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RESUMO 

 

O Turismo Pedagógico como modalidade que atende às escolas em suas atividades 
educativas extraclasse possui potencial para aproximar teoria e prática e estimular a 
absorção de conhecimentos relacionados às diversas áreas de conhecimento, 
inclusive a consciência sobre a importância do patrimônio histórico-cultural. O museu 
visto como lugar de encontro com a cultura pode propiciar as condições para que o 
aprendizado aconteça na complementaridade entre ensino formal e não formal, se 
encaixando nessa proposta como atrativo à prática do Turismo Pedagógico. Para 
comprovar tal possibilidade, buscou-se conhecer a relação entre Turismo 
Pedagógico e Museus sob a ótica dos profissionais que atuam no desenvolvimento e 
aplicação dos projetos pedagógicos dos museus, anteriores ao segmento turístico 
em questão. Após a realização de entrevistas com representantes do setor educativo 
de seis museus do Rio de Janeiro e um de Niterói – RJ, pôde-se perceber que essa 
relação é complexa e que o Turismo Pedagógico realizado em Museus precisa de 
alguns ajustes para atingir os resultados possíveis e esperados.  
 
 
Palavras-chave:  Turismo. Educação. Turismo Pedagógico. Museu. Patrimônio 
Histórico-cultural. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 
 
The Pedagogical Tourism as a modality that assists schools in their educational 
extracurricular activities has the potential to put theory and practice together and 
encourage the absorption of knowledge related to various areas of knowledge, 
including awareness about the importance of historic and cultural heritage. The 
museum is seen as a place of encounter with the culture can provide the conditions 
for the learning happens on the complementarity between formal and non formal 
education, fitting that proposal as attractive to the practice of Pedagogical Tourism. 
To prove this possibility, it was intended to understand the relationship between 
Museums and Pedagogical Tourism from the perspective of professionals who works 
in the development and implementation of the museums educational projects, prior to 
the tourism sector in question. After conducting interviews with representatives of the 
education sector of six museums in Rio de Janeiro and one in Niteroi - RJ, it could be 
seen that this is a complex relationship and also that Pedagogical Tourism practiced 
in Museum needs some changes to achieve the possible and expected results. 
 
 
Palavras-chave:  Tourism. Education. Pedagogical Tourism. Museum. Historical and 
Cultural Heritage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A cultura é constituída por um conjunto de saberes e fazeres de uma 

sociedade e, como tal, deve ser preservada para garantir que todos tenham acesso 

a ela. Assim, nota-se a necessidade de recuperar valores perdidos ou esquecidos 

em face à globalização, que permite um maior acesso às informações e por vezes, 

homogeneíza o modo de agir e de se expressar das pessoas ao impor padrões a 

serem seguidos. 

O turismo, ao propor um novo olhar sobre as localidades e seus elementos 

culturais, ressaltando a diversidade, transforma-se em um aliado na reafirmação da 

memória social e na valorização das peculiaridades regionais e locais. Pode ser 

apontado como o caminho para a conscientização em relação à preservação do 

legado histórico cultural e, quanto mais cedo essa consciência for despertada, maior 

será a chance de se multiplicar pelas diferentes gerações. 

O direito ao patrimônio histórico cultural é inerente a todo ser humano e está 

intimamente ligado à formação da identidade individual e coletiva, ao se mostrar 

como uma maneira de conhecer elementos da cultura e reavivar a memória coletiva 

de uma sociedade. 

O patrimônio assume o sentido de unificador de bases culturais, torna-se uma 

construção social com o intuito de permitir o conhecimento do passado por meio de 

testemunhos de experiências anteriores, bem como promover a percepção e o 

sentimento de pertencimento a um espaço, a uma cultura compartilhada por um 

grupo social, auxiliando assim, na construção da identidade coletiva de um povo. 

Mostra-se como uma chance de que a sociedade perceba a si mesma 

(RODRIGUES, 2005). 



  

A percepção da crescente necessidade de se preservar nosso legado 

histórico cultural e da importância de estimular, o quanto antes, a consciência sobre 

o papel do patrimônio no entendimento de nosso passado e presente e na formação 

da identidade individual e coletiva de uma sociedade, foram os principais fatores 

motivadores para um estudo mais aprofundado de uma modalidade de turismo que 

se alia à educação. 

A educação é uma prática sócio-cultural, e, portanto, não se pode pensá-la 

nem praticá-la longe do patrimônio. A educação, a cultura e o patrimônio têm caráter 

indissociável, de acordo com Chagas (2008), na formação de um cidadão 

consciente. 

O legado histórico cultural não deve ser apenas contemplado e preservado, 

mas servir como elemento de reflexão e, nesse contexto, a relação entre turismo e 

educação exerce a função de informar, dar significado e proporcionar a interpretação 

do patrimônio, pois só é possível preservar e valorizar aquilo que se conhece e 

respeita. 

A educação patrimonial se insere então como um mecanismo auxiliar na 

interpretação do patrimônio, que é seu objeto de estudo, a partir da observação, 

questionamento e exploração dos elementos que o constituem. Ela é reconhecida 

como facilitadora na aproximação do individuo com o patrimônio, instrumento que o 

ajuda a ler do mundo a sua volta, o instiga a entender o ambiente sócio-cultural e o 

movimento histórico-temporal em que está inserido (HORTA; GRUNBERG; 

MONTEIRO, 1999).  

A educação relacionada ao patrimônio está prevista nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino de história, incluindo, também, áreas 

como turismo e meio ambiente por meio de questões ligadas à preservação do 

patrimônio histórico-cultural e natural.  A esse respeito o documento comenta: 

 
 

As visitas aos locais são recursos didáticos favoráveis ao envolvimento dos 
alunos em situações de estudo, estimulando interesse e participação. 
Nessas visitas, deve-se destacar para os alunos o fato de que irão conhecer 
espaços especiais de preservação e de divulgação de patrimônios 
históricos e culturais (BRASIL,1998). 

 
 
Deve-se entender esse tipo de educação como não formal e quanto à isso, 

Santos (2008) afirma ser possível “construir conhecimento na troca, na relação entre 



  

o ensino formal e o não-formal, ao considerar que os processos educativos têm um 

caráter contínuo e permanente e que não se esgotam no âmbito escolar”.  

Dessa forma, as atividades extraclasse se mostram como oportunidades de 

desenvolver a percepção para questões complementares àquelas aprendidas em 

sala. Nesse contexto, o turismo pode contribuir significativamente, como aponta 

Silveira (2003), por ser um grande agente condutor do prazer, ele oferece às 

pessoas olhares diferenciados das suas rotinas, de maneira prazerosa e cativante e 

faz com que o patrimônio seja valorizado.  

O Turismo Pedagógico é a modalidade que se adequa à proposta de 

aproximar teoria e prática por constituir-se em sua essência por viagens ou 

excursões organizadas de estudo do meio com finalidade de transportar o 

conhecimento teórico, aprendido em sala para a realidade, enquanto oportuniza 

momentos de socialização e descontração. Sobre esse assunto Milan (2007, p. 13), 

comenta que: 

 
 

A proposta de aula presente no Turismo Pedagógico, concebida a partir dos 
conteúdos curriculares e sua tradução em objetivos de aprendizagem, 
apresenta-se, supostamente, como uma atividade facilitadora no processo 
do aprendizado, pois visa a romper com a monotonia dos modelos e 
práticas pedagógicas atuais, bem como ser um agente integrador do 
indivíduo com a realidade original dos fatos. 

 
 
A autora citada complementa que esta atividade possui propósitos bem mais 

amplos que “uma simples saída cultural”. Deve estar unida ao currículo escolar e à 

proposta pedagógica, por isso demanda planejamento, organização e metodologia 

específicos para sua prática. 

O Turismo Pedagógico é um segmento que vem adquirindo cada vez mais 

espaço, como forma de proporcionar uma experiência turística e educativa ao 

público para o qual é destinado, essencialmente, o infanto-juvenil. Experiências 

essas, respectivamente caracterizadas a partir dos deslocamentos e dos momentos 

de lazer realizados nas visitas e pela capacidade de vivenciar a teoria na prática e 

desenvolver um novo olhar sobre assuntos aprendidos em sala de aula, entre outros 

fatores.   

Ainda de acordo com Milan (2007, p. 25), o turismo “tem papel educativo; 

converte-se em atividade cultural e educativa; entusiasma a participação do aluno; 



  

propicia a educação; é tema globalizante de inúmeras disciplinas, entre outros 

aspectos altamente positivos”. 

Na visão da Organização Mundial do Turismo (OMT), todo tipo de Turismo 

pode ser considerado Educativo, uma vez que o visitante aprende sobre a cultura, a 

sociedade e outros aspectos do destino. Nesse sentido, completa que 

  
 

certos roteiros turísticos podem ser considerados como turismo 
educacional, pois são voltados para locais históricos, culturais ou científicos 
importantes, e muitas vezes são coordenados por um professor 
especializado. Ao contrário da simples visita a locais turísticos, os roteiros 
educacionais podem incluir livros, palestras e outros materiais 
complementares para criar uma experiência de aprendizagem mais formal. 
(OMT, 2003 apud MILAN, 2007, p.26). 

 
 

No âmbito de uma aprendizagem mais formal, a prática do Turismo 

Pedagógico pode auxiliar, conforme analisa Bonfim (2010, p. 124), no aprendizado 

no que diz respeito a contemplar os quatro pilares da educação contemporânea: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Essas 

premissas podem ser alcançadas na medida em que esta atividade “estimula o 

desenvolvimento da capacidade de organização, iniciativa, participação, observação 

e respeito entre outros comportamentos”. 

Entende-se, portanto, que o turismo, ao propor novas experiências por meio 

de viagens e visitas a locais diferentes do entorno habitual, pode contribuir 

significativamente para o processo educativo dos indivíduos, ao propiciar 

oportunidades de observar e vivenciar diferentes sistemas sócio-culturais, e ser 

capaz de promover o conhecimento e estimular o respeito (MILAN, 2007). 

Para atingir seus objetivos, essa atividade deve se utilizar de elementos 

lúdicos incentivando o questionamento e a busca de respostas para as diversas 

situações vivenciadas fora dos limites da escola, podendo assim, propor reflexões e 

interpretações em relação ao patrimônio e sua importância. “A aprendizagem é mais 

rápida e duradoura se for agradável e satisfatória em si mesma, e as melhores 

experiências educacionais assumem uma natureza lúdica” (PARKER, 1978 apud 

CUNHA et al., 2003, p.3). 

Tradicionalmente conhecidos como importantes atrativos turísticos, os 

museus inserem-se como espaços fundamentais na articulação entre teoria e 

prática, dando ênfase à troca de experiências ao assumir a função social de educar 



  

sobre aspectos do patrimônio histórico e cultural. Como coloca Bina (2007) ao citar 

Souza et al.(2002), os museus passaram a atuar como uma instituição educativa: 

 
 
ao reconhecerem que além das funções de preservar, conservar, expor e 
pesquisar são instituições a serviço da sociedade e buscam através de 
ações educativas tornarem-se elementos vivos dentro da dinâmica cultural 
das cidades. 

 
 

Para traçar de maneira mais clara essa função, os museus trabalham com a 

educação ligada ao patrimônio em seus projetos educativos, preocupando-se com a 

qualidade das atividades e a formação dos visitantes e reconhecendo-os como 

ferramenta capaz de estimular a construção do conhecimento crítico e o 

fortalecimento do sentimento de identidade e cidadania.  

O potencial das ações educativas realizadas nos museus como forma de 

estimular o desenvolvimento ou revigoramento da consciência das pessoas sobre o 

legado histórico é bastante conhecido, fato que coloca os museus cada vez mais 

como espaços fundamentais na articulação entre teoria e prática. Cenário que 

justifica também a importância do uso social de um bem cultural para que a 

comunidade reconheça o seu papel na construção do passado, seja capaz de 

entender o presente e refletir sobre atos futuros. 

 
 

Quando o aluno adquire o interesse pelo patrimônio natural e/ou cultural, 
abrem-se portas a um mundo de novas descobertas e experiências que 
introduzirão novos conceitos, aumentando sua capacidade intelectual, 
desenvolvendo a sensibilidade e criatividade. O aprender através do 
convívio com o acervo histórico-cultural proporciona aquisição de 
conhecimento aliado ao lazer, o aprender de forma dinâmica e divertida 
(RAYKIL; RAYKIL, 2005, p. 8 e 9). 

  
 
A intenção inicial ao estudar em maior profundidade o segmento de turismo 

que se alia à educação foi a de conhecer as possibilidades dessa relação em 

estimular a consciência sobre a importância do patrimônio histórico cultural. Sendo 

assim, propôs-se estudar essa prática nos museus, conhecidos como lugares de 

encontro com elementos da cultura e do patrimônio e de grande atratividade 

turística.  

No entanto, conforme o avanço das pesquisas teóricas sobre as 

potencialidades educacionais encontradas na relação entre Turismo Pedagógico e 



  

Museus, a questão que se impôs foi: como se dá a prática do Turismo Pedagógico 

no contexto dos museus? Procurando conhecer em que medida o conceito “Turismo 

Pedagógico” existe nos museus e como essa atividade é vista na concepção dos 

profissionais que atuam nestas instituições, que têm a educação como função social. 

Nesse sentido, a ótica dos coordenadores e mediadores das ações 

educativas foi essencial para saber como se estabelece a relação museu-agência de 

viagens-escola nos museus, onde as relações museu-educação e museu-escola são 

anteriores ao advento do Turismo Pedagógico e têm sido diretas, isto é, sem 

intermediários.  

Trabalhou-se com a hipótese de que o Turismo Pedagógico em museus é 

uma atividade em crescimento, mas que ainda precisa de alguns ajustes para se 

firmar. 

A partir da questão principal, colocou-se como objetivo geral analisar o Turismo 

Pedagógico praticado nos museu, com intuito de conhecer essa atividade a priori 

bastante promissora. Com base nisto, foram apontados os seguintes objetivos 

específicos: identificar as características dos projetos educacionais desenvolvidos 

pelos museus e verificar suas aplicações; aferir o impacto do Turismo Pedagógico 

nos museus; conhecer a opinião dos coordenadores e mediadores culturais do setor 

educativo dos museus a respeito desse tipo de turismo nas instituições museais. 

A metodologia de pesquisa utilizada para responder a essas questões tem 

caráter exploratório, construindo-se a base teórica por meio da pesquisa bibliográfica 

e o conhecimento da atividade, na prática, por meio de entrevistas com perguntas 

semi-estruturadas direcionadas a funcionários envolvidos diretamente com o setor 

educativo dos sete museus selecionados como amostra, pelo grande público que 

recebem e pela organização de seus projetos educativos, são eles: Museu de 

Astronomia e Ciências Afins (MAST), Museu Histórico Nacional (MHN), Complexo 

Cultural da Marinha, Fundação Casa de Rui Barbosa, Museu da República, Museu 

do Folclore Edison Carneiro e Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC de 

Niterói).  

Para tanto, este trabalho encontra-se dividido em cinco capítulos. O primeiro 

oferece uma visão geral sobre o assunto a ser tratado. O segundo apresenta a 

relação entre turismo e educação, com fundamentação sobre os temas: Educação e 

Aprendizagem e Turismo Pedagógico. O terceiro aborda a potencialidade do Turismo 

Pedagógico em museus por meio de subseções que tratam do patrimônio cultural 



  

como atrativo à modalidade de turismo em questão, bem como o Museu e sua 

função social: a educação e, ainda, os projetos educativos desenvolvidos por eles, 

baseados na educação patrimonial. O quarto capítulo expõe a prática do Turismo 

Pedagógico no contexto dos museus, as características educativas dos museus 

pesquisados, a metodologia de pesquisa, os resultados encontrados e sugestões 

para a condução do assunto. As considerações finais, no quinto capítulo, fazem a 

síntese conclusiva do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 TURISMO E EDUCAÇÃO 

 

 

No complexo mercado turístico existem diferentes motivações para fazer uma 

viagem, bem como uma série de fatores que a influenciam como faixa etária, 

preferências pessoais, estilo de vida e interesses de um grupo em comum, dão 

origem às segmentações e nichos de mercado, que procuram atender às 

expectativas de um público tão diversificado quanto exigente. 

 De acordo com Beni (1998, p.49): 

 
 
[...] O motivo da viagem, entretanto, é o principal meio disponível para 
segmentar o mercado. Os maiores segmentos desse mercado, por 
afluência de turistas, são: turismo de descanso ou férias; de negócios e 
compras; desportivo; ecológico; rural; de aventura; religioso; cultural; 
científico; gastronômico; estudantil; de congressos, convenções, encontro e 
similares; familiar e de amigos; de saúde ou médico terapêutico. 
 
 
 

Sendo o turismo um fenômeno social e dinâmico, Spínola da Hora e 

Cavalcanti (2003 apud MILAN, 2007, p.18) pontuam que “não seria estranho 

conceber uma modalidade cuja principal característica fosse não apenas a 

satisfação da curiosidade por novos lugares e culturas, mas também o ensino formal 

propriamente dito”. 

O turismo e a educação são fenômenos essencialmente sociais e possuem 

forte caráter dinâmico, sempre tentando refletir as demandas da sociedade em 

constante mudança. A afinidade entre as duas áreas propiciou a prática do Turismo 

Pedagógico, como atividade que alia o ensino formal e o não formal; a 



  

aprendizagem e a curiosidade em conhecer lugares, culturas e histórias diferentes 

do cotidiano do aluno em sala de aula. 

Esse segmento se direciona em produzir conhecimento de forma mais ampla, 

pautado pela vivência prática, enriquecendo e complementando o trabalho da escola 

em relação ao aprendizado por parte do estudante, na condição de turista. 

Com o intuito de explicar o contexto de aplicação do Turismo Pedagógico 

como auxiliar no processo de ensino, serão feitas algumas colocações a respeito de 

educação e aprendizagem, ressaltando a importância de unir teoria e prática, 

seguidos de conceituações acerca do Turismo Pedagógico propriamente dito e de 

questões mercadológicas que o envolvem. 

 

 

2.1 EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM: FUNDAMENTAÇÃO 

 

 

Educação pode ser definida como uma “ação transformadora do sujeito e do 

mundo; atividade social e cultural, histórico-socialmente condicionada”, que envolve 

em sua prática, reflexão constante e desenvolvimento do pensamento crítico e 

criativo (SANTOS, 2008, p.129.). Como um processo amplo de desenvolvimento do 

ser humano, a educação deve estar baseada na capacidade de desenvolver o 

pensamento crítico, o respeito e a valorização da diversidade e ser uma ferramenta 

de fortalecimento do papel de cada um perante sua cultura. 

Para atingir tais objetivos é preciso haver interação entre as diversas áreas de 

conhecimento e buscar formas atraentes de ensinar e possibilitar a construção de 

conhecimento. As trocas propiciadas a partir da relação entre os ensinos formal e 

não formal são alternativas eficazes nesse sentido. Como defendem Marinho e 

Gáspari (2003 apud MILAN, 2007), a educação não deve se restringir ao ambiente 

formal das instituições de ensino e à formação dos alunos. Deve contemplar ações 

educativas que propiciem uma ampliação de horizontes por meio do uso 

complementar de ambientes informais, estimulando, além dos aspectos cognitivos, 

os afetivos e emocionais do aprendiz. 

A educação não formal assume, assim, um papel relevante na 

complementaridade do ensino formal, em uma relação de interação de 

possibilidades educativas, contribuindo para uma formação mais ampla do 



  

estudante, especialmente por permitir novas descobertas em ambientes diferentes 

da sala de aula, estimulando o conhecimento e o enriquecimento da vivência cultural 

e, ainda, desenvolvendo um olhar e pensamento críticos. 

Essa forma de abordagem está contida na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei Federal nº 9.394/96), que consolida e amplia o dever do 

poder público acerca da educação no país. A lei estabelece um conjunto de 

diretrizes que orientam os currículos escolares e seus conteúdos mínimos. Para 

atingir os objetivos propostos, institui os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) 

que, incentivam a prática dos estudos in loco e tem o Estudo do Meio como 

propulsores da interdisciplinaridade (MILAN, 2007). 

Ainda seguindo a colocação da referida autora sobre o Estudo do Meio, pode-

se afirmar que ele se dá pelo contato com o objeto de estudo em um ambiente de 

ensino não formal e, permite aos alunos tecer relações ativas e interpretativas a 

partir do contato com a realidade; da vivência da teoria na prática, e, assim, serem 

capazes de produzir novos conhecimentos e impressões. 

As atividades extraclasse, que atualmente são bastante valorizadas como 

práticas educacionais complementares ao ensino formal tiveram os museus como 

uma das primeiras fontes de estudos. 

O ensino prático ganha força em toda a América Latina entre o final do século 

XIX e o início do século XX, quando a utilização das coleções museais como 

recursos didático-pedagógicos começa a se consolidar. A percepção das vantagens 

do ensino baseado em observar e manipular objetos trouxe o foco para as visitas 

escolares em museus e fez disseminar a reprodução de seus materiais nas escolas. 

No Brasil, começa a haver incentivo à exposições e projetos com fins pedagógicos 

em museus, em uma época em que “a educação era tida como principal instrumento 

para o progresso do país”. (LOPES, 2003, p. 79).  

Sobre a necessidade de abertura da escola para o meio sócio-cultural, Flecha 

e Tortajada (apud SANTOS, 2008) comentam que a fim de produzir uma 

participação mais ativa de maneira reflexiva e crítica, a educação deve utilizar-se de 

habilidades comunicativas. Eles consideram que os processos educativos têm 

caráter continuo e permanente, não se esgotando no âmbito escolar. Essa afirmação 

reforça a ideia de que a aprendizagem não se limita ao ambiente escolar e deve ser 

estendida para espaços onde história e cultura estejam presentes. 



  

A partir do ensino fundamental os alunos estão aptos a receber estímulos que 

promovam e aumentem suas habilidades e conhecimentos, e cabe aos professores 

encorajar atividades que estimulem reflexões e experiências, havendo o encontro 

com os conhecimentos históricos e a oportunidade de se tornarem espectadores 

ativos, estreitando seu contato com a história e a cultura. Como aponta Leite (2006, 

p. 80): 

 

  

Não importa a natureza da obra ou da relação experimentada com ela. Vale 
destacar que todas elas, de alguma maneira, somam-se ao repertório 
imagético das crianças e tornam-se partes integrantes de seu acervo 
cultural. É fundamental que possam assumir seu papel de “contempladoras 
ativas” e não mais de “espectadoras distantes”. 

 

 

É no ambiente de aprendizagem que se dá a relação entre os alunos, o 

professor e os recursos disponíveis, que possibilitam o aprendizado e propiciam a 

autonomia de pensamento do aluno, além da construção de conhecimentos 

provenientes das diversas áreas do saber, ao buscar informações significativas para 

a compreensão e interpretação da situação vivenciada nesse local. 

Quanto ao conhecimento adquirido durante a realização de viagens e 

excursões de cunho pedagógico é preciso cuidar para que este não seja 

momentâneo, no sentido de que essa experiência não sirva apenas como avaliação 

de aprendizagem para o aluno, mas que ele possa levá-la para a sua realidade 

servindo, entre outras finalidades, para conscientização em relação à importância do 

patrimônio, além de estímulo para a prática posterior da atividade de turismo cultural. 

Observa-se, portanto, a importância da preparação por parte dos profissionais 

envolvidos, dada a grande responsabilidade na construção e condução do 

conhecimento nas atividades extraclasse como ferramenta pedagógica. É preciso 

considerar a motivação e os objetivos da visita. A relação com o que está sendo 

ensinado em sala de aula e ainda, a percepção dos alunos sobre o lugar a ser 

visitado. Uma visita em que esses fatores não sejam avaliados previamente pode 

perder o sentido para alunos e professores e não alcançar resultados coerentes com 

as propostas educativas. 



  

Vínculos significativos entre o conhecimento prévio, resultante de 

experiências sociais particulares mediadas por discursos produzidos nos mais 

diversos meios sociais, e as novas informações, adquiridas ao longo do processo de 

aprendizagem, podem ser conseguidos por meio das ações pedagógicas, 

possibilitando uma aprendizagem em seu sentido pleno, muito além da memorização 

(COSTA, 2008). Por isso, considera-se que os projetos educacionais baseados na 

pedagogia possam auxiliar para que o diálogo aconteça e se estabeleça de fato a 

educação na relação de complementaridade entre ensino formal e não formal. 

O Turismo Pedagógico se insere como uma atividade capaz de propiciar o 

aprendizado na troca entre teoria e prática.  

 

 

2.2 TURISMO PEDAGÓGICO 

 

 

O Turismo Pedagógico é baseado na proposta de aula-passeio de Freinet1, 

técnica que procura aproximar os alunos da realidade, objetivando um despertar nas 

crianças de uma consciência em relação ao meio em que vivem, incluindo aspectos 

sociais e culturais de sua história. A técnica nasceu da observação de que as 

crianças para quem lecionava, que ficavam tão entusiasmados ao ar livre, pareciam 

desinteressadas dentro da escola (CÉLESTIN FREINET..., 2007). 

Esse segmento do turismo se encaixa na proposta educacional, por ser 

caracterizado pelas viagens e excursões de estudo do meio que unem a teoria das 

salas de aula à prática no contato com a realidade através dos estudos in loco 

(MILAN, 2007). Mostra-se como auxiliar na aprendizagem ao introduzir uma 

dinâmica diferente da prática pedagógica, bem como propicia momentos importantes 

de socialização e descontração, nos quais os alunos têm a oportunidade de ampliar 

seus conhecimentos e enriquecer suas experiências culturais, no contato com os 

elementos formadores do conhecimento – objetos, pessoas e/ou locais e suas 

relações – fora dos limites da sala de aula. 

                                                 
1 Célestin Freinet (1896-1966) – pedagogo francês adepto da corrente Nova Escola, movimento que 
nas primeiras décadas do século XX emergiu contra o ensino tradicionalista e propunha “uma 
educação ativa em torno do aluno”; criador da pedagogia do bom senso, na qual a aprendizagem 
resulta de uma relação entre ação e pensamento, ou teoria e prática (CÉLESTIN FREINET..., 2007, 
p.86). 



  

O Turismo Pedagógico tem como principal objetivo o conhecimento. Por isso, 

concilia a educação com a utilização de atrativos e equipamentos turísticos de um 

local, transformando a viagem em um momento de lazer com fins educativos, ou 

seja, a prática pedagógica e educacional, nesse caso, se faz pela experiência 

turística, na qual o lazer se insere como uma ferramenta capaz de tornar a atividade 

interessante e atraente, sem o caráter de obrigatoriedade. Todo o processo é 

valorizado a fim de estimular, segundo Taveira (2007, p. 296), “a atenção, a 

curiosidade e o interesse de crianças e jovens, de modo que o aprendizado seja 

realizado com espontaneidade, prazer e alegria”.  

Mais do que momentos de lazer ou fuga da rotina diária, as atividades 

extraclasse são oportunidades de transmitir informações acerca de diversos 

assuntos. Pois como explica Milan (2007, p.14), esse tipo de atividade propicia a 

formação de “um conjunto importante de valores históricos e contemporâneos, na 

tentativa de induzir atitudes de conscientização, respeito e proteção por parte dos 

visitantes e dos visitados”.  

Ainda de acordo com a autora, a validação da atividade é dada pela 

capacidade de promover o desenvolvimento humano, social e educacional, sendo 

concebida como uma importante aliada no alcance dos objetivos pedagógicos da 

escola, por isso a denominação “Turismo Pedagógico”. 

Azevedo (1997), citada por Fonseca Filho (2007, p.17), afirma que o turismo é 

uma atividade de constante aprendizagem, e, portanto, um “[...] processo 

essencialmente pedagógico. Seja na percepção de outras realidades e diferentes 

estilos de vida, na utilização do tempo ocioso; na preservação de bens [...]”. 

Ao visitar uma localidade de interesse, o educando entra em contato com uma 

nova realidade, e a vivência proporcionada pela viagem permitirá a assimilação de 

conhecimentos, e consequentemente, a ampliação de seu universo cultural e de sua 

percepção de mundo. Com esta prática torna-se possível estimular nos estudantes a 

sensibilização, compreensão e respeito aos monumentos e ao patrimônio cultural 

(FONSECA FILHO, 2007). 

Sobre o turismo como um aliado à educação formal, Milan (2007) parafraseia 

Barretto (1998) ao observar que: ele tanto pode oferecer educação específica em 

História, Geografia, artes, idiomas ou preservação ambiental, quanto difundir o 

respeito ao patrimônio de uso comum e desenvolver as posturas que envolvem a 

preservação desse legado, como também, ensinar aos estudantes como se 



  

comportar em lugares de uso coletivo, promovendo nesse caso, noções de 

educação para o turismo. 

O Turismo Pedagógico oferece a oportunidade de reunir diversas áreas do 

conhecimento, relacionando as diferentes disciplinas e seus conteúdos com a 

realidade, sendo, portanto, um elemento motivador do fazer educacional, 

transformando a experiência turística em um momento de conhecimento e 

aprendizagem, sem o caráter de obrigatoriedade e rotina que a atividade educativa 

sugere, ao propor novos ambientes e olhares diferenciados, favorecendo a formação 

de novos conceitos sobre uma determinada realidade. 

A definição de Turismo Pedagógico conta com elementos comuns à 

conceituação do turismo, não importando a motivação. São eles: o deslocamento 

para fora do entorno habitual; o caráter temporário da atividade; o sujeito – turista; e 

o objeto do turismo – destino / local(is) a ser(em) visitado(s). Outros pontos que 

caracterizam a atividade compreendem o uso da atração e/ou roteiros turísticos, o 

uso da infra-estrutura relacionada e a experiência turística em si, gerada pelo 

encontro com uma realidade, um cenário diferente do cotidiano do turista. 

Conforme assinala Taveira (2007), o contato do estudante com um ambiente 

diferente do seu entorno habitual pode ter um grande potencial educativo e 

proporcionar uma percepção diferente de mundo, um olhar turístico. Ao passar da 

condição de aluno a turista, o estudante se torna sujeito da experiência turística, ao 

qual toda atividade se direciona.  

O olhar que o turista desenvolverá durante a experiência turística dependerá 

das expectativas, bem como impressões e sentimentos pessoais que sofrem 

também influência da mídia e das relações sociais em geral. Sobre esse assunto, 

Urry (2001, p. 29) observa que “[...] os turistas lêem a paisagem à procura de 

significantes ou de certos conceitos ou signos preestabelecidos, que derivam dos 

vários discursos da viagem e do Turismo”. 

 

Para que haja a transformação do aluno em turista é primordial haver a 

transformação de um olhar de estudante para um “olhar de turista”2, processo que se 

inicia na sala de aula a partir das primeiras informações sobre o local a ser visitado, 

                                                 
2 Termo utilizado por John Urry em seu livro: O olhar do turista: lazer e viagens nas sociedades 
contemporâneas. São Paulo: Studio Nobel: SESC, 2001. 



  

fase de motivação para a realização do Turismo Pedagógico. O desenvolvimento do 

olhar de turista leva à valorização dos atrativos e facilita a assimilação de 

conhecimento, dando vida à teoria e tornando o conhecimento mais palpável através 

da vivência prática, que a partir daí transformará o “olhar de turista” em um olhar 

pedagógico, que busca desenvolver a postura crítica em relação ao objeto de estudo 

(TAVEIRA, 2007). 

Esse tipo de atividade requer planejamento e organização prévios para que a 

proposta pedagógica da escola seja mantida. O plano de viagem/visita deve ser 

discutido e elaborado de maneira cuidadosa pelos responsáveis da escola - 

professores e coordenadores pedagógicos, por exemplo -, e da agência de viagens 

contratada para que sejam feitas escolhas certas em relação aos locais a serem 

visitados, que eles tenham relevância e significado para o grupo de estudantes, e 

esteja de acordo com os objetivos pedagógicos e educacionais. Os professores 

assumem também um papel importante na aproximação entre conteúdo e os locais 

visitados, contextualizado-os; eles ainda mostram-se como facilitadores no processo 

de percepção do atrativo turístico cultural, no desenvolvimento de visão crítica e 

conhecimento (MILAN, 2007). Todos os detalhes devem ser arranjados visando ao 

atendimento da proposta pedagógica e ao comprometimento com os resultados 

educativos da atividade proposta. 

 

 

2.2.1 Um Novo Segmento do Mercado Turístico 
 

 

Com vistas a atender às necessidades específicas de cada tipo de público, o 

mercado turístico vem se segmentando, formatando novas modalidades de turismo, 

desenvolvendo roteiros temáticos, adaptando produtos e serviços conforme as 

características, preferências, desejos e limitações dos turistas.  

Ansarah (2005 apud BONFIM, 2010, p. 122) comenta que os tipos de turismo 

refletem a necessidade da sociedade contemporânea em relação à atividade, e 

nesse contexto se insere o segmento de Turismo Pedagógico, apresentando como 

bases “o conhecimento, a vivência, a convivência, o respeito, o aprendizado e o 

lazer”, ainda que este último não seja o principal propósito. 



  

A prática do Turismo Pedagógico é reconhecida por Beni (2001, p. 426), que 

a define como um recurso importante ao processo de ensino e aprendizagem. No 

entendimento do autor, trata-se da:  

 
 

retomada de uma prática amplamente utilizada nos Estados Unidos por 
colégios e universidades particulares, e também adotada no Brasil por 
algumas escolas de elite, 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. 

 
 
No entanto, como observa Milan (2007, p. 29) a prática educacional 

concebida e organizada pelas instituições de ensino buscando a aproximação entre 

teoria e prática e que, em alguns casos, envolve deslocamentos e viagens com a 

finalidade de estudo, é o que pode ser chamado de Estudo do Meio que, nesse 

caso, é a “mola propulsora” do Turismo Pedagógico. Pode-se perceber, então, que o 

desenvolvimento de um segmento turístico é muitas vezes impulsionado por uma 

lacuna de mercado a ser preenchida, como é o caso do Turismo Pedagógico que 

começou a se popularizar a partir da percepção da necessidade das escolas em 

organizar as excursões e viagens extraclasse. 

Neste trabalho considera-se como praticantes do Turismo Pedagógico os 

grupos de estudantes que têm em suas excursões e viagens pedagógicas a 

intermediação feita por agências de viagens. Público esse que se encaixa na 

definição de Andriolo e Faustino (1997 apud MILAN, 2007) para o Turismo 

Pedagógico, caracterizado por esses autores como “uma modalidade de turismo que 

serve às escolas em suas atividades educativas”. Que apesar de proporcionar 

momentos de lazer, não é realizado com este fim.  

O Turismo Pedagógico tem sido um instrumento bastante utilizado em várias 

escolas, configurando-se como uma oportunidade de negócio e estimulando o 

aumento no número de empresas turísticas prestadoras desse tipo de serviço. 

(RAYKIL; RAYKIL, 2010, p. 3) Nota-se que a contratação do serviço se dá, 

sobretudo, pelas instituições particulares, uma vez que atividade intermediada pela 

agência envolve maiores custos. 

Pacotes criados com outras finalidades, embasados em mercados e nichos 

determinados, foram incorporados pelas escolas e por agências especializadas, sem 

adaptações às necessidades do público especificamente. Conforme acrescentam os 



  

autores: “os procedimentos então existentes no turismo convencional foram 

incorporados pelas escolas, fato este responsável pela inadequação do turismo 

convencional ao trabalho pedagógico e ao proveito relativo da viagem” (RAYKIL; 

RAYKIL, 2010, p. 3). 

As escolas buscam os serviços das agências especializadas em Turismo 

Pedagógico para a organização de viagem e visitas, acreditando que estas proverão 

todas as condições para a realização da atividade turístico-pedagógica. As 

instituições de ensino não devem apenas procurar praticidade e conforto, mas, 

principalmente, se assegurar de que essas empresas fazem um trabalho 

comprometido com a política pedagógica da escola, direcionado às expectativas 

desse público. 

Há que se avaliar cuidadosamente se os componentes do pacote turístico 

oferecido condizem com os conteúdos que os professores abordam em sala e se 

serão contemplados de uma maneira satisfatória durante a atividade turística, no 

sentido de se preocupar com as informações e imagens que serão passadas ao 

estudante sob a condição de turista. 

A produção do turismo pode gerar imagens e significações sobre os destinos 

e atrativos turísticos, o que aumenta as expectativas dos visitantes em relação à 

experiência turística naquele local. A partir da comercialização mais abrangente de 

programas de Turismo Pedagógico a distorção de imagens e significações se torna 

passível de acontecer com maior freqüência, pois de acordo com Taveira (2007, p. 

1085), “sobre estes agem as leis de mercado, que transformam os lugares em 

produtos, sintetizando paisagens em imagens publicitárias, fantasiosas para o 

consumo de massa”.  

Além disso, há o risco das interações com o local não serem aprofundadas de 

maneira a levar os estudantes-turistas a perceber o contexto real da aula-passeio, 

bem como os objetivos da viagem - por inúmeras questões, como tempo reduzido, 

falta de preparo para tratar de determinado assunto, entre outras - , cabendo aos 

professores chamar atenção para essas questões. Ainda nesse sentido, é 

importante que os alunos conheçam o propósito das aulas extraclasse, “entendendo-

as como uma perspectiva ampla de compreensão da realidade, através de 

referências reais e palpáveis.” (BONFIM, 2010, p.125). 



  

O crescimento da prática do Turismo Pedagógico evidencia a necessidade de 

aprofundamento nesse campo, que é acompanhado muitas vezes pela inadequação 

em sua aplicação. Pois, como apontam Andriolo e Faustino (1997 apud MILAN, 

2007), “se muitas escolas tomaram consciência da necessidade da viagem como 

instrumento pedagógico, pouquíssimas desenvolveram estudos sobre a forma como 

a viagem deveria ser feita”. 

O estudo Turismo Pedagógico vem crescendo e ganhando espaço entre os 

estudiosos da área. Alguns autores têm abordado o tema e apresentam as 

características desse novo segmento, reconhecendo-o como auxiliar à educação, ao 

aprendizado e ao conhecimento.  

Para que o Turismo Pedagógico produza os resultados que lhe são atribuídos 

é importante que haja: preocupação em servir às escolas como instrumento 

pedagógico, direcionamento às reais necessidades encontradas por professores e 

alunos ao realizar essa atividade, a preparação dos profissionais envolvidos, ética 

na prestação desse serviço tão específico e comprometimento com os resultados 

para o público-alvo, os estudantes.  

O capítulo a seguir aborda a potencialidade da prática do Turismo 

Pedagógico em museus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 TURISMO PEDAGÓGICO EM MUSEUS 

 

 

Dentro das possibilidades oferecidas pelo Turismo Pedagógico em visitar 

locais que aproximam a teoria das salas de aula com a prática das atividades 

extraclasse, os museus apresentam-se como opção, pois, como explica Leite (2006), 

esses criam ambientes onde a aprendizagem acontece por meio de um processo 

cooperativo de trocas em que o público infanto-juvenil pode vivenciar sua cultura e 

sua história por meio de um entrecruzamento de tempo e espaço na relação sujeito-

obra. 

No museu, o encontro de diferentes tempos permite que a sociedade atual 

perceba a antiga e nesta, suas origens. As descobertas em uma visita ao museu 

estão diretamente relacionadas às questões que serão investigadas pelos visitantes, 

permeadas sempre por questões pessoais como formação e preferências. De 

acordo com a análise de Almeida (1999, p. 2):  

    

  

as questões de investigação são formuladas pelos sujeitos do 
conhecimento levando em conta suas dúvidas, curiosidades e indagações 
e, a partir de seus conhecimentos prévios, valores, crenças, interesses e 
experiências, interagem com os objetos de conhecimento, definem os 
caminhos a seguir em suas explorações, descobertas e apropriação de 
novos conhecimentos. 

 

 

A fim de compreender o mundo e seu papel na sociedade, a criança usa a 

imaginação, a criatividade, o poder de observação, o brincar, a brincadeira, o jogo, 

além de imitações de situações do cotidiano, como expõem Leite e Reddig (2004). 



  

Dessa maneira ela é capaz de entender a si mesma no contexto social e, entender 

ainda, as relações que dão forma à sociedade. 

Para que esse processo de aprendizagem seja possível, é importante incluir 

diferentes expressões culturais desde cedo. Por meio de atividades lúdicas, jogos e 

brincadeiras, o público infanto-juvenil é incentivado a participar do ambiente 

educativo dos museus e, assim, exercitar a imaginação, a percepção e suas 

potencialidades, uma vez que, como destacam ainda as autoras, é no ato de brincar 

que a cultura se manifesta de forma mais perceptível. Essa relação de proximidade 

com a cultura pode propiciar a construção de senso crítico, responsabilidade e 

criatividade, bem como levá-los a refletir e produzir significações sobre a experiência 

vivida (LEITE; REDDIG, 2004). 

As próximas seções tratarão de maneira mais aprofundada a possibilidade de 

uso do patrimônio histórico cultural como tema para a realização do Turismo 

Pedagógico, a função educativa dos museus, seus projetos nesse sentido e a 

utilização da educação patrimonial como ferramenta de interpretação. 

 

 

3.1 O PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL COMO ATRATIVO AO TURISMO 

PEDAGÓGICO  

 

 

O conjunto do patrimônio histórico e cultural e, sobretudo os museus, - como 

lugares de memória e de preservação da história e da cultura -, são muito utilizados 

pela atividade turística, contribuindo para o uso social desses espaços, pois como 

ressalta Gonçalves (2002, p.53) “o patrimônio não pode ser cristalizado”, é preciso 

criar mecanismos de uso consciente, de modo a manter suas características e 

resguardar sua existência para as gerações futuras; formas de divulgá-lo e 

conservá-lo ao mesmo tempo.  

Ainda conforme a autora citada, o comportamento do turista será proporcional 

ao seu entendimento, sensibilidade e consciência. O Turismo Pedagógico ao 

promover o contato com elementos representativos da cultura pode atuar no sentido 



  

de disseminar uma postura consciente em relação ao patrimônio, auxiliando para a 

preservação desse legado. 

A cultura é resultado de interações sociais, e como tal, é importante que os 

indivíduos e a coletividade se percebam agentes dos processos culturais, incluindo 

criação, preservação e transmissão. Reforçando o caráter dinâmico e social da 

cultura e a relação com a construção da identidade coletiva, Horta; Grunberg e 

Monteiro (1999, p.7) a definem como: 

 

 

um processo eminentemente dinâmico, transmitido de geração para 
geração, que se aprende com os ancestrais e se cria e recria no cotidiano 
do presente, na solução dos pequenos e grandes problemas que cada 
sociedade ou indivíduo enfrentam. Neste processo dinâmico de 
socialização em que se aprende a fazer parte de um grupo social, o 
indivíduo constrói sua própria identidade. 

 

 

A transmissão da cultura se dá por sucessivas gerações, isso permite que ela 

se renove e recrie e possibilita, ainda, a construção e manutenção de uma 

identidade coletiva, que se revela por meio do patrimônio. 

O patrimônio é constituído pelos elementos histórico-culturais resultantes da 

interação do homem com seu meio e do convívio em sociedade. Essa produção 

carregada de significados e memórias se transforma em um legado que representa, 

“identifica e distingue um determinado grupo, localidade ou época [...]”, como 

acrescentam Nascimento e Cechinel (2007, p. 238). 

O Artigo 216 da Constituição Federal de 1988 dispõe sobre o patrimônio 

histórico e artístico nacional, da seguinte maneira: 

 

 

Art. 216: Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais incluem:  

     I – as formas de expressão;  

     II – os modos de criar, fazer e viver;  

     III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  

  IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 



  

destinados às manifestações artístico-culturais; 

  V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1988). 

 

 

O conceito de patrimônio vem sendo ampliado ao longo dos anos, assim 

como os bens culturais preservados, fazendo com que a relação do homem com o 

patrimônio também se modifique, incentivando sua apropriação e reapropriação, de 

modo a fortalecer a identidade cultural coletiva (SANTOS, 2005 apud LEITE, 2006).  

O patrimônio é validado pela apropriação das pessoas, que por meio de 

valores, da memória e de sentimento de pertencimento, reconhecem nele reflexos 

de seu passado e sua identidade. A memória refletirá, de maneira proporcional, a 

valorização que a sociedade atribui ao seu passado. A memória de uma sociedade 

será mais ou menos significativa à medida que os indivíduos se reconheçam nas 

representações do passado (FURNARI; PINSKY, 2005). Quanto maior o apelo ao 

lado afetivo, maiores as chances de despertar a memória e, consequentemente, o 

sentimento de pertencimento e a identidade coletiva. 

O desenvolvimento da consciência de preservação do patrimônio dependerá 

desse reconhecimento e valorização, pois como expõem Nascimento e Cechinel 

(2007, p. 240), “o processo de formação, levando em conta a sensibilização e os 

valores despertados no grupo social farão com que estes, não só conheçam, mas 

principalmente se reconheçam no bem patrimonial”. 

Ainda de acordo com os autores, o conhecimento levará as pessoas a 

admirar, valorizar e cuidar dos bens patrimoniais. Neste aspecto, a comunicação e a 

disseminação de informações sobre o legado de um povo são fundamentais. Há que 

torná-lo conhecido, uma vez que só se valoriza aquilo que é (re)conhecido. 

O sentido de reconhecer algo como seu e valorizá-lo e o de pertencimento de 

algo ou de algum lugar formam o conceito de identidade. A formação, resgate e 

fortalecimento da identidade fornecem um sentido de segurança para as pessoas no 

ambiente social. Faz com que elas se sintam seguras, unidas por “laços 

extemporâneos” aos seus antepassados, a um lugar, a costumes e hábitos que lhes 

passem segurança, que remetam às suas origens, e possam servir de referência 

diante de um modelo social tão diverso. (BARRETTO, 2006, p. 46). 



  

É preciso levar os visitantes à reflexão em relação ao patrimônio histórico-

cultural, bem como fazê-los passar do simples uso dos bens culturais à 

conscientização que estes são partes integrantes de um patrimônio valioso que deve 

ser valorizado e preservado. As experiências de aprendizagem desenvolvidas nas 

visitas a “bens culturais originais”, tais como os museus e seus acervos – com a 

contextualização dada por meio dos projetos educativos –, podem contribuir 

significativamente no processo de (re)conhecimento patrimonial por parte desse 

público, como afirma Mattozzi (2008, p. 138). 

No incentivo à construção da memória e da consciência sobre a história é 

preciso desenvolver formas diferentes de perceber o tempo e a história. Nesse 

contexto a educação patrimonial é inserida, pela capacidade de transformar a 

maneira de olhar para o legado histórico-cultural e sensibilizar para questões de 

preservação da memória e identidade, contra o esquecimento e a homogeneização 

cultural característica dos tempos globalizados, nos quais os fluxos de informações 

se intensificam e a transmissão de conhecimento assume outras formas, sobretudo 

massificadas, que aceleram a perda de referências coletivas (COSTA, 2008). 

Sobre a padronização cultural e de valores, Leite (2006, p. 78) faz uma 

importante reflexão, com base em Benjamin (1984, 1993), ao comentar a respeito do 

comportamento social face aos processos globalizadores atuais. A autora observa 

que sob essa realidade o indivíduo 

 

 

passa a ter olhos que pairam sem ver, ouvidos que discriminam sem ouvir, 
palavras que não ecoam, apenas informam, sem possibilitar enlaces ou 
significados diferentes. Nesta perspectiva, o que passou não faz sentido, 
não tem importância. Passado morto, enigma indecifrável. [...] O prioritário é 
padronizar, homogeneizar desejos, comportamentos – criar um novo que 
seja sempre igual. 

 

 

Seguindo a análise da autora, os efeitos dessa padronização cultural são 

percebidos também no universo infanto-juvenil, por meio da falta de interesse pelas 

manifestações culturais e tradições e na mudança de comportamento, a começar 

pelas antigas brincadeiras e jogos, substituídos pela televisão, jogos eletrônicos e 

pelo computador. 



  

Contra a homogeneização estão as ações de reconhecimento e valorização 

da diversidade cultural e das raízes históricas, que reforcem os vínculos de 

pertencimento do indivíduo a uma sociedade e com todas as relações presentes 

nela. O Turismo Pedagógico realizado em museus propõe o resgate das bases 

históricas e culturais, e as ações educativas promovidas nessas instituições 

contribuem sobremaneira para essa alcançar esse objetivo. 

É preciso incentivar uma produção cultural para o público infanto-juvenil, e 

sob esse aspecto os museus podem ser considerados referência devido à 

implementação de projetos educacionais. Baseados na educação patrimonial, eles 

procuram resgatar o interesse histórico e cultural, assim como a relação com 

patrimônio e sua relevância. 

Os museus são espaços de produção de conhecimento e oportunidades de 

lazer, seus acervos e exposições favorecem a construção social da memória e a 

percepção crítica da sociedade. Neste sentido, a parceria museu-escola é 

importante trazendo por meio do contato sujeito-obra, o despertar para o 

conhecimento do patrimônio por parte dos alunos-visitantes. 

 

 

3.1.1 Museus e Função Social 

 

 

A relação museu-escola é anterior ao advento do Turismo Pedagógico e se 

dá por meio dos projetos educativos implementados nos museus, 

independentemente das visitas organizados por agências. Isso se deve ao fato da 

educação ser considerada uma função social dos museus. A vocação dos museus 

para a educação é há muito tempo difundida e provêm das transformações na 

postura dessas instituições. 

Ao longo de sua história, os museus mudaram seu posicionamento em 

relação às suas funções, deixando para trás a imagem de locais que guardavam 

coleções de nobres, direcionado às elites, ou lugar que guarda coisas antigas, 

assumindo sua vocação em comunicar-se para diferentes públicos e tornar 

conhecido o patrimônio que eles abrigam. 



  

No século XX, a educação começa a ser empregada em museus por meio de 

conceitos e práticas e os profissionais da área começam a perceber os museus 

como um instrumento capaz de complementar o ensino formal, de acordo com 

Gonçalves (2002). 

A autora supracitada destaca nesse sentido o Seminário Regional da 

UNESCO, realizado no Rio de Janeiro em 1958, que tratou da Função Educativa dos 

Museus. Durante o evento, a preocupação com a dimensão educacional e 

pedagógica dos museus foi evidenciada e seus papéis como fenômeno sociocultural 

e instituição de cunho científico foram apresentados através de experiências e 

relatos, e novas práticas puderam ser adotadas. O incentivo e valorização do caráter 

pedagógico das instituições também foram abordados, atribuindo às exposições 

maior expressão didática, segundo sua temática. 

Ainda de acordo com Gonçalves, o papel do museu na sociedade e sua 

relação com a Museologia começam a ser repensados, sobretudo, durante as 

décadas de 1970 e 1980, devido a questionamentos sociais, conceituais, éticos e 

políticos que causaram transformações de âmbito cultural, novos modelos e 

conceitos foram propostos para orientar pensamentos e ações. A função educativa 

da instituição foi firmada baseada na idéia de que museu deve desempenhar um 

papel complementar ao ensino formal e fornecer aos estudantes, por meio das 

exposições, uma visão mais real dos fatos históricos auxiliando-os na formação de 

juízos de valor. 

Entre outros esforços expostos por Gonçalves (2002, p. 64) está o Movimento 

Internacional para uma Nova Museologia, MINOM, referendado pela Declaração de 

Quebec de 1984, que acabou por: 

 
 

[...] forçar os museus tradicionais a reverem suas ações e seus conceitos, 
sua estrutura e função, sua relação com o público e com o ensino formal. 
Os museus passaram a perceber que tinham uma função social a 
desempenhar, respeitando as diferenças existentes entre os homens e 
reconhecendo a interdisciplinaridade entre as diversas práticas 
museológicas. 

 

 

Diante dessas transformações na forma de pensar e fazer a Museologia, a 

relação entre o homem e o bem cultural passa a ser valorizada e o museu torna-se 



  

“cenário” para explicar de maneira educativa essa relação entre o homem, a 

memória e a história (GONÇALVES, 2002, p. 67). As instituições percebem que 

não poderiam limitar-se a suas funções de origem - conservação, pesquisa e 

exposição -, e passam a trabalhar com essa nova maneira de pensar. 

As funções básicas de um museu englobam: preservação, investigação e 

comunicação. De acordo com a explicação de Cabral (s.d.), a primeira compreende 

também a seleção e aquisição de bens culturais, a segunda engloba ainda a 

documentação – que é necessária para proceder a investigação sobre os elementos 

culturais – e, finalmente, a comunicação abrange as ações empreendidas para 

dialogar com o público. Entre as soluções mais utilizadas atualmente estão: os 

projetos educativos para diferentes faixas etárias e de acordo como interesse dos 

diversos públicos, publicações, website e programas multimídias para interagir com 

o visitante. 

 A função de comunicação talvez seja a mais explícita para o público por 

objetivar o estreitamento da relação deste com o museu e seu acervo. As ações 

educacionais constituem um exemplo nesse aspecto, por isso é importante que a 

linguagem utilizada esteja de acordo com as especificidades do público a que se 

destinam, para que, mais que expor os objetos e histórias das coleções, essas 

ações tornem compreensíveis a relações entre eles, sendo capazes de despertar 

nos visitantes a curiosidade e o interesse sobre o que está diante dos seus olhos. 

Ao aproveitar sua vocação em comunicar-se, o museu pode promover a 

importância do patrimônio histórico-cultural e, dessa forma desenvolver a 

sensibilização dos visitantes, sobre sua relevância como um elemento na formação 

e/ou fortalecimento de bases culturais e da identidade de um povo.  

O que transforma um objeto de sua função normal em patrimônio e 

representante da memória coletiva, como pontua Costa (1994 apud LEITE; REDDIG 

2007, p. 36) “é sua função simbólica, sua capacidade de portar significados e 

constituir identidades”. Assim, o passado é construído através dos objetos 

simbólicos que integram a coleção e as narrativas históricas produzidas em torno 

desses. O contato do público com esses objetos facilitará o entendimento dos 

museus como lugares de cultura. 

Os projetos educativos auxiliam nesses aspectos, ao concentrar esforços na 

democratização de informações, conhecimentos e saberes, propiciando ao 



  

estudante/visitante a vivência prática do aprendizado da sala de aula por meio do 

contato com o patrimônio. Sob essa visão os museus atuam como mediadores, por 

meio da educação, e assumem uma influência na preservação do patrimônio 

histórico-cultural e da memória de uma sociedade. 

Através de seu acervo os museus fazem com que seus visitantes 

compreendam a trajetória humana, seu modo de viver e se expressar ao longo da 

história. Colecionar e expor esses tesouros mostra-se como um modo de torná-lo 

conhecido e mantê-lo preservado, bem como um meio fundamental para sua 

valorização. A partir da capacidade de leitura dos museus e de suas coleções, o 

visitante se identifica como um personagem “desta e nesta história”, o que pode 

ajudá-lo a compreender o passado, orientar o presente e pensar o futuro (LEITE; 

REDDIG, 2007, p. 35). 

Para Gonçalves (2002, p. 67) o museu cumpre o seu papel social como 

“veículo de preservação, pesquisa, educação, socialização e comunicação” quando 

leva ao público exposições capazes de estabelecer uma relação entre o indivíduo e 

o patrimônio, “uma relação de memória que lhe agregue conhecimento e/ou prazer”. 

A respeito da relação museu-visitante, Gonçalves (2002, p. 122) entende que 

as formas de acolhida são as melhores maneiras de fazê-la fluir. Com base na 

literatura sobre Museus e Museologia, ela comenta que “as ações básicas para 

apontar o caminho até o museu estão intrinsecamente ligadas à amabilidade, ao ato 

de receber com carinho, respeito e consideração ao visitante”. Ou seja, é preciso 

mostrar ao visitante que ele é bem-vindo e que todo trabalho museológico é feito 

pensando nele. 

 Permitir o entendimento por parte do visitante sobre o que está sendo 

exposto, é uma das formas de estreitar essa relação. Na visão de Sepúlveda (2003, 

p. 124), a parceria entre museu e escola propicia um trabalho voltado ao público 

escolar de maneira específica, com o desenvolvimento de projetos educacionais 

direcionados para suas características e necessidades, e os processos de mediação 

cultural e educacional aparecem como facilitadores ao acesso ao patrimônio e à 

cultura por parte desse público. Nesse contexto, ela acrescenta que, “ao “museu-

templo”, privilégio de poucos iniciados, substitui-se o “museu-escola” que procura 

diversificar e aumentar quantitativamente o seu alcance”.  



  

Um dos objetivos dessa parceria seria fazer com que os alunos ao visitarem 

os museus, além de absorver conhecimentos, possam desenvolver uma imagem e 

atitude positivas com relação às instituições culturais, bem como a apropriação 

crítica de seus elementos, conforme salienta ainda a autora. Para que a parceria 

seja bem sucedida é fundamental promover projetos educacionais em que teoria e 

prática possam se complementar visando atingir os objetivos que ambas as 

instituições almejam: aquisição de conhecimentos, facilitação do acesso à cultura e 

promoção da socialização. 

O resultado eficaz que se pode atribuir à experiência museal não está em 

transmitir grande volume de conteúdos aos visitantes, mas na capacidade de gerar 

interesse e entusiasmo para a aprendizagem e levá-los ao conhecimento e 

pensamento crítico diante do que lhes é apresentado, conforme lembram Studart, 

Mortara e Valente (2003, p. 145). 

O projeto educativo pode ser considerado o veículo facilitador da experiência 

museal, reconhecido como modo de viabilizar o diálogo entre o patrimônio e o 

público. Este assunto é tratado no tópico a seguir. 

 

 

3.1.2 Projetos Educativos dos Museus e Educação Patrimonial 

 

 

Os grupos escolares representam um significativo percentual do público dos 

museus brasileiros, fato que leva à reflexão a respeito da relação existente entre 

escola e museu. Na visão de Cabral (2005, p. 8), é possível considerar objetivos 

comuns entre essas instituições, dentre os quais estão: “educar; facilitar o acesso à 

cultura; socializar; favorecer a prática da cidadania; formar indivíduos críticos, 

criativos e autônomos”. Além disso, ambos são espaços onde a educação assume o 

papel principal, “são lugares educativos e de estratégias educativas”.  

Sob essa perspectiva, deve-se pensar acerca da importância dos museus 

atuarem em sintonia com esse público, como propiciadores do contato do cidadão 

com o patrimônio, fazendo-o compreender seu papel no contexto histórico-cultural.  

As parcerias entre o museu e seus diferentes públicos, como aponta Cabral 

(2005, p. 5), são possíveis por meio da participação na formulação dos projetos e 



  

ações comunicacionais (exposição e ação educativa), “dando voz aos diversos 

perfis e segmentos no momento da estruturação dos projetos”, visando atender às 

necessidades de cada grupo e, ainda, durante a recepção quando o visitante atua 

como sujeito na ação museológica.  

Escola e museu precisam estar abertos a parcerias e à comunidade, criando 

meios para interação e de contínua comunicação, unidas em prol de objetivos 

comuns como os de promover interpretações do patrimônio; produção de 

conhecimento e desenvolvimento do pensamento crítico e de noções de cidadania. 

O diálogo propiciado pela parceria museu-escola embasado pelas “concepções de 

Educação, Museologia e Museus”, como pontua Santos (2008, p. 128), faz com que 

os projetos educacionais sejam desenvolvidos de acordo com o público-alvo.  

O projeto educativo deve ser capaz de levar o público a fazer uma leitura da 

exposição, entender a importância dos objetos contidos nela no contexto social, 

ressaltando suas experiências como fator complementar para a compreensão da 

realidade. Pensar e implementar ações que tenham como intuito a disseminação de 

valores culturais, meios de resgate e preservação do patrimônio, bem como a 

recriação e transmissão deste às gerações futuras é formar cidadãos 

comprometidos com a valorização do legado histórico-cultural da sociedade da qual 

fazem parte (CASCO, 2008). 

Dessa maneira, a relação museu-escola mostra seu caráter transformador, 

não só na educação, mas, principalmente, como formador e transformador das 

bases sócio-culturais, fazendo com que o visitante passe de espectador a sujeito do 

conhecimento. A relação em questão é capaz de promover também a sensibilização 

dos alunos para questões relacionadas ao patrimônio, desfazendo conceitos pré-

estabelecidos, fazendo-os conhecer os museus e provocando neles o gosto por 

esses espaços. 

Para que esse objetivo tenha maiores possibilidades de ser alcançado, a 

interpretação do patrimônio deve se dar de maneira educativa e não diretiva. O mais 

importante é fazer a criança refletir e pensar de maneira crítica sobre o que está 

vendo e não memorizar suas características. Sobre esse assunto, Santos (2008, p. 

141) observa que:  

 

 



  

memorizar características das coleções e alguns fatos relacionados à vida, 
no passado, para serem transmitidos aos alunos, ou fazê-los representar 
cenas e vivências do passado sem o afastamento e a reflexão necessários 
para compreensão do tempo do aluno e do tempo passado, com 
pensamento crítico, torna-se, até certo ponto atividade pouco produtiva. 

 

 

O importante na atividade proposta, conforme complementa a autora, será 

compreender o objeto ou a manifestação cultural como um ponto de partida para 

questionamentos, para comparações, para estabelecer conexões entre o velho e o 

novo, para uma análise crítica e para o estímulo da criatividade, fazendo a ponte 

entre os objetos e a cultura do aluno, potencializando o patrimônio cultural como 

vetor de produção de conhecimento. 

Nesse sentido, a educação patrimonial, como um processo constante de 

ensino/aprendizagem, pode auxiliar sobremaneira, ao introduzir nos projetos 

museológicos um trabalho voltado para a problemática do patrimônio como fonte de 

conhecimento, que estimula várias leituras do patrimônio cultural, desenvolvendo 

sua apropriação consciente, bem como o pensamento crítico do visitante, colocando-

o como um ser ativo, e não apenas um espectador passivo do discurso construído 

no museu.  

Sobre o assunto, Horta, Grunberg e Monteiro (1999, p. 6) explicam que: 

 

 

a Educação Patrimonial é um instrumento de “alfabetização cultural” que 
possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à 
compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em 
que está inserido. Este processo leva ao reforço da auto-estima dos 
indivíduos e comunidades e à valorização da cultura brasileira, 
compreendida como múltipla e plural. 

 

 

Baseando-se em outra definição das mesmas autoras, pode-se acrescentar 

que a educação patrimonial é “um processo permanente e sistemático de trabalho 

educacional, centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento e 

enriquecimento individual e coletivo” (HORTA, GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 

6). A metodologia da educação patrimonial tem como pressuposto o trabalho 

educacional centrado no Patrimônio e a preocupação com a produção de 

conhecimento e enriquecimento cultural. Centrado no objeto cultural, a educação 



  

patrimonial procura conhecê-lo através das atividades de observação, registro, 

exploração e apropriação. 

Por meio da combinação entre educação patrimonial e atividades lúdicas é 

possível propiciar aos alunos o desenvolvimento de diversos aspectos - como 

pessoais, sociais, culturais e de aprendizagem -, com poder de facilitar a expressão 

de idéias e sentimentos, comunicação e sociabilização relacionadas ao patrimônio. 

Tanto a educação como a preservação do patrimônio e da memória estão 

inscritas sob vários aspectos. Uma das dimensões das ações educativas e de 

preservação é a constituída por interesses afetivos, que são capazes de promover 

transformações, como analisa Casco (2008, p. 3): 

 
 
Ensinar o respeito ao passado, mais do que a sua simples valorização, é 
contribuir para a formação de uma sociedade mais sensível e apta a 
construir um futuro menos predatório e descartável [...]. É construir uma 
sociedade que respeite seus velhos como portadores de saberes e 
tradições que precisam ser reinventados ou transmitidos, em sua 
integridade, às gerações futuras. Uma sociedade culta é uma sociedade 
cultivada, seja pelo meios formais de educação – a escola -, seja pelos 
informais – a família, os mestres, as práticas sociais etc. E será culta, no 
sentido mais amplo de portadora de uma cultura, na medida em que for 
capaz de escolher, no passado e no presente, aqueles – objetos, signos, 
pessoas, tradições etc. - com os quais quer construir sua linha do tempo no 
mundo. 

 

 

Nesse processo, professores, mediadores culturais do museu e guias de 

turismo especializados atuam como facilitadores do diálogo sujeito-obra, na tentativa 

de fazer com que os estudantes compreendam uma realidade diferente da sua. 

Esses agentes assumem, portanto, o papel de articuladores e orientadores, 

auxiliando o aluno a entender o contexto no qual o conjunto museológico se insere e 

incentivando-o a pensar de maneira crítica e reflexiva. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PRÁTICA DO TURISMO PEDAGÓGICO NO CONTEXTO DOS MUS EUS 

 

 

A possibilidade de resultados significativos na aproximação entre teoria e 

prática por meio de atividades de interesse educativo fora das salas de aula, 

sugeridas pelo Turismo Pedagógico vem sendo explicitada desde o início do 

trabalho. 

Tradicionalmente, os museus possuem notável vocação educativa e forte 

atratividade turística. Na união entre essas potencialidades se encaixa a proposta do 

Turismo Pedagógico, que pretende unir educação e turismo, oportunizando 

momentos de conhecimento e lazer na complementaridade dos ensinos formal e não 

formal. 

Por outro lado, os museus desenvolvem projetos e ações educativas e têm 

sua própria conduta pedagógica para atender o público escolar em suas visitas. 

Além disso, seu diálogo com a escola ao longo do tempo tem sido direto, sem 

intermediários, a chamada relação museu-escola.  

Assim sendo, a pesquisa realizada procurou investigar a prática desse 

segmento turístico no contexto dos museus, pela ótica dos coordenadores e 

mediadores das ações educativas dessas instituições, por considerar importante 

conhecer como se dá essa nova relação museu-agência de viagens-escola. 

 

 

 

 

 

 



  

4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO ACERCA DOS MUSEUS PESQUISADOS 

 

 

Antes de analisar a prática do Turismo Pedagógico em museus, convém 

contextualizar as instituições museais pesquisadas quanto ao acervo, exposições e 

ações pedagógicas desenvolvidas. 

Ao todo foram sete instituições pesquisadas, estando seis delas localizadas 

no Rio de Janeiro e uma em Niterói, selecionadas por receberem um grande público 

escolar, grupo que constitui o alvo da análise, e por desenvolverem ações 

educativas visando atendê-lo. São eles: Museu de Astronomia e Ciências Afins 

(MAST), Museu Histórico Nacional (MHN), Complexo Cultural da Marinha, Fundação 

Casa de Rui Barbosa, Museu da República, Museu do Folclore Edison Carneiro e 

Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC de Niterói). 

 

 

4.1.1 Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST)3 

 

 

De acordo com a definição encontrada em seu site, o Museu de Astronomia e 

Ciências Afins é um espaço de múltiplas atividades. Criado em 1985, o Museu 

“trabalha com a história científica e tecnológica do Brasil, ao mesmo tempo em que 

promove e estuda a divulgação e a educação em ciências”. Seu acervo é formado 

por “esculturas, equipamentos fotográficos, instrumentos científicos, instrumentos de 

comunicação, máquinas e motores, máquinas de escrever e mobiliário”, sempre 

relacionados ao seu tema central. 

O Programa de Visitas Especiais Programadas (VEP), também chamado de 

Trilhas Educativas entre o MAST e a Escola, é considerado, ainda com base no site, 

“uma oportunidade que grupos escolares têm para conhecer o Museu de Astronomia 

e aprender sobre ciência ouvindo explicações, participando de oficinas e explorando 

aparatos interativos”. 

                                                 
3 As informações constantes desta seção foram obtidas junto a: MUSEU DE ASTRONOMIA E 

CIÊNCIAS AFINS. Visitando o Museu.  Disponível em: <http://www.mast.br/nav_h04.htm>. Acesso 
em: 12 maio 2010. 



  

Além de expor seu acervo de maneira permanente, o MAST tem biblioteca e 

videoteca, abertas ao público. Entre as ações educativas estão eventos como o 

Programa de Domingo, o Programa Observação do Céu e exposições temporárias, 

bem como atividades itinerantes e programas de atendimento escolar, que incluem 

visitação guiada para grupos de estudantes e cursos de capacitação docente. 

 

 

4.1.2 Museu Histórico Nacional (MHN)4 

 

 

O MHN “preserva, documenta, estuda e expõe bens culturais diretamente 

relacionados com a História do Brasil”. Ainda conforme o material pedagógico 

desenvolvido pela instituição, as exposições permanentes do Museu foram 

pensadas com o intuito de estimular no visitante uma visão ampla e crítica acerca da 

dinâmica da história e da formação social brasileira, por meio de módulos temáticos. 

As exposições de longa duração do Museu são as seguintes: “Oreretama” - 

dedicada à pré-história e aos índios brasileiros, “Portugueses no Mundo”, “Farmácia 

Teixeira de Novaes”, “Memória do Estado Imperial”, “Pátio dos Canhões – Pátio 

Epitácio Pessoa”, “Expansão, Ordem e Defesa”, “Galeria Bank Boston”, “As Moedas 

Contam a História”, “Coleções da Moedas – Uma outra História” e “Do Móvel ao 

Automóvel – Transitando pela História”. 

 A Divisão Educativa do MHN promove atividades visando o aprendizado e a 

criação de idéias e sugere aos professores maneiras de interação entre seus alunos 

e os conteúdos das exposições, especialmente por meio das visitas mediadas, de 

jogos e curiosidades. 

Como parte de suas ações, a Divisão Educativa desenvolveu um material 

pedagógico direcionado aos alunos e professores. Cadernos educativos com 

atividades lúdicas são distribuídos aos estudantes que participam da visita, de 

acordo com o circuito escolhido. Para os educadores o material auxilia na 

preparação e execução da visita, com informações sobre o Museu e sugestões de 

                                                 
4 O conteúdo desta seção foi obtido a partir do material pedagógico: MUSEU HISTÓRICO 

NACIONAL. Conhecendo o Museu Histórico Nacional. Rio de Janeiro: s/d. 54 p. E por meio do site 
MUSEU HISTÓRICO NACIONAL. Divisão Educativa.  Disponível em: 
<http://www.museuhistoriconacional.com.br/> Acesso em: 12 maio 2010. 



  

roteiros de visitação. O Encontro com Educadores “Projeto Museu - Espaço de 

Construção do Saber” é outra iniciativa nesse sentido. 

Para comemorar as datas históricas nacionais, o Museu promove eventos em 

parceria com as escolas e outros grupos. As datas comemoradas pelo MHN, são: 

Tiradentes (21 de abril), Dia da Bandeira (19 de novembro), Independência do Brasil 

(7 de setembro) e Proclamação da República (15 de novembro). 

 

 

4.1.3 Complexo Cultural da Marinha5 

 

 

O Complexo Cultural da Marinha é composto pelo Espaço Cultural da Marinha 

– que apresenta três exposições de longa duração: Galeota D. João VI, História da 

Navegação e Arqueologia Subaquática; Navio-museu Bauru; Submarino-museu 

Riachuelo; Nau dos Descobrimentos; Museu Naval; Ilha Fiscal; Biblioteca da 

Marinha e Serviço de Documentação da Marinha. É oferecido ainda, aos visitantes, 

um Passeio Marítimo pela Baía de Guanabara a bordo do Rebocador Laurindo Pitta. 

Todos esses atrativos se encontram sob os cuidados da Diretoria do Patrimônio 

Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM). 

As ações educativas implementadas pelo Complexo Cultural da Marinha são: 

o Projeto Escola que proporciona aos estudantes um maior conhecimento sobre a 

História Marítima do Brasil, com visitas guiadas ao Museu Naval, Espaço Cultural da 

Marinha, Navio-museu Bauru, Submarino-museu Riachuelo e Nau dos 

Descobrimentos; o “Conhecendo e Brincando”, que encena espetáculos teatrais 

para o público infantil que lembram fatos e personalidades da história marítima 

brasileira, de forma descontraída e após a sessão, as crianças participam com os 

atores de uma oficina de arte, na qual realizam atividades sobre temas relacionados 

à Marinha e as Peças Teatrais promovidas pelo Museu Naval, como parte de seu 

projeto educativo, com temas sobre a história e a cultura marítimas brasileiras, tendo 

como público-alvo os estudantes do ensino fundamental e médio. 

 

 

                                                 
5 Esta seção foi escrita com base no material: COMPLEXO CULTURAL DA MARINHA. Visite.  Rio de 

Janeiro: s/d. 



  

4.1.4 Fundação Casa de Rui Barbosa6 

 

 

O Museu Casa de Rui Barbosa é o primeiro desse tipo no Brasil, aberto em 

1960. Transformado em Fundação em 1966 teve suas atividades ampliadas e hoje 

tem como missão “promover a preservação e a pesquisa da memória e da produção 

literária e humanística, bem como congregar iniciativas de reflexão e debate acerca 

da cultura brasileira”. 

O roteiro de visita apresenta por meio dos ambientes e dos objetos expostos, 

a forma de morar no século XIX, bem como a vida dos personagens que habitaram a 

residência. A casa tem ainda espaços museológicos como o Jardim, a Biblioteca 

Infanto-Juvenil Maria Mazzetti e a Garagem com viaturas que oferecem um 

panorama da evolução dos meios de transporte. 

O Núcleo Educativo da Fundação baseia-se na preservação do patrimônio e 

da memória de Rui Barbosa e de seu tempo ao desenvolver suas ações. Entre elas 

estão: o site infantil com jogos, passatempos, textos de apoio ao professor e ao 

aluno, além de informações sobre Rui Barbosa, o Museu, a biblioteca e o jardim, 

com imagens sobre os assuntos abordados; “Um domingo na casa de Rui Barbosa” 

– série de eventos que acontece no primeiro domingo de cada mês e visa à 

estimulação da leitura e à sensibilização para questões que envolvem a preservação 

do patrimônio cultural, por meio de atividades de visita dramatizada, música e 

narração de histórias; Encartes Pedagógicos para recortar e montar os ambientes da 

casa, com o intuito de despertar a sensibilidade e acentuar a curiosidade pela 

história e pelo universo dos museus, possibilitando a criação do próprio brinquedo; e 

as Visitas Especiais Mediadas (VEM), com linguagem apropriada para atender a 

grupos distintos, propiciando melhor aproveitamento da visita. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 As informações presentes nesta seção são derivadas de: MINISTÉRIO DA CULTURA. Museu Casa 

de Rui Barbosa.  Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, s/d.. E do Espaço Virtual 
destinado às crianças: FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA. Para crianças.  Disponível em: 
<http://www.casaruibarbosa.gov.br/paracriancas/>. Acesso em: 14 maio 2010.  



  

4.1.5 Museu da República7 

 

 

Conforme o site da instituição, o Museu da República: 

 
  

tem compromissos com a preservação, a pesquisa e a comunicação da 
história republicana através dos diversos testemunhos que abriga, aí 
incluído o próprio Palácio, mas também tem compromissos de propor 
reflexões sobre o que acontece nos dias atuais.  

 
 

E ainda, como espaço de cidadania, a missão de “colaborar para o 

desenvolvimento sócio-cultural do país, apontando para a valorização da dignidade 

humana, a universalidade do acesso e o respeito à diversidade cultural”. 

O Museu se utiliza de suas ambientações, exposições temporárias, de longa 

duração e eventos culturais para apresentar ao visitante um panorama da história 

republicana. Seu acervo é formado por fotos, documentos, objetos, mobiliário e 

obras de arte dos séculos XIX e XX. Uma nova ferramenta de interlocução com o 

visitante é o Espaço de Atualização, no qual se procura evidenciar que a História 

está em constante movimento, recriando-se a partir das ações humanas. As 

informações que retratam esses acontecimentos são disponibilizadas por meio de 

jornais do dia e noticiários na TV. 

As ações educativas do Museu compreendem: Oficinas do Patrimônio - 

realizadas mensalmente, para professores, educadores, turismólogos, mediadores, 

museólogos e estudantes de graduação dessas áreas, buscam “despertar a atenção 

desse público específico para as múltiplas potencialidades do Museu, que poderão 

ser utilizadas em diversas atividades educacionais”; República dos Professores – 

consiste em oficinas multidisciplinares que integram a História da República às 

disciplinas do ensino formal, são desenvolvidas mensalmente e direcionadas a 

professores, educadores, historiadores e pesquisadores; Visitas Mediadas - para 

grupos escolares, têm o objetivo de dinamizar as visitas a partir de atividades lúdicas 

e interativas, sobre temas relativos ao patrimônio cultural e natural do Museu; 

exibição de vídeos sobre o Museu e seu acervo e das próprias visitas mediadas às 

Exposições e Jardim do Museu; Publicações Pedagógicas – material educativo, com 

                                                 
7 As informações que constam desta seção são baseadas em: MUSEU DA REPÚBLICA. Educativo.  

Disponível em: <http://www.museudarepublica.org.br/educativo2.html>. Acesso em: 14 maio 2010.  



  

séries direcionadas à alunos e professores e educadores, distribuído gratuitamente; 

Jogos Educativos e Colônias de Férias / Brincadeira de Museu. 

 

 

4.1.6 Museu do Folclore Edison Carneiro8 

 

 

A exposição permanente do Museu do Folclore é composta por objetos 

representantes de diferentes modos de vida e formas de expressão de distintos 

grupos que formam nossa sociedade. Esse acervo encontra-se dividido em cinco 

módulos temáticos: vida, técnica, religião, festa e arte. 

O Programa Educativo do Museu oferece: 

 
 

serviços e recursos que buscam apoiar educadores na criação de 
alternativas para o estudo de folclore e cultura popular, apontando 
questões, propondo temas ou revelando novas abordagens de assuntos já 
estudados em sala de aula, também procura contribuir para a renovação da 
pesquisa escolar, apostando na substituição da cópia e colagem pela busca 
curiosa de informações, o confronto de idéias e o exercício da interpretação.  

 
 

Por isso, aposta na parceria com os educadores e busca novas formas de 

diálogo com a escola. Iniciativa nesse sentido são a assessoria e a visita 

preparatória para o professor, que objetiva a trocar experiências, apontar 

referenciais auxiliares no modo de tratar a cultura popular em sala de aula. A partir 

desse encontro, e com o apoio de material pedagógico oferecido ao fim da visita, o 

professor tem liberdade para estabelecer a melhor maneira de aproveitar a 

exposição, trabalhando os temas escolhidos, antes, durante e após a visita. 

Os Projetos Itinerantes também fazem parte das ações educativas do Museu, 

e podem permanecer por cerca de um mês nas escolas que os solicitarem. 

Atualmente são três: De mala e cuia - biblioteca itinerante que reúne pequena 

coleção de parte da Biblioteca Amadeu Amaral composta por livros, discos, folhetos, 

fotografias e recortes de jornal que servem de apoio para os estudos do folclore; 

Fazendo fita - coleção de filmes e gravações sonoras, disponíveis para empréstimo 

                                                 
8 O conteúdo desta seção foi obtido junto a: CENTRO NACIONAL DE FOLCLORE E CULTURA 

POPULAR. Educação.  Disponível em:  
< http://www.cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Secao=6>. Acesso em: 14 maio 2010. 



  

em duas malas, são registros de diversas expressões do folclore e da cultura 

popular brasileira, além disso, conta com uma hemeroteca (coleção de recortes de 

jornais) e conjunto de fotos do acervo da exposição permanente do Museu e; 

Olhando em volta - exposição para ser elaborada e montada na escola. Parte dela 

está dentro das caixas que acompanham o projeto – objetos, fotos, painéis, livros e 

textos para pesquisa – enquanto a outra parte será criada a partir da pesquisa e do 

trabalho dos alunos, "olhando em volta", pois seu conteúdo será fruto da observação 

de cada um em torno de suas realidades. 

 

 

4.1.7 Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC de Niterói)9 

 

 

O MAC de Niterói reúne a Coleção de João Sattamini, iniciada em 1960, 

quando o empresário ainda morava na Itália, com a Coleção do próprio Museu, fruto 

de doações de artistas, são obras de arte produzidas no Brasil nos últimos 50 anos. 

Segundo o site do Museu, o acervo abarca:  

 
 

a consolidação da arte abstrata no país nos anos 50 - concretismo, 
neoconcretismo e abstração informal -; a Nova Objetividade Brasileira, que 
marca a década seguinte; o experimentalismo dos anos 70, no qual a arte 
mantém sua posição de resistência à ditadura aqui instalada; a retomada da 
pintura nos anos 80 sob a influência da redemocratização e a produção 
mais recente, na qual a diversidade de linguagens ganha novo fôlego. 
Some-se a estas a presença de trajetórias independentes desses grandes 
movimentos, mas que não deixam de ser exemplares, como nos casos de 
Iberê Camargo, Sérgio Camargo, Paulo Roberto Leal, entre outros. Esta 
mostra, complementada com obras da Coleção MAC de Niterói, pretende 
oferecer ao visitante um panorama de importante momento de nossa 
história, sobretudo quando testemunhamos o interesse cada vez maior pela 
arte brasileira em todo o mundo. 

 
 

Ainda segundo o site, a cada exposição, a Divisão de Arte e Educação do 

MAC de Niterói organiza diferentes estratégias educativas de participação e criação 

com o intuito de estimular a interpretação imaginativa das obras, explorando o 

cotidiano, a cidade, o museu e a arte contemporânea. As ações concentram-se em 

                                                 
9 As informações constantes desta seção foram pesquisadas em: MUSEU DE ARTE 

CONTEMPORÂNEA DE NITERÓI. Ações Educativas.  Disponível em:  
<http://www.macniteroi.com.br/?op=educacao>. Acesso em: 18 maio 2010. 



  

três principais frentes de atuação: MAC - Escola, MAC - Famílias e MAC - 

Comunidades. 

Na relação MAC – Escola, a visita mediada é uma das principais ações 

desenvolvidas e têm por finalidade “não só o envolvimento e a análise das obras de 

arte, mas também trabalhar a formação do olhar, propiciando reflexões a respeito 

dos conceitos de arte e suas relações com o mundo contemporâneo”. 

Destaque para iniciativas como o Projeto Farol Cultural, uma parceria entre 

Brasil e Noruega, iniciado em 2007, direcionado ao público escolar levando a 

proposta de arte-educação. 

O material pedagógico disponibilizado no Encontro com professores oferece 

ao educador recursos para preparação da visita, são textos de apoio pedagógico 

com apresentação da exposição, propostas de abordagem educativa e sugestões de 

atividades. Nessas reuniões, a proposta educativa se desenvolve por meio de 

conversas mediadas, oficinas e jogos de interpretação. 

 

 

4.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Para traçar um diagnóstico da situação atual do Turismo Pedagógico em 

museus foi realizada uma pesquisa de natureza exploratória a partir de entrevistas 

com perguntas semi-estruturadas aplicadas às pessoas envolvidas diretamente com 

os projetos educativos das instituições museais, entre coordenadores e mediadores 

culturais. 

Buscou-se conhecer sob a ótica desses profissionais como o conceito 

Turismo Pedagógico é visto nos museus e ainda, saber como eles vêem a relação 

entre as ações educativas desenvolvidas pelos museus, o trabalho das agências de 

viagens e a qualidade do resultado das visitas de grupos de estudantes mediados 

pelas agências. 

Como abordado no capítulo anterior, a educação é considerada uma função 

social dos museus e as ações implementadas com o intuito de aproximar visitante e 

acervo através de linguagem e artifícios próprios para cada tipo de público é uma 

preocupação antiga nos museus, evidenciada a partir do Movimento da Nova 

Museologia. Os projetos educativos seguem essa postura de se comunicar e 



  

estreitar a relação museu-escola, que existe antes mesmo do segmento de mercado 

denominado Turismo Pedagógico, produto da percepção da necessidade das 

escolas de organizar os passeios e viagens extraclasse, cada vez mais difundidos.  

Historicamente a relação entre museu e escola se dá de maneira direta, ainda 

que nem sempre harmoniosa. Em geral, o diálogo entre essas duas instituições tem 

dado bons resultados na complementaridade entre ensino formal e não formal. 

Sabendo do potencial educativo e, ao mesmo tempo, turístico dos museus, faz-se 

importante analisar como se encontra a relação entre museu e escola atualmente, a 

partir do advento e da prática cada vez mais comum do Turismo Pedagógico, 

investigada sob a visão de museólogos e pedagogos que atuam nos museus. O foco 

na opinião desses profissionais foi importante para conhecer em que medida o 

conceito Turismo Pedagógico se aplica nos museus. 

A entrevista contou com quatro perguntas iniciais, semi-estruturadas, que 

serviram de base para a compreensão do objeto de pesquisa, mas ao longo das 

conversas surgiram outras questões a serem analisadas, como quem faz a 

mediação das visitas, entre outras. Procurou-se conhecer: se o museu recebe 

excursões organizadas por agências de viagens especializadas em Turismo 

Pedagógico e com que frequência, se existe por parte do museu algum programa 

específico para lidar com este tipo de serviço e a opinião dos coordenadores e 

mediadores sobre as visitas organizadas pelas agências sob o título de Turismo 

Pedagógico, além da qualidade do resultado dessas visitas. 

É pertinente esclarecer que os resultados da pesquisa foram baseados nas 

respostas e opiniões dos representantes entrevistados em cada um dos sete 

museus, no intuito de conhecer a visão deles a respeito do assunto. 

Os resultados encontrados são explicitados na seção a seguir. 

 

 

4.2 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

  

 

 As entrevistas aconteceram no mês de maio de 2010 e as respostas obtidas 

foram tratadas por método de comparação a fim de se traçar esse diagnóstico. Foi 

possível avaliar que, em geral, a visão de coordenadores e mediadores do setor 

educativo dos museus pesquisados segue uma mesma linha no que diz respeito à 



  

prática do Turismo Pedagógico em museus, a maioria das experiências relatadas 

por eles não são consideradas positivas.  

Todos os museus recebem excursões organizadas por agências de viagens 

intituladas de Turismo Pedagógico. No Museu da República foi observado um 

aumento no número desses grupos, de acordo com a coordenadora do setor 

educativo e pedagoga Normanda Freitas. No MHN, também está crescendo, mas a 

frequência deles é maior em exposições que são mais divulgadas e se tornam mais 

populares, segundo o mediador cultural Carlos Gustavo Lopes. Porém o que ambos 

notam é que ainda predomina a relação direta entre museu e escola, assim como 

nas outras instituições pesquisadas. Nelas, os responsáveis pela coordenação 

educativa afirmam que têm dificuldades em precisar a frequência de grupos de 

Turismo Pedagógico, pois eles não costumam se identificar como agências 

prestadoras desse serviço, mas agendam a visita como se fossem funcionários da 

escola. Nesse contexto, Lucila Silva Telles, chefe do setor de difusão cultural do 

Museu do Folclore, destaca a postura dos agentes de turismo que ao fazerem o 

trabalho de intermediação se apresentam como autoridade da escola perante o 

museu e como autoridade do museu diante da escola, o que pode comprometer o 

diálogo, se tudo não for bem definido entre as partes. 

 Não há programas específicos para lidar com este tipo de serviço, em 

nenhum dos museus pesquisados. O que existe são encontros de 

preparação/assessoria de professores que acontecem antes da visita com o grupo 

de estudantes, nos quais os educadores conhecem a proposta pedagógica do 

museu, as ações educativas, fazem uma visita guiada no local e recebem um 

material a ser utilizado em sala de aula para preparação dos alunos e deles também, 

antes da visita. Em cinco, dos sete museus pesquisados, os guias de turismo que 

levarão os grupos de alunos, no caso do Turismo Pedagógico, podem participar 

dessas oficinas. No MAC de Niterói, a coordenadora do setor educativo, Márcia 

Campos informou que inicialmente esses encontros são direcionados aos 

professores e estudantes de graduação de áreas afins e que a participação nesses 

nunca foi solicitada por parte de guias de turismo e que, seria um caso a ser 

pensado. No Complexo Cultural da Marinha, o projeto “Aprendendo a visitar o 

museu”, com o intuito de preparar educadores e guias está em fase de aprovação, 

como informou Vera Finkel, museóloga e professora de história, encarregada da 

Ação Educativa da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha. 



  

 Quanto ao acompanhamento da visita, no MAST, MHN, Museu da República 

e Museu do Folclore quem conduz os estudantes intermediados por agência de 

viagens são guias de turismo da própria agência. Nos demais, - Complexo Cultural 

da Marinha, Fundação Casa de Rui Barbosa e MAC de Niterói, mesmo agendados 

como grupo de Turismo Pedagógico, a mediação é feita por guias ou monitores do 

museu. Particularmente, na Fundação Casa de Rui Barbosa essa medida foi 

adotada após algumas experiências negativas observadas na transmissão de 

informações equivocadas a respeito de elementos do museu, como mencionou a 

coordenadora do setor educativo e museóloga, Aparecida Rangel. Para ela, as 

escolas hoje recorrem a esse tipo de serviço buscando praticidade na hora de 

organizar os passeios e viagens, o que pode vir a custar a qualidade dos resultados 

atribuídos à experiência extraclasse, se o serviço contratado não estiver de acordo 

com o projeto pedagógico da instituição de ensino. Aliás, ao agir dessa forma, as 

escolas podem demonstrar a falta de um projeto pedagógico consistente. 

A falta de preparo dos guias de turismo para mediar as visitas, aliás, é um dos 

fatores que mais contribuem para a imagem negativa que esses representantes do 

museu têm a respeito do Turismo Pedagógico. Conforme eles têm observado, 

muitos são despreparados em relação ao conteúdo ou sequer conhecem o local 

visitado. A questão do tempo reduzido ou corrido para visitação, muitas vezes 

limitado por conta do roteiro que inclui outros pontos turísticos, também é um 

problema bastante citado, juntamente com a preocupação de que os conteúdos 

sejam abordados de maneira mais generalizada e superficial, que ao entender deles 

pode comprometer o resultado que se espera da atividade, ou seja, a preocupação 

com a quantidade pode afetar a qualidade. 

Todos ponderam que a visita flui melhor quando acontece na relação direta 

entre museu e escola, pois é possível acompanhar melhor a etapa de preparação, 

anterior à visita, e durante a mesma. A troca entre mediador e visitante é 

considerada melhor, uma vez que o profissional que trabalha no museu conhece seu 

acervo e peculiaridades e está pautado pela proposta pedagógica que envolve a 

realização das ações educativas dessas instituições. 

Em resumo, foi possível observar que a relação entre museus e agências de 

turismo especializadas no segmento pedagógico é delicada e, até o momento, as 

experiências não têm sido totalmente bem sucedidas, segundo a ótica dos 

profissionais dos museus. Para eles, o conceito “Turismo Pedagógico” possui 



  

conotação mercadológica predominantemente e pode comprometer a imagem do 

museu perante seus visitantes, bem como, a relação museu-escola, que até o 

surgimento dessa modalidade era direta e ainda é, na maioria dos casos, apesar do 

crescimento da modalidade. 

 

 

4.3 EDUCAÇÃO: UM CAMINHO POSSÍVEL 

 

 

Após analisar os resultados da pesquisa e se constatar que a prática do 

Turismo Pedagógico não é bem vista nos museus, faz-se necessário pensar sobre 

algumas alternativas que possibilitem uma relação mais harmoniosa entre as partes 

envolvidas. 

Talvez o melhor caminho seja fazer com que todas as partes envolvidas 

conheçam mais de perto essa modalidade e se preparem melhor para lidar com ela. 

Seja agência, escola ou museu.  

A eficácia do Turismo Pedagógico suscita, portanto, um desafio, que também 

abarca a educação, ainda que por outro viés. 

 
 

Para fazer jus ao turista pós-moderno, que procura a educação através do 
turismo, é necessário um programa educativo para formar prestadores de 
serviços à altura. Guias de turismo, que sejam ao mesmo tempo 
professores das respectivas áreas, planejadores que criem seus atrativos 
culturais na base de uma pesquisa científica, operadores que ofereçam e 
valorizem as propostas culturais, campanhas de marketing que privilegiem 
as características visuais de cada localidade (BARRETTO, 1998, apud 
RAMALHO, 2009, p. 68). 

 
 

Conforme a experiência de alguns dos representantes do setor educativo 

entrevistados, ainda é reduzido o número de agências que fazem um trabalho 

especializado. Em pesquisas realizadas na internet com a combinação das palavras 

agências de viagens, Turismo Pedagógico e Rio de Janeiro, fazendo algumas 

variações em diferentes tentativas, ficou evidente a pouca oferta de prestadores de 

serviço especializados na modalidade de turismo que serve às escolas na cidade. 

Esses indicadores de busca identificaram apenas duas agências, na cidade do Rio 

de Janeiro. 



  

As agências de viagens que desejam investir em serviços para esse público 

precisam se especializar a fim de atender suas especificidades, isso significa 

preocupar-se com o conteúdo e com a qualidade das informações e dos roteiros 

turísticos, maior tempo de visitação, acompanhamento antes, durante e após a 

atividade, além da contratação guias de turismo bem preparados, que sejam 

especialistas em determinada área do conhecimento e conheçam bem todos os 

locais contemplados no roteiro. 

A preparação dos guias de turismo é um ponto essencial, pois é esse 

profissional quem terá maior contato com os estudantes durante toda a atividade e a 

maioria das informações será passada por ele. Nesse sentido, seria essencial o 

desenvolvimento de cursos preparatórios de guias que pretendam se especializar no 

atendimento ao público do Turismo Pedagógico, nos quais eles conheceriam as 

características e necessidades dos estudantes ao participarem desses passeios, que 

são diferentes de um turista com outro tipo de motivação, e estudariam a fundo os 

locais de interesse de visitação, inclusive os museus.  

No caso do Turismo Pedagógico em museus, assim como há a preparação 

para educadores, poderia haver uma reunião/oficina específica para guias de 

Turismo Pedagógico, no qual, além de serem colocadas as propostas pedagógicas 

do museu e entregue o material educativo, poderiam ser discutidas as dificuldades e 

os limites dessa relação e apontar novos caminhos para o entendimento entre as 

partes. Esse assunto pode ser colocado também em cursos, encontros e congressos 

promovidos pelos museus, como por exemplo, o Encontro com Estudantes de 

Turismo que acontece no Museu Histórico Nacional. 

No que diz respeito aos profissionais de turismo, é necessário despertar a 

percepção dos estudantes de turismo e turismólogos para a tendência do Turismo 

Pedagógico, colocando o assunto em discussão em disciplinas dos cursos de 

graduação e encontros da área. Reforçando essa ideia, Carvalho e Silva e 

Gonçalves (2008, s/p) instruem que: 

 
 

os cursos de turismo, percebendo essa lacuna na formação dos 
profissionais que atuam operacionalmente, [devem buscar] dotar o 
estudante de graduação, que será introduzido no mercado de trabalho, em 
funções mais qualificadas, de um conhecimento mais abrangente acerca 
das questões de [turismo], patrimônio e museologia em nosso país e no 
mundo. 

 
 



  

 

Conhecendo melhor o tema, é possível contribuir efetivamente para o seu 

desenvolvimento, bem como ter preparação para atuar na capacitação dos guias de 

turismo para esse segmento. 

Em suma, na prática do Turismo Pedagógico a educação pode ser apontada 

como o caminho que levará ao conhecimento tanto para estudantes-turistas quanto 

para os profissionais de turismo e museus, beneficiando a todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O turismo em geral é motivado pela vontade de conhecer e aprender mais 

sobre determinado local e cultura, o que atribui à atividade uma proximidade com a 

educação, ainda que de maneira não formal. Ao longo deste trabalho procurou-se 

abordar a afinidade entre o Turismo e a Educação e a possibilidade de unir essas 

áreas a favor da complementaridade entre ensino formal e não formal, mais 

especificamente por meio do chamado Turismo Pedagógico. 

Após o embasamento teórico realizado nos primeiros capítulos com o intuito 

de aprofundar o estudo acerca do Turismo Pedagógico, considerado um segmento 

relativamente novo, verificou-se que sua popularização foi principalmente derivada 

da tendência do mercado turístico em formatar produtos baseados nas preferências 

e necessidades de determinados grupos de potenciais consumidores, percebendo a 

necessidade das escolas de desenvolver atividades que reflitam as transformações 

pelas quais a educação vem passando, entre elas o incentivo à interdisciplinaridade 

e ao contato do aluno com a realidade que se encontra fora dos muros das escolas, 

atentando para questões relacionadas ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-

cultural e à ética e cidadania.  

Entre essas iniciativas estão as atividades extraclasse, que consistem em 

excursões ou viagens organizadas como maneira de unir as experiências turística e 

educativa em um conjunto de atividades que aproximam teoria e prática, 

preocupando-se em estimular o conhecimento de maneira mais abrangente, ligado 

às diversas áreas do conhecimento. 

Ressalta-se a necessidade de que essas atividades estejam apoiadas à 

proposta pedagógica da escola, pois ao realizar viagens de cunho educativo, é 



  

promovida a valorização da cultura e da história, possibilitando ao aluno conhecer 

suas origens, perceber sua identidade histórico-cultural e compreender melhor e de 

modo mais crítico o contexto social em que vive, além de desenvolver noções de 

ética, cidadania e responsabilidade social. Há, assim, enriquecimento tanto do ponto 

de vista pedagógico quanto social no sentido de preparar os jovens para que sejam 

cidadãos mais conscientes. Cabe aos professores e coordenadores organizarem-se 

de forma que o plano de aula e a visita ao local de interesse estejam em sintonia, em 

prol de uma formação ampliada dos estudantes, que possa encorajar novas 

posturas e olhares, - turísticos e de mundo. É importante nesse contexto que a 

agência responsável pela intermediação esteja ciente das necessidades e 

expectativas da escola em relação à realização da atividade, para isso o diálogo e a 

adequação do programa turístico são fundamentais. 

O contato com diferentes lugares, pessoas e culturas por meio do Turismo 

Pedagógico pode proporcionar ainda, uma espécie de educação para o turismo, 

formando turistas mais instruídos e conscientes, que sabem como se portar em suas 

viagens e estão mais receptivos às descobertas e encontros com o novo, aquilo que 

é diferente da sua realidade diária. 

Como mencionado no decorrer do trabalho, os museus mostram-se como 

atrativos potenciais para o turismo com motivações pedagógicas, haja vista a 

possibilidade dessas instituições em proporcionar o contato do estudante, sob a 

condição de turista, com o patrimônio estimulando a absorção de conhecimento, 

bem como o desenvolvimento de sentimentos e comportamentos relacionados à 

memória, identidade e cidadania. 

No entanto, ao analisar mais profundamente o Turismo no ambiente museal, 

algumas questões vieram à tona. 

Os museus têm como função social a educação e nesse sentido, 

desenvolvem projetos e ações para atender ao público escolar. Sua relação com as 

escolas tradicionalmente tem sido direta, a chamada relação museu-escola. O que 

se percebeu a partir da realização da pesquisa de campo nos museus que tiveram 

representantes entrevistados foi que o advento da prática do Turismo Pedagógico 

nos museus transformou a relação museu-escola em museu-agência-escola e essa 

nova configuração não tem deixado uma boa impressão na opinião dos 

coordenadores e mediadores culturais entrevistados. 



  

Os resultados explicitaram o aumento do número de grupos escolares 

mediados por agências na maioria dos museus que participaram da pesquisa, mas a 

relação museu-escola ainda é predominante em todos eles. Ficou clara também a 

ausência de programas específicos para lidar com esse tipo de serviço oferecido 

pelas agências, uma vez que o foco dos museus é diretamente a escola e nesse 

aspecto, a preparação dos educadores. 

Com relação ao acompanhamento do grupo durante a visita, todos 

consideram que a visita flui melhor quando mediada por funcionários do museu, 

devido à questão da preparação para a visita, por conhecer melhor o acervo e o 

local em geral, além da proposta pedagógica que está por trás de cada atividade ali 

realizada. 

Aliás, a falta de preparo em relação aos conteúdos e aparente falta de 

comprometimento com as reais motivações e possíveis resultados da visita, 

priorizando a quantidade de locais a serem visitados à qualidade da experiência 

naquele local foi o ponto negativo mais apontado pelos entrevistados. Para eles, a 

visão economicista ainda é dominante na realização do Turismo Pedagógico. Em 

geral, essa prática não é bem vista, alguns representantes pelo setor educativo 

entrevistados relatam que desde o início desse segmento nos museus pesquisados, 

pouquíssimas são as agências realmente especializadas que os têm visitado. 

Em resumo, pode-se confirmar a hipótese levantada no inicio das pesquisas 

sobre o tema de que o Turismo Pedagógico em museus deve ser considerado um 

segmento com bom potencial de desenvolvimento pelas razões teóricas 

apresentadas até aqui, no entanto, será necessário rever as posturas das partes 

envolvidas a fim de que a relação museu-agência-escola funcione a favor dos 

maiores interessados, os estudantes.  

Para tanto, a educação deve ser apresentada como canal de comunicação e 

participação entre elas. Por meio da especialização dos profissionais das agências 

de viagens que prestam esse tipo de serviço com o desenvolvimento de cursos 

voltados para o segmento; da abordagem do assunto nas disciplinas dos cursos de 

graduação de turismo, a partir da percepção desse nicho a ser melhor trabalhado; 

da possibilidade de aprimorar essa relação abrindo espaço de discussão em eventos 

das áreas de turismo e museologia; e nos museus em programas preparatórios 

direcionados a esse profissional com espaço para discutir o tema. As medidas 



  

propostas visam possibilitar um recomeço para essa “nova relação”, que já 

apresenta bastantes sinais de desgaste. 

Percebe-se que o interesse do mercado pelo Turismo Pedagógico é uma 

realidade e vem crescendo. O que se espera é que esse cenário venha 

acompanhado de especialização dos profissionais, cada vez mais importante não só 

nesse segmento tão específico, mas nos serviços turísticos em geral.  

Com relação aos estudos acadêmicos sobre o tema Turismo Pedagógico, 

notou-se um aumento em número e qualidade de artigos e dissertações do início 

das investigações para a realização do presente trabalho até sua finalização. No 

entanto, esse material não trata diretamente da prática da modalidade no contexto 

dos museus, a maioria relaciona-se a roteiros de Turismo Pedagógico e relatos de 

casos bem sucedidos. Espera-se, pois, que este sirva de base para 

questionamentos e para a realização de trabalhos sobre a mesma temática, ou que 

abordem o ponto de vista das agências de viagens e/ou das escolas, entre outras 

possibilidades. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

Universidade Federal Fluminense 

Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Turismo 

Curso de Turismo 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso II  

Tema: Turismo Pedagógico em Museus 

 

Data: 

Instituição: 

Nome do representante: 

 

Questões para pesquisa 

 

 

• Este museu recebe excursões organizadas por agências de viagens intituladas 

de turismo pedagógico? 

• Com que freqüência o museu recebe visitas de grupos de estudantes 

intermediados por agências? 

• Existe por parte do museu algum programa específico para lidar com este tipo 

de serviço? 

• Qual é a opinião dos coordenadores do museu sobre as visitas organizadas 

pelas agências de viagem, sob o título de turismo pedagógico? 

 

 


