Porém em meio a tantos segmentos Candioto (2012, p.50) destaca a importância de 

se ter um foco preciso de mercado: 

 

 

A segmentação vem sendo discutida como uma das principais tendências 
para à comercialização de turismo de uma maneira geral. No entanto, a 
maioria das agências de turismo no Brasil, é composta por pequenas e 
médias empresas que comercializam todo e qualquer produto turístico 
independente dos segmentos de oferta e de demanda. São chamadas de 
generalistas. 
 
 
 
  

Após refletir a respeito do cenário atual e das tendências do setor, dando 

ênfase a importância de se buscar novos mercados o presente trabalho direciona o 

seu olhar a um determinado segmento, o turismo pedagógico, trazendo alguns 

conceitos e sua contribuição como metodologia de ensino. 

 

 

1.5 O SEGMENTO DAS VIAGENS PEDAGÓGICAS  

 

 

Beni (2006, p. 426) ao classificar os vários tipos de turismo existentes, traz o 

seguinte conceito para Turismo Educacional:  

 

 

Retomada da antiga prática (...) que consistia na organização de viagens 
culturais mediante o acompanhamento de professores especializados da 
própria instituição de ensino com programas de aulas e visitas a pontos 
históricos ou de interesse para o desenvolvimento educacional dos 
estudantes.   

 

 

Lohmann e Panosso (2008) ao tratarem do tema segmentação do turismo, 

falam de hipersegmentação reflexo da busca cada vez maior da especialização do 
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mercado turístico. Ao apresentarem os diversos segmentos do mercado turístico e 

suas bases de segmentação Lohmann e Panosso (2008) diferenciam o turismo 

educacional do pedagógico: 

 

 

a) Turismo educacional ou educativo: durante o turismo, busca-se a 

aprendizagem de um determinado tema. 

 

b) Turismo pedagógico: turismo de estudo organizado pela escola.  

 

 Ansarah apud Perussi (2008) aponta o turismo pedagógico com sendo um 

dos atuais segmentos do mercado de turismo.  Para Machado (2012) o Turismo 

Pedagógico apesar de relativamente novo no Brasil vem ganhando espaço 

principalmente, na academia. Segundo ele “[...] essa modalidade de turismo envolve 

atividades relacionadas à educação, ao aprendizado e ao conhecimento, de forma a 

proporcionar uma visão critica e reflexiva da realidade” (MACHADO, 2012, p.1411).  

 Segundo Perinotto (2008, p.101) o que se pretende com esse tipo de 

atividade é:  

 

 [...] a organização de situações de aprendizagem relacionadas aos 
conteúdos curriculares, valores éticos e estéticos, além de atitudes 
formativas, tais como o desenvolvimento da capacidade de iniciativa e 
solidificação de amizades; respeito ao outro e fortalecimento da noção de 
pertencimento a um grupo ou um ecossistema; experiência de autonomia; 
elaboração conjunta de regras de convivência, dentre outros.  

 

 

 Ao propor uma reflexão acerca do turismo pedagógico como prática educativa 

Bonfim (2010, p. 118) ressalta que: 

 

 

Reconhecendo a necessidade atual do sistema educacional em desenvolver 
novas práticas educativas, com enfoque numa construção social do sujeito 
crítico, o turismo pedagógico se coloca (...) como uma alternativa 
importante, capaz de contribuir com as escolas, proporcionando uma 
interação entre sujeito e o meio, através da vivência.  
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 Segundo Perinotto (2008, p.102) as viagens e as excursões de cunho 

pedagógico incluem aprendizagens que ocorrem em pelo menos três momentos: 

 

 

a) O do planejamento, isto é, a fase de organização, que deveria contar com a 

participação dos estudantes, num exercício de democracia, através da 

escolha do lugar a ser visitado, da elaboração de regras e da pesquisa sobre 

o local a ser visitado; 

 

b) O da execução propriamente dita, através da observação e coleta de dados, 

da fruição do prazer de dirigir o olhar para uma paisagem; 

 

c) O das atividades de retorno, através da sistematização de conhecimentos, de 

montagem de relatórios, de organização de painéis com fotos, com desenhos 

e textos.  

   

 

2 EDUCAÇÃO, PRÁTICA PEDAGÓGICA E O ESTUDO DO MEIO NO BRASIL 

 

 

 A fim de compreender como, porque e pra que as escolas hoje utilizam como 

metodologia de ensino as viagens pedagógicas que o presente capítulo traz os 

principais movimentos educacionais internacionais responsáveis por formar o 

pensamento pedagógico brasileiro e destaca as Escolas Moderna e Nova por suas 

importantes contribuições a prática pedagógica nacional.    

 

 

2.1 A TRADIÇÃO PEDAGÓGICA BRASILEIRA  

 

 Ao analisar as tendências pedagógicas brasileiras, nota-se que as escolas, 

públicas e particulares costumam adotar mais de uma linha pedagógica. São 

influenciadas pelos grandes movimentos educacionais internacionais bem como 

expressam as características da história política, social e cultural do país.  
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“Pode-se identificar, na tradição pedagógica brasileira, a presença de quatro 

grandes tendências: a tradicional, a renovada, a tecnicista e aquelas 

marcadas centralmente por preocupações sociais e políticas.” (BRASIL, 

1997, p.30) 

 

 

 Para melhor compreender a tradição pedagógica brasileira se faz necessário 

conhecer uma por uma dessas quatro grandes tendências. 

  A pedagogia tradicional ministrada pelas escolas cristãs e que reproduzia o 

pensamento religioso medieval, chega ao Brasil através da educação jesuítica 

tradicional e domina o pensamento pedagógico brasileiro até quase o final do século 

XIX. Com relação à educação jesuítica tradicional e seu empenho na atividade 

pedagógica Aranha (2006) explica que entre 1549 e 1759, os jesuítas promoveram a 

maciça catequese dos índios, eram responsáveis pela educação dos filhos dos 

colonos, pela formação de novos sacerdotes e da elite intelectual.  Para a autora os 

jesuítas imprimiram de modo marcante o ideário católico na concepção de mundo 

dos brasileiros e consequentemente introduziram a tradição religiosa do ensino que 

perdurou até a República.  

 

 

Os jesuítas nos legaram um ensino de caráter verbalista, retórico, livresco, 
memorístico e repetitivo, que estimulava a competição através de prêmios e 
castigos. Discriminatórios e preconceituosos, os jesuítas dedicaram-se a 
formação das elites coloniais e difundiram nas classes populares a religião 
da subserviência, da dependência e do paternalismo, características 
marcantes de nossa cultura ainda hoje. Era uma educação que reproduzia 
uma sociedade perversa, dividida entre analfabetos e sabichões, os 
“doutores”. (GADOTTI, 1999, p. 231) 
 

 

 Foi por intermédio dos jesuítas que a educação tradicional ser tornou um dos 

grandes movimentos da história do pensamento pedagógico e da prática educativa 

brasileira refletida até hoje na metodologia de ensino de algumas escolas no país. 

 

 

Na maioria das escolas essa prática pedagógica se caracteriza por 
sobrecarga de informações que são veiculadas aos alunos, o que torna o 
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processo de aquisição de conhecimento (...) muitas vezes burocratizado e 
destituído de significação. No ensino dos conteúdos, o que orienta é a 
organização lógica das disciplinas, o aprendizado moral, disciplinado e 
esforçado. Nesse modelo, a escola se caracteriza pela postura 
conservadora. O professor é visto como autoridade máxima, um 
organizador dos conteúdos e estratégias de ensino e, portanto, o guia 
exclusivo do processo educativo. (BRASIL, 1997, p.30) 
 
 

 

 Para Gadotti (1999) o pensamento pedagógico brasileiro começa a ter auto-

nomia com o desenvolvimento das teorias da Escola Nova. A educação nova surge 

em oposição à educação tradicional responsável até então pelo atraso educacional 

brasileiro, pela fragmentação do ensino e pelo descaso com qual a educação popu-

lar vinha sendo tratada. Na intenção de reverter esse quadro a Escola Nova tem por 

principio a:  

 

 
[...] valorização do indivíduo como ser livre, ativo e social. O centro da ativi-
dade escolar não é o professor nem os conteúdos disciplinares, mas sim o 
aluno, como ser ativo e curioso. O mais importante não é o ensino, mas o 
processo de aprendizagem. [...] a Escola Nova destaca o princípio da 
aprendizagem por descoberta e estabelece que a atitude de aprendizagem 
parte do interesse dos alunos, que, por sua vez, aprendem fundamental-
mente pela experiência, pelo que descobrem por si mesmos. O professor é 
visto, então, como facilitador no processo de busca de conhecimento que 
deve partir do aluno. Cabe ao professor organizar e coordenar as situações 
de aprendizagem, adaptando suas ações às características individuais dos 
alunos, para desenvolver suas capacidades e habilidades intelectuais. [...] 
Essa tendência, que teve grande penetração no Brasil na década de 30, no 
âmbito do ensino pré-escolar (jardim de infância), até hoje influencia muitas 
práticas pedagógicas. (BRASIL, 1997, p.31) 
 

 

 

 De acordo com Aranha (2006) os escolanovistas estavam imbuídos da espe-

rança de democratizar e de transformar a sociedade por meio da escola. Eles bus-

cavam atender as novas necessidades de um país cada vez mais urbano e indus-

trializado. No Brasil, segundo Aranha (2006) a tendência tecnicista foi introduzida no 

período da ditadura militar, nas décadas de 1960 e 1970. Marcada pela excessiva 

burocratização do ensino, essa tendência tentava aplicar nas escolas o modelo em-

presarial tendo como base as idéias de racionalidade, organização, objetividade, 

eficiência e produtividade. Os teóricos tecnicistas buscavam adequar a educação às 

exigências da sociedade industrial e tecnológica.  
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[...] “tecnicismo educacional”, inspirado nas teorias behavioristas da apren-
dizagem e da abordagem sistêmica do ensino, [...] definiu uma prática pe-
dagógica altamente controlada e dirigida pelo professor, com atividades 
mecânicas inseridas numa proposta educacional rígida [...] O que é valori-
zado nessa perspectiva não é o professor, mas a tecnologia; o professor 
passa a ser um mero especialista na aplicação de manuais e sua criativida-
de fica restrita aos limites possíveis e estreitos da técnica utilizada. A função 
do aluno é reduzida a um indivíduo que reage aos estímulos de forma a cor-
responder às respostas esperadas pela escola, para ter êxito e avançar. 
Seus interesses e seu processo particular não são considerados e a aten-
ção que recebe é para ajustar seu ritmo de aprendizagem ao programa que 
o professor deve implementar. (BRASIL, 1997, p.31) 

 

 

 Com o fim da ditadura militar um grupo de filósofos e pedagogos brasileiros 

mobilizou-se a fim de revisar e discutir a educação nacional, preocupados principal-

mente com as questões sociais e politicas pós ditatura.  Atentos à ação educacional 

concreta reelaboraram e adequaram os ideais liberais e progressistas de acordo 

com a realidade brasileira. Neste contexto destacam-se duas teorias pedagógicas 

que foram importantes para a construção do pensamento pedagógico brasileiro co-

mo conhecemos hoje, a libertária e a crítico-social.   

 Segundo Gadotti (1999) os educadores e teóricos da educação libertária de-

fendiam a liberdade de ensino, de pensamento e de pesquisa. Eram a favor de mé-

todos novos baseados na natureza da criança e achavam que o Estado deve intervir 

o mínimo possível na vida de cada cidadão particular. 

 

 
A “pedagogia libertadora” tem suas origens nos movimentos de educação 
popular (...) a atividade escolar pauta-se em discussões de temas sociais e 
políticos e em ações sobre a realidade social imediata; analisam-se os pro-
blemas, seus fatores determinantes e organiza-se uma forma de atuação 
para que se possa transformar a realidade social e política. O professor é 
um coordenador de atividades que organiza e atua conjuntamente com os 
alunos. (BRASIL, 1997, p.31) 
 

 

 A pedagogia crítico-social dos conteúdos, assumida principalmente por edu-

cadores de orientação marxista de acordo com Aranha (2006) estava voltada para 

educação popular e apoiava-se na teoria da escola progressista. Também conhecida 

por pedagogia dialética e pedagogia histórico-crítica tinha a tarefa de tentar reverter 

o quadro de desorganização educacional da época que gerava uma escola exclu-

dente, com altos níveis de analfabetismo, evasão, repetência e, portanto, seletiva. 
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Para Gadotti (1999) os representantes da educação progressista no Brasil defendi-

am o envolvimento da escola na formação de um cidadão crítico e participante da 

mudança social.  

 

  

A “pedagogia crítico-social dos conteúdos” (...) assegura a função social e 
política da escola mediante o trabalho com conhecimentos sistematizados, 
a fim de colocar as classes populares em condições de uma efetiva partici-
pação nas lutas sociais. Entende que não basta ter como conteúdo escolar 
as questões sociais atuais, mas que é necessário que se tenha domínio de 
conhecimentos, habilidades e capacidades mais amplas para que os alunos 
possam interpretar suas experiências de vida e defender seus interesses de 
classe. (BRASIL, 1997, p.32) 

 

 

 Das tendências pedagógicas apresentadas acima à libertária e a renovada 

receberão maior atenção por parte deste trabalho na medida em que foram os seus 

pensadores quem deram destaque ao método do estudo do meio como prática 

pedagógica.  Segundo Oliveira (2008) foram eles quem ressaltaram a importância do 

estudo do meio, como processo de aprendizagem, contribuindo na formação 

sociocultural do aluno.   

 

2.2 A ESCOLA MODERNA DE FERRER E A PEDAGOGIA LIBERTÁRIA 

 

 De acordo com Oliveira (2008) os estudos do meio tiveram início no Brasil por 

volta de 1910, durante a Escola Moderna, tendo Ferrer como idealizador e a 

pedagogia libertária como referência. Baseado neste contexto cabe entender então 

quem foi Ferrer, o que foi a Escola Moderna e do que trata a pedagogia libertária. 

Francisco Ferrer i Guàrdia (1859-1909) educador espanhol fundou a escola 

moderna, racionalista e libertária. Crítico da escola tradicional apoiava-se no 

pensamento iluminista. Gadotti (2001, p.174) define Ferrer como: 

 

Um revolucionário que acreditava no valor da educação como remédio 
absoluto para os males da sociedade. Considerava-se um professor que 
amava as crianças e queria prepara-las para, com liberdade de pensamento 
e ação, enfrentar uma nova era. Na Espanha conservadora, ele defendia a 
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coeducação, não fazendo distinção entre sexo ou classes sociais.  
Argumentava que dessa forma ajudaria a nova geração a criar uma 
sociedade mais justa.     

 

 Oliveira (2008) explica que para que acontecessem as reflexões e análises 

críticas propostas pela pedagogia libertária de Ferrer era necessário que os alunos 

vivenciassem as coisas como de fato aconteciam. Este método teria resultado então 

no surgimento do estudo do meio. As práticas da pedagogia libertária, como o 

método do estudo do meio, chegam ao Brasil através dos imigrantes anarquistas ao 

fundarem aqui as suas escolas modernas.  Segundo Gadotti (1999, p. 231) “[...] o 

posicionamento dos anarquistas em relação à educação derivava do principio de 

liberdade: os libertários eram contra a opressão e coerção.”    

 Aranha (2006) esclarece que foram os imigrantes italianos e espanhóis os 

responsáveis por trazem ao país as principais ideias anarquistas. De acordo com a 

autora durante as décadas de 1910 e 1920 esses mesmos anarquistas fundaram 

várias “escolas operárias” no país conhecidas como escolas modernas, em 

referência direta ao trabalho de Ferrer. Eles contribuiriam de forma significativa para 

a educação brasileira ao introduzirem os conceitos de coeducação, por 

considerarem saudável o convívio entre meninos e meninas, e ao misturarem 

crianças de diversos segmentos sociais, com intuito de estimular a convivência entre 

eles.             

 De acordo com Pontuscha apud Oliveira (2008, p.23), o estudo do meio era 

então a forma pela qual os anarquistas estudavam o meio em que viviam, visando 

modificá-lo. Através dele buscavam conhecer e solucionar os problemas, pois os 

anarquistas não eram simples coadjuvantes, mas sim os atores principais de uma 

história real. 
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2.3 A ESCOLA NOVA E AS AULAS PASSEIO DE FREINET 

 

 

A teoria da escola nova propunha que a educação fosse instigadora da 

mudança social, valorizando a autoformação e a atividade espontânea da criança. 

Segundo Oliveira (2008, p.24) “[...] os escolanovistas resgataram o estudo do meio 

das Escolas Modernas, embora com outros objetivos, pois os anarquistas 

almejavam conhecer o meio, propondo-se transformar a sociedade, já o movimento 

escolanovista desejava estudá-lo para integrar o aluno ao seu meio”. 

 Notadamente um dos responsáveis por esse resgate foi Célestin Freinet 

(1869-1966), um dos principais pensadores da Escola Nova. Pedagogo francês e 

professor primário, Freinet de acordo com Aranha (2006) lutava contra as práticas 

tradicionais do ensino público na França, preocupando-se principalmente com a 

educação popular. Segundo Gadotti (1999) Freinet centrava a educação no trabalho, 

na expressão livre e na pesquisa. Para isso, utilizava de algumas técnicas como o 

estudo do meio, o texto livre, a imprensa na escola, a correspondência interescolar, 

o fichário cooperativo dentre outros. Freinet, portanto através de seus métodos 

estimulava a exploração da curiosidade, a coleta de informações além do debate e a 

expressão escrita.   

Dentre as técnicas utilizadas por Freinet, as aulas-passeio é a que mais 

dialoga com a proposta do turismo pedagógico. Machado (2012, p. 1409) traz a 

seguinte definição “As aulas-passeio acabam por proporcionar um ambiente onde as 

interações sociais, econômicas  e culturais relacionam-se, permitindo identificar essa 

atividade como forma de lazer e turismo aplicados a educação”. 

Autor de obras importantes como Educação pelo Trabalho e Pedagogia do 

Bom Senso, segundo Aranha (2006, p.265) Freinet “[...] valorizava a atividade 

manual e a de grupo, por estimularem a cooperação, a iniciativa e a participação.” 

Gadotti (1999, p.177) aponta ainda que para Freinet “[...] o novo papel do mestre 

exigiria que o mesmo fosse preparado para, individual e cooperativamente, em 

colaboração com os alunos, aperfeiçoar a organização material e a vida comunitária 

de sua escola [...]”. Assim sendo, o professor teria que se dedicar menos ao ensino e 

mais a deixar viver sem criar então obstáculos ao impulso vital da criança. O papel 

do educador por sua vez deveria ser essencialmente antiautoritário possibilitando a 

criança ter consciência de sua força e tornando-a autora de seu próprio futuro.  



27 
 

3 IDENTIFICANDO E INVESTIGANDO OS AGENTES SOCIAIS 

 

 

 O presente capítulo procura identificar quais são os agentes sociais 

envolvidos durante o processo de organização e realização das viagens 

pedagógicas e investigar que tipo de relações eles estabelecem entre si. Para isso 

foram escolhidos como os objetos de estudo a agência de turismo Espaço e Vida – 

Viagens Culturais e três escolas particulares, a Escola Israelita Brasileira Eliezer 

Steinbarg – Max Nordau, o Centro Educacional Espaço Integrado e o Colégio 

Cruzeiro – Unidade Jacarepaguá, as quatros com sede na cidade do Rio de Janeiro.

  Foi realizada uma entrevista semiestruturada com os Sr. Carlos Henrique 

Torres do Carmo e Sr. Marcio Magalhães de Andrade da agência Espaço e Vida com 

o objetivo de conhecer a história da agência, o perfil dos seus clientes e 

funcionários. Descobrir quais são as atribuições particulares a uma agência 

especializada em turismo pedagógico. Identificar quais são as características dos 

serviços prestados e de que maneira são realizados o planejamento e a execução 

das viagens com cunho educativo. Quais são os roteiros turísticos de interesse 

pedagógico e compreender como funciona seu processo de elaboração. 

 Com a Sra. Thelma Polon, da Escola Israelita Brasileira Eliezer Steinbarg – 

Max Nordau, com a Sra. Luciana Soares, do Centro Educacional Espaço Integrado e 

com a Sra. Araceli Carvalho do Colégio Cruzeiro – Unidade Jacarepaguá aplicou-se 

um questionário elaborado pela pesquisadora com o objetivo de compreender como 

são escolhidas as agências prestadoras de serviço e quais critérios são utilizados 

nesta escolha, bem como identificar o papel das viagens com cunho educativo 

dentro do projeto pedagógico escolar e ainda verificar se as necessidades didático-

pedagógicas das escolas são atendidas pelas agências contratadas.  

 A Espaço e Vida foi selecionada através de uma busca realizada na internet 

pela pesquisadora com o intuito de encontrar agências que fossem especializadas 

em turismo pedagógico, sediadas na cidade do Rio de Janeiro e que trabalhassem 

com o mercado carioca. O critério adotado pela pesquisadora para escolher para 

quais escolas seriam encaminhados os questionários foi fazer parte do universo de 

clientes da Espaço e Vida. 

 

 



28 
 

3.1  AGÊNCIA ESPAÇO E VIDA – VIAGENS CULTURAIS 

 

 

 No dia 21 de junho de 2013, foi realizada a entrevista com o Sr. Carlos 

Henrique Torres do Carmo, proprietário da Espaço e Vida e com o Sr. Marcio 

Magalhães de Andrade, coordenador pedagógico da agência.  Localizada na Rua 

Alcindo Guanabara, n° 24, no centro da cidade do Rio de Janeiro, a Espaço e Vida – 

Viagens Culturais atua exclusivamente com o segmento de viagens pedagógicas, 

planejando e executando projetos educacionais extraclasses.     

 A entrevista começa com Sr. Carlos Henrique explicando que a Espaço e Vida 

surge da sua iniciativa, que como professor de Geografia, decide sair da sala de 

aula para trabalhar fora dela. Conta que a história da agência começa em 1993, 

quando ele ainda lecionava e paralelamente organizava atividades de campo e 

explica que, somente em 2000, a Espaço e Vida se torna uma agência de turismo 

formalmente constituída.  

A agência trabalha com cerca de quinze escolas particulares da cidade do Rio 

de Janeiro. Segundo Sr Marcio, não por opção, mas por conta da própria demanda. 

Quanto ao quadro de funcionário, possuem nove colaboradores na área operacional, 

sendo que dois são estagiários. No campo contam com aproximadamente trinta 

profissionais que trabalham com frequência.       

 As negociações entre agência e escolas são estabelecidas geralmente 

através do proprietário da agência e das coordenações pedagógicas. O próprio      

Sr. Carlos Henrique é o responsável pela elaboração dos roteiros e pela visita às 

escolas para apresentação dos projetos. Eles citam que a Espaço e Vida elabora um 

projeto de trabalho interdisciplinar sempre alinhado às necessidades e serviços 

demandados pela coordenação e pelos professores.     

 Explicam que na elaboração de novos roteiros são realizadas visitas prévias 

aos locais com o objetivo de formatar a logística da viagem, como por exemplo, 

tempo de deslocamento e quais temas poderão ser trabalhados naqueles espaços. 

Informam que os principais recursos pedagógicos utilizados nas viagens são mapas, 

cadernos de campo, gravuras, textos, iconografia, cartas náuticas além de outros 

materiais como equipamentos de mergulho e de segurança como capacetes para 

visita às fábricas. 
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Dos recursos citados, vale explicar em particular o papel desempenhado 

pelos cadernos de campo. Os cadernos de campo são produzidos pela escola ou 

pelos profissionais da agência. Em certas ocasiões, a agência envia um modelo já 

utilizado por eles e este serve de base para acréscimos das escolas. Este material 

pode ser usado pelos alunos antes e depois dos eventos, porém na maioria dos 

casos, os cadernos de campo são utilizados mesmo durante as atividades de campo 

para registros e consultas. 

 Seguem abaixo os principais projetos desenvolvidos pela Espaço e Vida: 

 

a) Roteiros do Grande Rio: tem como objetivo possibilitar o contato dos 

estudantes com a história, geografia, arquitetura e ambientes naturais da 

cidade do Rio de Janeiro e das demais cidades do Estado. Alguns dos locais 

visitados são o Paço Imperial, Ladeira da Misericórdia, Lago do Boticário, 

Urca, Pedra Bonita, Mirante Dona Marta, Estação de Bangu, Barca Rio-

Niterói, Quinta da Boa Vista, Jardim Botânico, Igreja N.Sᵃ. do Carmo, Igreja 

N.Sᵃ. de Bonsucesso, Igreja N.Sᵃ. da Penha, Fortaleza de Santa Cruz e 

Fortaleza de São João. 

 

b) Museus e Exposições: tem como intuito familiarizar os estudantes com os 

acervos históricos e artísticos. Para isso são organizadas visitas a exposições 

permanentes e itinerantes tendo como meta renovar a visão dos alunos sobre 

questões políticas, sociais, científicas e culturais. São visitados o Museu de 

Arte Contemporânea (MAC) – Niterói/RJ; Museu de Ciências da Terra, Museu 

Naval, Museu Aeroespacial e Ilha Fiscal – Rio de Janeiro/RJ; Museu Imperial, 

Caso do Colono, Casa de Santos Dumont e Casa do Barão de Mauá – 

Petrópolis/RJ; Memorial do Imigrante, Museu de Arte de São Paulo, Museu do 

Futebol e Museu da Língua Portuguesa – São Paulo/SP; Museu das 

Reduções – Ouro Preto/MG e Casa da Cultura – Paraty/RJ. 

 

c) Locais de Trabalho e Pesquisa: possibilitar o contato com o mundo real, do 

trabalho e da produção são os objetivos deste projeto e, para isso, leva-se os 

estudantes a locais de serviços e comércio, de produção extrativista e 

industrial, tais como a Padaria Super Pão e Apiário Amigos da Terra – 

Friburgo/RJ, Torrefação Barrense – Barra do Piraí/RJ, SENAI – Resende/RJ, 
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Mineradora Samarco – Mariana/MG, Usina Paraíso – Campos/RJ, Arquivo da 

Cidade – Rio de Janeiro/RJ, Laboratório de Física – PUC/RJ, Eletronuclear, 

Angra dos Reis/RJ, Estação de Tratamento de Esgoto – Rio de Janeiro/RJ, 

Empresa de Pescado – Cabo Frio/RJ, Salina – São Pedro da Aldeia/RJ, 

Fazenda Marinha – Ilha Grande/RJ, Capril Genève – Teresópolis/RJ e Sitio do 

Moinho – Petrópolis/RJ. 

 

d) Ecossistemas: Ao visitar florestas, áreas costeiras e serranas, o projeto 

pretende propiciar aos alunos o estudo da fauna, flora e águas de diversas 

regiões. Alguns dos ecossistemas contemplados são a Floresta Tropical, 

Mangue, Restinga, Campos de Altitude, Campos Rupestres e Marinho. 

 

e) Viagens Culturais: com roteiros adequados aos objetivos das escolas o 

projeto pretende abordar aspectos culturais, educativos e lúdicos. São 

exemplos de atrativos visitados nessas viagens o bairro da Liberdade, a 

Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e o Auditório Ibirapuera - São 

Paulo/SP, Bom Jesus de Matosinhos em Congonhas/MG, a Maria Fumaça em 

Tiradentes/MG, trilha para Lopes Mendes na Ilha Grande/SP, rafting e 

caminho para Rapel em Brotas/SP, tribo Pataxó em Porto Seguro/BA, 

Fazenda Ponte Alta e Roda de Jongo em Barra do Piraí/RJ, Ilha do Farol em 

Arraial do Cabo/RJ, Igreja de Santa Rita em Paraty/RJ, Mirante do Soberbo 

em Teresópolis/RJ, Fazenda São Fernando em Vassouras/RJ, Museu da 

Inconfidência em Ouro Preto/MG, Quilombo São José em Valença/RJ, as 

dunas de Cabo Frio/RJ, Parque das Águas em Caxambu/MG e Prateleiras em 

Itatiaia/RJ. 

 

f) Dormindo com as estrelas: acantonamento lúdico-pedagógico realizado no 

Planetário da Gávea visa estimular a vocação científica dos alunos. A 

programação é adaptada ao projeto escolar de acordo com as diferentes 

faixas etárias e sob a orientação de astrônomos e monitores. São realizadas 

as seguintes atividades: observação noturna do céu com uso de telescópios, 

experimentos interativos, oficinas e gincanas no Museu do Universo e na 

Nave Escola e projeção na cúpula. 

 



31 
 

Segundo Sr. Carlos Henrique a agência oferece tanto a parte da estrutura 

como contratação do ônibus, planejamento dos locais de visitação, organização dos 

roteiros, escolha dos locais para a alimentação, que tipo de atividades serão 

realizadas pelos alunos, o cálculo do tempo que será gasto em cada etapa da 

viagem, dentre outros. Como também toda a parte de pensar as atividades 

pedagógicas propriamente ditas, propondo mediações para além da aula de campo, 

buscando roteiros menos dissertativos e mais experienciais.    

 O Sr Marcio explica que normalmente em sala de aula são trabalhados 

basicamente apenas dois sentidos, a visão e a audição. Mas que as atividades 

propostas por eles vão além, buscando mobilizar diversos sentidos e trabalhar 

outras sensações. É o que acontece, por exemplo, em uma entrevista com 

cortadores de cana, quando é possível sentir o calor do trabalhador no exercício da 

sua função ou na visita a uma empresa de pesca, onde se trabalha com o olfato ao 

sentir os múltiplos cheiros do lugar e o tato ao tocar o peixe. Para Sr. Carlos 

Henrique “[...] a ideia mesmo desse tipo de atividade é descontruir, você precisa 

descontruir para construir, você não constrói nada em cima do que já está 

estabelecido.”           

 Eles explicam que são situações e experiências que não se conseguem 

reproduzir em sala de aula mesmo com toda a tecnologia disponível hoje, sendo 

então irreprodutíveis. Relatam que a agência percebeu a riqueza dessas 

experiências e passou a investir cada vez mais em novas ferramentas, buscando 

cada vez menos reproduzir a sala de aula. “O campo traz um grau de experiência 

em relação ao objeto de estudo que é muito rico e que eu acho fundamental” afirma 

o proprietário.           

 Os roteiros elaborados pela agência Espaço e Vida são divididos em viagens 

culturais, geralmente de dois ou três dias e trabalhos de campo, estes de um ou dois 

turnos. Alguns exemplos de viagens culturais são Norte Fluminense, Vale do Paraíba 

e Cidades Históricas. São exemplos de trabalho de campo, Rio dos Escravizados 

(turno da manhã) e Museu Naval com Ilha Fiscal (turno integral). Seguem-se os 

principais roteiros de viagens culturais oferecidos pela agência, sendo também os de 

maior demanda: 

 

a) Cidades Históricas – O roteiro inclui ida à Torre do Sino na Igreja de São 

Francisco em São João Del Rei, a Jesus de Matosinhos em Congonhas, à 
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Oficina de Agosto em Bichinho, aos Museus Casa Guignard e das Reduções, 

a Oficina de pedra sabão e à Mina de Passagem, ambas em Mariana além da 

visita a Praça Tiradentes e a Mineradora Samarco em Ouro Preto. A 

programação ainda conta com passeio de Maria Fumaça entre as cidades de 

Tiradentes a São Joao Del Rei, ida ao Caminho do Ouro na Serra de São 

José, visita ao artesão Tião Paineira, ao Concerto de música barroca e ao 

Projeto História em Jogo todos eles em Tiradentes. 

   

b) Instituto Cultural Inhotim: Visita ao Instituto de Arte Contemporânea e 

Jardim Botânico em Brumadinho-MG. O Instituto abriga exposições 

permanentes e temporárias tais como: Narcisus Garden de Yayoi Kusama, 

Cetacanto Provoca Terremoto de Adriana Varejão, Beam drop Inhotim de Cris 

Burden, By Means of a Sudden intuitive realization de Olafur Ealisson, 

Cosmococa – Hélio Oititica e Neville D`Almeida, De lama lâmina – Matthew 

Barney, Sonic Pavilion de Doug Aitken, Abrea a porta – Rigoberto Torres e 

John Aheaard, dentre outras. 

 

c) Região dos Lagos: Uma série de atividades é desenvolvida na região, tais 

como, visita à embarcação de pesca, mergulho de observação, entrevista 

com pescadores, análise do solo do ecossistema de restinga, observação da 

produção de sal entre outros. Alguns lugares visitados ao longo do roteiro 

são: Praia do Farol na Ilha de Cabo Frio, Fábrica de Sal marinho em São 

Pedro da Aldeia, Sambaqui da Beirada em Saquarema, Forte São Mateus em 

Cabo frio, Ecossistema de Mangue em São João da Barra, Passeio de barco 

e Museu Oceanográfico em Arraial do Cabo. 

 

d) Vale do Paraíba: Fazem parte da programação ida ao Laboratório da fábrica 

de vidros Guardian em Porto Real, entrevista com aposentados na Ilha de 

São João e visita ao Sindicato dos Metalúrgicos, ambas em Volta Redonda, 

entrevista e Jongo no Quilombo São José em Valença, visita ao terreiro de 

café da Fazenda da Taguara em Barra do Piraí, dentre outras atividades. 

Citam-se também os seguintes atrativos visitados: antiga Maria Fumaça em 

Conservatória/Valença, Fazenda Ponte Alta em Barra do Piraí, Fazenda São 
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Luiz da Boa Sorte, Fazenda São Fernando e Praça Barão de Campo Belo em 

Vassouras, Escola do SENAI e Fábrica de caminhões da Volks em Resende e 

a CSN em Volta Redonda. 

 

e) São Paulo: o roteiro inclui visita ao Edifício Martinelli, ao MASP, aos Museus 

Afro Brasil e do Imigrante, a Estação da Luz, ao Espaço Catavento e ao 

Mercado Municipal. A programação na cidade ainda contempla ida a Avenida 

Paulista, a Cerimônia do chá no bairro da Liberdade, ao Ibirapuera, a Bienal 

das artes e ao Metrô de São Paulo. 

 

f) Paraty: Entre as atividades realizadas na cidade podem-se citar o desenho 

de observação e gincana no Centro histórico, arvorismo, observação dos 

seres marinhos, trabalho com cartas náuticas, oficina da Comunidade do 

Mamanguá e mergulho de observação. São ainda visitados aos Cirandeiros, a 

Casa de farinha e alambique, Casa da Cultura, Poço do Tarzan, Caminho do 

Ouro, Praia de Jabaquara e ao Mangue no Saco do Mamanguá. 

 

g) Itatiaia: São realizadas algumas tarefas como gincana geográfica, atividade 

sobre pressão atmosférica e gincana na maquete do Centro de visitantes. Ida 

a Hidroelétrica do Funil, ao Poço do Maromba, a Cachoeira Véu da Noiva e 

ao Planalto do Itatiaia. 

 

h) Ilha Grande: A programação na ilha inclui subida ao Pico do Papagaio, 

atividade de Geomorfologia em Lopes Mendes, piscicultura, mergulho de 

observação, trabalho com cartas náuticas, observação dos seres vivos 

marinhos e entrevista com maricultores. Inclui também visita ao Centro de 

Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável (CEADS) na Vila Dois 

Rios, ao projeto Pomar, ao projeto Coral Sol e ao Jornal ECO. Além da ida a 

Lagoa Azul, a Usina de Angra e Freguesia de Santana. 

 

Foi perguntado se havia por parte da agência a preocupação em realizar 

algum tipo de avaliação com os alunos ou com a escola a respeito de como foi a 

viagem, a dupla respondeu que, no final de cada viagem, ainda no ônibus, é 
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solicitado aos alunos e professores o preenchimento de uma ficha de avaliação 

(opinário), que depois resultará em um relatório, este utilizado pela agência para 

aprimorar os serviços prestados. A equipe da Espaço e Vida é formada por 

graduandos ou pós-graduandos, principalmente das aéreas de Histórias, Geografia 

e Biologia. A agência busca profissionais com o seguinte perfil: é necessário ter 

disponibilidade de tempo e resistência física para fazer as viagens, trabalhar bem 

em grupo, ter uma postura adequada e apresentar um bom comportamento, saber 

lidar com os professores e alunos tendo domínio sobre o grupo, ser capaz de 

abordar adequadamente os temas.       

 Ao serem questionados sobre quais canais de promoção a agência utiliza 

para divulgação do negócio, eles explicam que atualmente a empresa não tem 

realizado significativos investimentos na aérea de Marketing. Citam que o site e o 

blog da agência funcionam mais como canais de comunicação e interatividade com 

os clientes do que propriamente como divulgação. Relatam que os novos clientes 

chegam até eles através da indicação feitas por professores e coordenadores que 

migram para outras escolas divulgando o trabalho da agência.   

 Os entrevistados explicam ainda que uma estratégia de razoável eficiência na 

conquista e consolidação de mercado tem sido os famtours. Segundo Braga (2008) 

famtrips ou famtours são viagens de familiarização, estão diretamente relacionados 

ao marketing de experiência, e têm como objetivo oportunizar a vivência de um 

roteiro turístico ou empreendimentos turísticos a potenciais divulgadores ou clientes. 

Espaço e Vida organiza os seus famtours com professores e coordenadores a 

fim de aproximá-los ao seu método de trabalho apresentando-os as possibilidades 

existentes nos roteiros oferecidos. São exemplos de cidades e regiões a onde são 

realizados os famtours: Itatiaia, Região dos Lagos e Paraty no Rio de Janeiro e as 

Cidades Históricas em Minas Gerais.       

 Apesar de não terem sido questionados sobre quem são seus concorrentes, 

eles apontam a agência Veronese Turismo como concorrente direta na disputa do 

mercado carioca. A Veronese Turismo foi convidada a participar do trabalho, porém 

até o fechamento desta pesquisa a empresa não havia devolvido o questionário 

respondido.  
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3.2 ESCOLA ISRAELITA BRASILEIRA ELIEZER STEINBERG – MAX NORDAU 

 

 

 Percebendo a necessidade de uma escola judaica moderna, humanista e 

comprometida com a inovação pedagógica foi fundada em junho de 1954, a Escola 

Israelita Brasileira Eliezer Steinbarg. O Colégio Hebreu Brasileiro Max Nordau foi 

fundado, em janeiro de 1950, por judeus que frequentavam a mesma sinagoga de 

Botafogo. Em 2001, a Max Nordau funde-se à Escola Eliezer Steinbarg unindo 

patrimônio e alunos. A fusão desses dois tradicionais centros de ensino da 

comunidade judaica dá origem, em 2001, à Escola Israelita Brasileira Eliezer 

Steinbarg - Max Nordau. A escola fica na Rua das Laranjeiras, 401/405 – 

Laranjeiras, Rio de Janeiro/RJ. A figura 2 apresenta a foto da sede da escola:  

  

 

 

Figura 2: Sede da Escola 
Fonte: Website da escola, 2013. 
 

 

Foi a diretora pedagógica da escola, Sra. Thelma Polon, graduada em 

pedagogia com mestrado e doutorado em educação, quem respondeu ao 

questionário.  A Sra. Thelma esclarece que há mais de 15 anos a escola realiza as 

viagens educativas. Atualmente, a escola utiliza a Espaço e Vida, mas nem sempre 

as viagens foram organizadas através de uma agência. A diretora explica que 

eventualmente essas viagens eram organizadas pelos próprios professores, 

coordenadores ou mesmo por uma comissão de pais.     

 A Sra. Thelma descreve que os critérios utilizados pela escola para a escolha 
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da agência foram: experiência comprovada na realização desse tipo de atividade, 

parceria na elaboração e aprimoramento dos projetos, situação totalmente 

regularizada com os devidos registros, qualificação da equipe e flexibilidade para 

lidar com as especificidades dos pedidos da instituição. Ela esclarece que a escolha 

da agência é feita pela direção da escola - administrativa e pedagógica - apoiada 

pela equipe de coordenação. Quanto à participação da instituição no processo de 

organização das viagens, a diretora aponta que a escola participa principalmente do 

planejamento, definição e orientação dos acompanhantes, comunicação às famílias, 

organização dos quartos, produção e revisão do material de campo, dentre outros. 

De acordo com ela, as viagens fazem parte do projeto pedagógico escolar e são 

consideradas fundamentais no processo de ensino, pois a escola entende que 

através delas a aprendizagem é mais significativa e duradoura. A Sra. Thelma 

esclarece que “Por isso, tratamos as viagens e também as atividades por estudos de 

campo e não como passeio”.         

 As disciplinas relacionadas com as viagens são aquelas mais pertinentes e 

diretamente relacionadas aos roteiros, aponta a diretora. Segundo ela, as disciplinas 

que sempre contribuem de forma direta são: história, geografia, ciências, biologia, 

mas, sempre que possível, a escola procura relacionar outras matérias como artes, 

matemática, língua portuguesa etc. Cita que os destinos são escolhidos em função 

da pertinência dos temas em relação aos conteúdos previstos para cada série. 

Como por exemplo, uma visita a Paraty com as turmas de sétima série, está 

relacionada à matéria de Ciências e são objetos de estudo os seres vivos marinhos 

locais. Outro exemplo é a ida às Cidades Históricas, com as turmas de oitava série, 

onde são trabalhados temas como Brasil Colonial, o Ciclo do Ouro e a Inconfidência 

Mineira.   

Segundo a Sra. Thelma, as necessidades didático-pedagógicas da escola são 

atendidas pela agência Espaço e Vida. E afirma que: “Não queremos guias nos 

dizendo o que devemos fazer em cada destino. Queremos pareceria na elaboração 

dos projetos e afinidade conceitual no desenvolvimento dos mesmos.” A pedagoga 

explica que existem atividades preparatórias às saídas e atividades pós-viagem. Ela 

relata que a viagem é apenas parte do projeto de série estando relacionada a cada 

disciplina.            

 A diretora descreve ainda que as avalições são realizadas através da 

verificação dos cadernos de campo, montagem de eventos de socialização dos 
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conhecimentos tratados e através de documentários em vídeo realizados pelos 

alunos durante as saídas. Conta que antes das viagens são incluídos nos cadernos 

de campo textos tratados pelos professores da série mesmo para aqueles que não 

forem viajar. Diz também que a escola promove atividades disparadoras como um 

café da manhã mineiro para preparar a saída para as Cidades Históricas, ou mesmo 

uma mesa redonda com os professores.   

 Ao ser perguntada se as viagens são financeiramente viáveis aos alunos, a 

diretora explica que a escola garante as condições de participação a todos, pois os 

valores dos pagantes são recalculados para suprir o pagamento das despesas dos 

bolsistas. Esclarece que as famílias estão cientes deste procedimento e que 

concordam com a escola. Expõe que por se tratar de uma escola comunitária, a 

prática de apoio ao próximo está muito presente. A diretora conta que os alunos 

costumam ser muito receptivos às viagens e que os pais reagem muito bem à 

proposta desse tipo atividade. Explica que eles entendem que as viagens nacionais, 

internacionais e os estudos de campo locais estão incorporados à cultura escolar. 

 

 

3.3 CENTRO EDUCACIONAL ESPAÇO INTEGRADO 

 

 

O Centro Educacional Espaço Integrado (CEI) foi fundado em 1992.  A escola 

que a princípio contava apenas com a Educação Infantil ao longo dos anos foi 

crescendo e hoje possui quatro prédios que abrigam a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. O CEI está localizado na 

Rua Professor Ferreira da Rosa, n° 150, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ.  

A pedagoga, Sra. Luciana Soares, diretora pedagógica da escola foi quem 

respondeu ao questionário. Luciana conta que há mais ou menos 13 anos a escola 

realiza viagens pedagógicas e sempre através da agência Espaço e Vida. 

Perguntado quais seriam os critérios determinantes para a escolha da agência, ela 

aponta que foram a afinidade com o projeto pedagógico e o fato de poderem opinar 

e criar um estudo de campo de acordo com os seus objetivos. Questionada sobre 

quem na escola seria o responsável pela escolha da agência, a diretora explica que 

a coordenação pedagógica trata dos aspectos acadêmicos e a direção 

administrativa trata das questões financeiras e administrativas.    
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 A Sra. Luciana afirma que é planejando os objetivos e propósitos que a escola 

participa do processo de organização das viagens. Explica que cabe a agência 

organizar as questões de logística como ônibus, hotéis e locais a serem visitados, e 

que durante todo o processo é mantido sempre o contato entre eles. “Como 

trabalhamos há muito tempo com o pessoal do Espaço e Vida nosso relacionamento 

é muito aberto e como repetimos as viagens, de um ano para outro vamos ajustando 

os pontos que podem ser melhorados.”   

 A diretora confirma que as viagens fazem parte do projeto pedagógico escolar 

e explica que a escola segue a linha construtivista, buscando sempre uma 

aprendizagem significativa e um ensino que promova situações de vivência. A escola 

trabalha com projetos interdisciplinares e eles contemplam diversas disciplinas tais 

como História, Artes, Geografia, Ciências, Matemática, Língua Portuguesa, 

Educação Física e Inglês. Diz também que a escolha dessas disciplinas está 

diretamente ligada à escolha dos destinos. 

 A Sra. Luciana Soares explica que a escola já tem destinos fixos, escolhidos 

de acordo com o currículo das séries. São exemplos de roteiros dados por ela: 

Região do Lagos, Paraty, Cidades Históricas e São Paulo. Responde ainda que as 

necessidades didático-pedagógicas da escola são atendidas pela agência e 

evidencia “[...] há muito contato entre nós e a agência. Não compramos um pacote, 

mas sim vamos planejando as atividades que serão propostas de acordo com as 

nossas necessidades.”          

 De acordo ela, os alunos vão muito bem preparados para as viagens, 

sabendo o que irão encontrar. Pois a escola desenvolve trabalhos anteriores à ida a 

campo como, por exemplo, “aulões” interdisciplinares promovidos pelos professores 

com assuntos que serão enfocados na viagem. Quanto à realização de avaliações 

por parte da escola, a diretora explica que os alunos são avaliados a partir da 

realização das atividades propostas no caderno de Campo. Diz que o aluno que vive 

as experiências da viagem fala dos assuntos abordados com mais conhecimento e 

domínio. Segundo a pedagoga, os professores viajam com os alunos e dão aulas in 

loco trazendo maior qualidade ao ensino e consequentemente a aprendizagem. 

 Quanto à viabilidade financeira das viagens, ela afirma que de fato as viagens 

não são baratas, mas a existência do parcelamento possibilita que a maioria dos 

alunos participe. E que a escola atende a alunos de uma condição financeira boa 

para quem o preço das viagens não costuma ser um problema. Os alunos são 
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bastante receptivos às viagens e aguardam ansiosos por elas. Quanto à reação dos 

pais em relação a essas viagens, a pedagoga explica que elas já fazem parte do 

projeto escolar e que eles as veem de forma muito positiva, percebendo os ganhos 

efetivos que esse tipo de atividade proporciona. 

 

3.4 COLÉGIO CRUZEIRO – UNIDADE JACAREPAGUÁ 

 

 

 A história do Colégio Cruzeiro está diretamente ligada ao da colônia alemã do 

Rio de Janeiro. A partir de 1840 a cidade do Rio de Janeiro recebia cerca de mil 

imigrantes anuais em sua maioria artesãos atraídos pelos incentivos à imigração. 

Estes imigrantes motivados em proporcionar uma educação adequada aos seus 

filhos decidiram fundar a sua própria escola. Em 18 de agosto de 1862, 75 dos 78 

sócios reunidos em Assembleia da Sociedade de Beneficência Allemã fundaram a 

Deutsche Schule (Escola Alemã).       

 Nascia assim o atual Colégio Cruzeiro, que já em 1º de setembro de 1862 

iniciava suas atividades numa casa alugada na Rua dos Inválidos, 64 B. O seu 

endereço atual fica na Rua Carlos de Carvalho, n° 76 - Centro. Quando em 1933, as 

escolas passaram a ser registradas pelo Departamento de Educação da Prefeitura 

do Distrito Federal, a Deutsche Schule já era uma das mais antigas do Rio de 

Janeiro e recebia o Registro nº 3 deste departamento. Tinha 630 alunos e, em 1938, 

chegava ao auge com 680 alunos.        

 Em 1939, o colégio deixa de se chamar Deutsche Schule e passa então a ser 

conhecida por Colégio Humboldt na época a sociedade mantenedora e a escola 

haviam sido nacionalizadas, passando um período sob intervenção do Governo 

Federal. Em 1943, passa a ser chamado de Ginásio Cruzeiro e quatro anos mais 

tarde o nome de Colégio Cruzeiro. Em 1998, inicia-se a construção do Colégio 

Cruzeiro – Jacarepaguá, com o início do funcionamento no ano de 1999. Abaixo 

ilustração da unidade de Jacarepaguá, na Rua Retiro dos Artistas, n° 589. 
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Figura 3: Unidade em Jacarepaguá 

Fonte: Website da escola, 2013. 

 

 O questionário pertinente a pesquisa foi respondido pela coordenadora 

pedagógica das turmas de 8° e 9° anos da unidade de Jacarepaguá, a pedagoga 

com ênfase em orientação educacional, a Sra. Araceli Carvalho. Segunda a 

coordenadora a escola sempre defendeu a prática de viagens/passeios 

pedagógicos.  Um fato que chamou a atenção ao pesquisar a trajetória do Colégio 

Cruzeiro e que desde o final da década de 1970 e início dos anos 80, preocupados 

em valorizar a cultura e língua alemã eles já promoviam viagens artístico-culturais à 

Alemanha. Depois surgiram os intercâmbios com as escolas alemãs permitindo 

viagens de estudo para aprimorar os conhecimentos dos seus alunos.  

 Em resposta ao questionário a Sra. Araceli afirma que atualmente a escola 

utiliza apenas os serviço de agenciamento da Espaço e Vida. Complementa dizendo 

que as viagens sempre foram organizadas através de agências e que para tal elas 

precisam ser especializadas em saídas educacionais, de cunho pedagógico. Os 

critérios mais importantes apontados por ela para a escolha da agência foram: 

 

a) Segurança; 

 

b) qualidade no meio de transporte utilizado e nas acomodações de hotéis e 

pousadas; 
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c) conhecimento logístico da região/local a ser visitado; 

 

d) acompanhamento de profissionais que possam dinamizar as atividades 

propostas para o evento, em parceria com os professores.  

 

 Segundo a coordenadora a escolha da agência é de responsabilidade da 

coordenação pedagógica depois de submeter às propostas a equipe de profissionais 

envolvidos no estudo de campo.  Diz que a escola participa do processo de 

organização da viagem através da integração entre agência e escola. Explica que as 

viagens fazem parte do projeto pedagógico escolar e que as equipes disciplinares 

montam propostas de trabalho que serão desenvolvidos pelos alunos no decorrer da 

viagem. Essas propostas podem ser de cunho coletivo (trabalhos em agrupo) ou 

individual (fotos, relatórios, resenha, etc) ela esclarece.    

 Ao ser questionada sobre quais disciplinas estão diretamente relacionadas as 

viagens a Sra. Araceli Carvalho responde que a escola procura envolver o maior 

número de disciplinas com trabalhos específicos ou interdisciplinares. A 

coordenadora explica que:   

 

Geralmente, as disciplinas de História, Geografia ou Ciências encabeçam a 
escolha pelo local e as demais, Português, Inglês, Artes, Alemão, se 
associam encontrando algum link com a temática principal. As disciplinas 
mais difíceis de integrar são Matemática, Física e Química. 

 

 

 Ela ainda comenta que as matérias de História e Geografia, por estudarem o 

homem e sua trajetória no planeta, são as que talvez tenham melhor definidas as 

razões que provoquem nos alunos o estimulo de conhecerem o mundo que os 

cerca. Quanto aos destinos mais procurados pela escola a pedagoga aponta como 

sendo as áreas históricas e de apelo ambiental mas diz que também já trabalharam 

com o tema Pluralidade Cultural levando os alunos para conhecerem São Paulo e o 

seu mosaico cultural. A coordenadora revela que as necessidades didádico-

pedagógicas da escola têm sido atendidas pela a agência graças ao contato 

bastante estreito estabelecido entre elas.    
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 O representante da agência participa de reuniões com nossas equipes de 
professores para discutir os objetivos das saídas e adequá-los, da melhor 
forma, as ofertas culturais dos lugares desejados e aos custos que evolvem 
os passeios. Além disso, seus profissionais juntam-se aos nossos 
professores na dinamização das atividades de campo, procurando, inclusive 
algumas outras possibilidades e responsabilizando-se por executá-las 
durante o estudo.  
 

 

 Uma das perguntas presente no questionário era se a escola promovia algum 

tipo de debate com os alunos sobre os principais temas abordados nas viagens. Ao 

responder a pergunta a Sra. Araceli revela que eles costumam elaborar uma espécie 

de álbum onde todas as propostas ficam organizadas, chamado pelo colégio de 

Diário de Bordo. Neste diário, ela explica, alunos recebem as propostas e espaços 

para comentar algum aspecto relevante do estudo. Além disso, são propostas 

atividades bastante diversificadas, atividades estas que envolvem fotografia, 

pesquisa, entrevista, filmagens e elaboração de documentário.  

 Quanto à existência de avaliações por parte do colégio a coordenadora cita 

que algumas atividades do Diário de Bordo são propostas de avaliação que irão 

compor a nota trimestral do aluno e que há a apresentação dos trabalhos realizados 

pelos grupos para a turma e para outros colegas da série. Ao ser questionada se 

existia por parte da escola algum tipo de preparação com os alunos como a 

apresentação do destino antes da realização da atividade a Sra. Araceli faz uma 

importante observação:  

 

 

Ainda consideramos este o ponto frágil deste trabalho. Apresentamos, 
sempre, o roteiro para os alunos e suas famílias, no entanto, não 
consideramos ideal a preparação para a viagem na escola. Nosso conceito 
de ideal envolve um intenso trabalho de leitura e, até de realização de 
algumas etapas dos trabalhos propostos ainda no espaço das aulas, de tal 
forma que os alunos entrem nas propostas realmente mergulhados nos 
objetivos pretendidos. Algumas atividades são apresentadas aos alunos, 
apenas, no momento da chegada ao local e, como todo adolescente, o 
aluno trata de “livrar-se o quantos antes” da atividade, sem que o 
envolvimento pedagógico seja sentido. 

 

 

 Quanto à recepção dos alunos as atividades a resposta da coordenadora não 

foge as demais resposta obtidas com as escolas anteriores. Ela diz que existe uma 

expectativa enorme por parte dos alunos quanto a essas viagens, pois estarão 
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durante alguns dias em contato constante com seus pares, poderão administrar 

alguns horários sem a presença familiar, participarão de atividades de lazer com o 

objetivo de confraternizarem com os amigos, além de participarem de gincanas e 

outras propostas mais dinâmicas. Outra resposta que também não fugiu a regra foi 

se os custos das viagens eram financeiramente viáveis aos alunos e semelhante ao 

que foi respondido pelas outra escolas, ela explica que eles atendem a uma clientela 

com bom padrão financeiro e que, além disso, a escola procura sempre parcelar o 

custo das viagens.  

  A respeito da aceitação dos pais quanto a realização das viagens, semelhante 

também a resposta concedida pelas outras duas escolas anteriores, ela explica que 

a maioria das famílias reagem de maneira positiva à proposta. Eles demonstram 

confiar nas intenções pedagógicas da escola e incentivam seus filhos a participarem 

das viagens. Poucas famílias segundo ela apresentam algum desagrado, ao 

considerarem que as saídas resultariam em perda e/ou atraso no conteúdo 

programático ou em despesa excessiva e desnecessária acreditando que o 

pagamento é sempre elevado para o retorno dado.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 Dentro do projeto pedagógico escolar, as viagens de cunho educativo, surgem 

como um mecanismo facilitador do processo ensino-aprendizagem ao possibilitar 

que a escola trabalhe a interdisciplinaridade dos seus conteúdos. Capaz de auxiliar 

na fixação e na ampliação dos conhecimentos tratados em sala de aula essas 

viagens junto com os métodos tradicionais colaboram para a formação crítica e 

cidadã do aluno.             

 A prática do turismo pedagógico quando bem elaborada contribui de forma 

significativa para o aprendizado e formação social do educando. Ao tirar a criança do 

ambiente escolar e introduzi-la em um novo espaço, cercada por novas informações 

e percepções, está prática desperta no aluno a curiosidade, o senso crítico e o 

sensibiliza para com o mundo a sua volta.  Essa vivência sociocultural obtida através 

da experiência de campo não é possível de ser reproduzida em nenhum ambiente 

escolar. 

 Cabe reforçar que o intuito dessas viagens não deve ser simplesmente levar o 

aluno para passear, fora do ambiente escolar, mas sim proporcionar uma 

aprendizagem significativa através de situações de vivência. Para tal, os roteiros 

elaborados pelas agências devem contemplar o trabalho didático-pedagógico já 

iniciado pela escola em sala de aula, reforçar conceitos e pôr em prática 

ensinamentos. Da mesma forma que o destino deve ser escolhido em função da 

pertinência dos temas trabalhados pela escola e de acordo com os conteúdos 

curriculares previstos para cada série.  

  São requisitos fundamentais as agências apresentarem afinidade com o 

projeto pedagógico escolar, possuir experiência na realização desse tipo de viagens, 

ou seja, conhecimento logístico da localidade a ser visitada, uma equipe qualificada, 

ter flexibilidade para atender aos pedidos e especificidades das instituições, além da 

preocupação com a segurança e o bem-estar dos alunos enquanto sob seus 

cuidados. Por outro lado, as escolas devem participar ativamente do processo de 

organização das viagens, principalmente no processo de planejamento. Essa 

participação se faz viável e é facilitada através do bom relacionamento existente 

entre agência e escola e a integração/contato constante entre elas.   

 As atuais práticas do turismo pedagógico devem ser pensadas e repensadas 
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tanto pela academia, quanto pelos profissionais que atuam nesse segmento, bem 

como pelas escolas, a fim de garantir reais benefícios à educação e ao turismo. O 

segmento do turismo pedagógico, para o bacharel em turismo, apresenta-se como 

um campo fértil para reflexões e ações, uma excelente área de atuação, seja voltada 

para a realização de pesquisas ou para o mercado de trabalho, um estímulo ao 

empreendedorismo desse profissional. 

 Aspira-se que o presente trabalho possa servir de inspiração e incentivo para 

novas pesquisas sobre esse tema ainda tão pouco explorado pelos teóricos das 

áreas da Educação e do Turismo.  
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Questionário – Escolas 

 

Objetivo: Identificar quais são os agentes sociais envolvidos na organização das 
viagens pedagógicas e que tipo de relações elas estabelecem entre si. Verificar se 
as necessidades didático-pedagógicas das escolas são atendidas pelas agências 
contratadas. 

Escola:                                                                         Data: 

Responsável:                  Função: 

Formação:                                                                      Telefone:    

Endereço:                                                                        E-Mail: 

 

Questões:  

 

1. Há quanto tempo à escola realiza esse tipo de viagem? 
 

2. Essas viagens sempre foram organizadas por agências? 
 

3. Quais agências a escola utiliza atualmente? 
 

4. Quais foram os critérios determinantes para a escolha da agência? 
 

5. Qual profissional da escola é o responsável pela escolha das agências? 
 

6. A escola participa em algum momento do processo de organização da via-
gem? 

 

7. Essas viagens fazem parte do projeto pedagógico escolar? 
 

8. Quais disciplinas estão diretamente relacionadas com as viagens? 
 

9. Quais são os principais destinos escolhidos e por quê? 
 

10. As necessidades didático-pedagógicas da escola são atendidas pela agência? 
De que forma? 

 



50 
 

11. A escola promove algum tipo de debate sobre os principais temas abordados 
nessas viagens com os alunos? 

 

12. É realizada algum tipo de avaliação por parte da escola quanto ao ensino-
aprendizado dos alunos após as viagens? 
 

13. A escola faz algum tipo de preparação com os alunos como a apresentação do 
destino antes da viagem? Como isso é feito? 

 

14. Os alunos são receptivos a essas viagens?  
 

15. As viagens são viáveis as condições financeiras dos alunos?  
 

16. Como os pais reagem à proposta de realização desse tipo de atividade? 
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Roteiro de Entrevista - Agência de Turismo 

 

Objetivo: descobrir quais são as atribuições de uma agência especializada em 
turismo pedagógico e compreender as características dos serviços prestados por 
ela. Identificar de que maneira são feitos o planejamento e a realização das viagens 
com cunho educativo. Entender como se dá o processo de elaboração dos roteiros 
turísticos de interesse pedagógico e as relações existentes entre a agência e seus 
clientes. 

Agência:                                                             Data: 

Responsável:      Função: 

Formação:                                                                   Endereço: 

Telefone:        

 

Questões:  

 

1. Há quanto tempo a agência está no mercado de trabalho? 
 

2. E no segmento de turismo pedagógico? 
 

3. Quais foram os principais motivos que levaram a agência a atuar nesse seg-
mento de mercado? 

 

4. Que tipos de serviços uma agência especializada em turismo pedagógico ofe-
rece? 

 

5. Qual é o principal canal utilizado pelos clientes para chegar até a agência? 
 

6. Quais são as principais diferenças existentes na organização de uma viagem 
de estudo de uma viagem de lazer? 

 

7. Quais destinos são os mais procurados? 
 

8. Quais são os critérios para a escolha do destino e das atividades educacio-
nais? 

 

9. Quais são os recursos pedagógicos utilizados pela agência para elaborar os 
seus roteiros? 
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10. Quais são os critérios utilizados na escolha desses recursos? 
 

11. Quem é ou são os responsáveis na agência pela elaboração desses roteiros? 
 

12. Quem são os funcionários da agência? 
 

13. Quais são as suas atribuições? 
 

14. Qual o nível de escolaridade deles e suas qualificações? 
 

15. Quais são as exigências do segmento quanto a escolha da mão de obra? 
 

16. Quem são os seus clientes?  
 

17. Quem é o contato da agência nas escolas para tratar sobre as viagens? 
 

18. A agência auxilia de que maneira as escolas afim de melhor atender as suas 
necessidades didático-pedagógicas?  

 

19. A agência oferece algum tipo de material informativo para os alunos ou escola 
sobre o local a ser visitado? 

 

20. A agência realiza algum tipo de avaliação ou pesquisa pós-viagem com as 
escolas ou com os alunos? 

 

 

 

 


