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RESUMO 

  

Este trabalho inicia-se com a contextualização do turismo e educação, 
abordando alguns fatos históricos da realização da educação pelo turismo e 
sua grande importância na educação básica de ensino. O presente trabalho 
tem como seu principal objetivo realizar um estudo sobre a inserção dos 
conhecimentos da área do turismo nos currículos do Ensino Fundamental II (7° 
ano ao 9° ano) de uma Escola Pública Municipal localizada na região da Zona 
Portuária do Rio de Janeiro através das atividades extras. Em seguida, 
abordam-se o cenário escolhido e os levantamentos de experiências dos 
alunos e professores, ligadas ao turismo na unidade escolar e alguns conceitos 
que têm por objetivo, apoiarem a argumentação do trabalho tendo sempre 
como exemplo a sua aplicabilidade ao nosso objeto. Finalizando o estudo 
analisando as experiências de turismo levantadas, seguido de propostas que 
poderão servir em outras regiões à atividade turística como disciplina ou 
atividade extracurricular. 

 

Palavras-chave: Turismo. Educação. Currículo escolar. Escola Pública. Porto 
do Rio de Janeiro (RJ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

ABSTRACT 

 

This work begins with contextualization tourism and education, discuss some 
historical facts realization of the education by the tourism and its great 
importance in basic education of teaching. This work has as main objective 
realize a study about insertion of knowledge of the área of tourism in curriculum 
of the elementary school II (7° level to 9° level) of a Public Municipal School 
located in the Region of the Port Area of ativities, Then, the chosen scenario 
and the experiences of the students and the teachers, related to tourism in the 
School unit and some concepts that aim to support the argumentation of the 
work presented througout  the text, are presented. Its aplicability to our object. 
Finalizing the study analyzing the experiences of tourism raised, followed by 
coherent proposals that will serve in other regions that tourism activity as a 
discipline or extracurricular activity. 

 

Keywords: Tourism. Education. School Curriculum. Municipal Network. Port 
Area of Rio de Janeiro (RJ). 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como propósito discutir e analisar as atividades 

extraclasses e possíveis conteúdos curriculares que se relacionam com 

atividades turísticas de uma escola pública de Ensino Fundamental II (7° ano 

ao 9° ano), situada na Região Portuária do Rio de Janeiro. 

O tema do trabalho origino ao observar o turismo como relevante 

assunto a ser discutido dentro das escolas, tendo em vista seu caráter 

multidisciplinar, sendo possível dialogar com disciplinas tradicionais do 

currículo. 

No Brasil, a qualidade do ensino vem se tornando o principal desafio a 

ser superado, pois configura um atraso do sistema educacional atual, no que 

tange à valorização do educador, montagens de modelos alternativos de 

formação, dentre outros (BONFIM, 2010, p. 17). A autora Bonfim (2010) 

apresenta uma questão que tem sido recorrente à dificuldade do sistema 

educacional, pois, a formação do sujeito interfere no cotidiano e precisa ser 

mais eficiente. Ainda sobre esses problemas, Demo (1999, p. 85-86) destaca 

que:  

a) A escola, sobretudo a pública, restringe-se ao mero repasse 
copiado, deixando o aluno na posição de objeto de ensino, cujo 
resultado é simples aprendizagem 
b) Nesta aprendizagem, tudo tende a ser mal feito, 
acrescentando-se vazios cumulativos nos espaços ditos modernos; 
c) O aluno, a par de saber pouco, o que sabe é inadequado para 
instrumentá-lo como sujeito de processo de mudança; 
d) Não temos ainda sedimentada a necessidade vital de 
atualização constante, nem nos professores, o que repercute no 
envelhecimento inevitável em termos de domínio do saber 
estratégico. 

O autor citado discute que a escola pública possui carência em seu 

ensino, mostrando o fato que o aluno ali não consegue obter o conteúdo 

necessário, sendo este conteúdo ainda fragmentado e seu resultado 

insignificante na aprendizagem, existindo em seu conhecimento espaços 

vazios e não possuindo a estrutura firme para base de sustentação de sua 

formação. Ressalta-se que o professor deve sempre se atualizar de 

conhecimentos novos para ser mais efetiva a orientação que ele for dar aos 
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seus alunos, pois ele é importante ator no processo de mudança (BONFIM, 

2010, p. 10). 

A problemática a ser verificada refere-se ao desenvolvimento de 

atividades ligadas ao turismo, tais como, passeios, excursões, viagens e outras 

(extracurricular), e ainda, a identificação de conteúdos da área de 

conhecimento do turismo (curricular) inseridos no projeto pedagógico do Ensino 

Fundamental II (7° ano ao 9° ano), de uma Escola Municipal, localizada no 

bairro da Saúde na Região Portuária do Rio de Janeiro. Sendo assim, levanta-

se como questão norteadora do presente trabalho: em que medida a temática 

de turismo seja por meio de atividades em sala de aula ou extraclasse ou de 

conteúdos dados em salas de aula pode ser inserida no curriculo? 

A Região estudada é a Zona Portuária do Rio de Janeiro, mais 

especificamente no bairro da Saúde, local este em que ocorreu grande 

transformação por conta do Projeto Porto Maravilha, iniciado em 2009, cujo 

objetivo envolve aspectos referentes à requalificação urbana1, bem como os 

surgimentos de novos negócios e turismo. 

O Turismo está em constante crescimento no Brasil, em especial devido 

às projeções internacionais com os grandes eventos. Por sua vez, o município 

do Rio de Janeiro tem seu patrimônio mundial, o Cristo Redentor, considerado 

uma das novas Setes Maravilhas do Mundo, reconhecido pela UNESCO (BBC, 

2015). 

A inserção do conteúdo do turismo no currículo desenvolve o 

conhecimento da área e propicia entendimento diferenciado aos alunos, sendo 

assim a possibilidade de observação e participação vai oferecer uma visão 

ampla com relação ao turismo.  

Algumas ações governamentais foram realizadas, visando promover o 

turismo nacional e despertar o interesse dos jovens pelo setor. Como exemplo, 

‘’têm-se os programas Iniciação Escolar para o Turismo e Programa Embarque 

Nessa, ambos do Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR); Projeto 

Caminhos do Futuro (Ministério do Turismo em parceria com a Academia de 

                                                           

1
 Disponível em: http://www.portomaravilha.com.br/portomaravilha, Acesso em: 19 jan 2016 

http://www.portomaravilha.com.br/portomaravilha
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Viagens e Turismo-BR) e o Projeto Aprendiz de Turismo da Academia de 

Viagens e Turismo –BR (AVT-BR)’’ (FONSECA FILHO, 2013, p. 24). 

Sendo assim, este estudo justifica-se por se basear nas atividades que 

se relacionam ao turismo nessa unidade escolar, que pode desenvolver as 

bases da formação do sujeito. 

 O objetivo geral é investigar a inserção dos conhecimentos relativos à 

área do Turismo no currículo do Ensino Fundamental II (7° ano ao 9° ano), de 

uma Escola Municipal, na Região Portuária do Rio de Janeiro.  

Os objetivos específicos são: 

 Contextualizar a Educação Turística no âmbito da 

Educação Básica, mais especificamente no Ensino Fundamental II.  

 Realizar um levantamento de experiências dos alunos e 

professores ligadas ao Turismo na escola objeto de estudo. 

 Analisar as experiências de turismo levantadas na referida 

unidade escolar, tendo a finalidade de sugerir propostas de educação 

turística local. 

O presente estudo realiza-se através de procedimentos metodológicos, 

qualitativos. A escolha da metodologia se adequa aos tipos mais comuns de 

pesquisa: bibliográfica e de campo, para cada fase da pesquisa o pesquisador 

utilizará diversas formas de abordagens. 

Sendo assim, o trabalho parte da premissa que a inserção de atividades 

relacionadas ao turismo na formação básica é importante para constituir o 

conhecimento inicial sobre a área, fornecendo bases ao estudante e 

apresentando o turismo como uma área de conhecimento necessária ao 

desenvolvimento da formação escolar. 

A primeira etapa está baseada no levantamento bibliográfico que 

contribuiu na fundamentação teórica para construção da pesquisa, a fim de 

buscar contextualização histórica desde os fundamentos teóricos do conceito 

de turismo, educação pelo turismo com destaque para a educação turística no 

âmbito da Educação Básica, mais especificamente o Ensino Fundamental II. 

Destacando ainda nessa etapa o contexto local da pesquisa, a região portuária 

do Rio de Janeiro, trazendo a abordagem para a vocação turística da cidade. 
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Na segunda etapa procedou-se ao levantamento de experiências 

turísticas na escola objeto deste estudo. Realizou-se, primeiramente um grupo 

focal com os professores e alunos participantes da atividade, procurando 

mediar as informações subjetivas relevantes nas atividades turísticas que os 

professores proporcionam aos seus alunos, e observando o interesse destes 

pelo turismo. Após esta etapa, foi aplicado questionários com perguntas 

semiestruturadas que buscou investigar a motivação para a realização da 

atividade, a organização, a experiência e a identificação do turismo, e que 

beneficio traz à Região, a ambos e a sua escola. 

Na última etapa foram analisados dados obtidos tanto referentes às 

pesquisas bibliográficas quanto de campo, visando sugestões para uma 

proposta de educação turística local. 

Com isso, o presente trabalho está estruturado em uma introdução, três 

capítulos e considerações finais. No primeiro capítulo está apresentada a 

discussão teórica do trabalho, embasando o contexto histórico e levantamentos 

de autores que estudam turismo pela educação, e por fim, a zona portuária em 

sua retrospectiva histórica e sua importância para o turismo do RJ, e aspectos 

que levam a prática do turismo e educação na Região da Zona Portuária do Rio 

de Janeiro. 

No segundo capítulo estão relatados à pesquisa de campo, e também os 

objetivos que o autor buscou em seu estudo. São mencionadas às práticas de 

turismo na escola como passeios, excursões e viagens realizadas pela unidade 

escolar. Abordou-se ainda o projeto pedagógico da Escola Municipal da Região 

da Zona Portuária, especialmente na Unidade Escolar com suas práticas 

educativas relacionadas ao turismo, as relações de conteúdo, currículo e 

atividades extracurriculares, dando sempre ênfase ao interesse dos 

professores e alunos e o que o significam para seu aprendizado pessoal e 

profissional.  Apresentou-se o levantamento de atividades com figuras de cada 

prática realizada pela Unidade Escolar, e a análise das abordagens de alunos e 

professores sobre o turismo. 

 No terceiro capítulo fez-se a finalização, propondo uma educação pelo 

turismo na escola, partindo-se das respostas encontradas na pesquisa de 

campo, e oferecendo sugestões de melhor aproveitamento das atividades que 
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podem ser inseridas no currículo e talvez, numa futura dimensão, a criação de 

uma disciplina sobre o turismo. 

 Nas considerações finais sobre o estudo, aborda-se a experiência 

aproveitada pelo autor, às relatadas pelos participantes, professores, alunos, 

que poderão servir de base para outros estudos sobre a temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

1 TURISMO, EDUCAÇÃO E POTENCIALIDADE TURÍSTICA DA ZONA 

PORTUÁRIA 

Turismo e educação, à primeira vista, parecem dois temas desconexos, 

pois ao falar em turismo tem se a ideia de realização de viagens, destinos 

turísticos, atrativos, porém o fenômeno do turismo vai além, uma vez que se 

relaciona com a área da Educação, quer seja a educação formal ou informal. 

O turismo possui caráter multidisciplinar que envolve diversas áreas, 

incluindo o caráter econômico, que é um dos grandes apelos da atividade, uma 

vez que a economia de muitos locais depende da atividade turística, com oferta 

de serviços e produtos turísticos planejados pelos órgãos públicos. 

Por sua vez, o investimento em educação não possui um retorno tão 

imediato quanto o do setor turístico, pois seus resultados são de longo prazo e 

nem sempre tão visíveis. No entanto, é possível aliar os dois setores de 

maneira que ambos se completem para a formação integral da pessoa como 

cidadão, titular de direitos.  

A Escola é o principal gerador de muitas mudanças na vida de um 

indivíduo. Começando pelo ensino básico, passando pela alfabetização e 

chegando ao Ensino Fundamental – 7° ano ao 9° ano, o estudante adquire 

conhecimentos mais abrangentes. Comparando a Educação dos anos 70 com 

a atual, o currículo escolar está mais diversificado e repleto de conteúdos 

visando à preparação do aluno como membro da sociedade, porém há a 

preocupação de que o aluno está sendo simples receptor de informações, sem 

muita capacidade de operar essas aquisições de forma mais reflexiva. 

Na rede pública de ensino, o turismo propriamente dito não se enquadra 

como atividade extraclasse. São realizadas ações fora da Escola com foco no 

currículo, porém não com viés de ligar atividade/aluno/conhecimento, embora 

ocorra em grande parte das vezes, na prática, a essência da atividade turística 

não é reconhecida pela comunidade escolar como um elemento educativo, 

apenas lúdico. 

Este trabalho pretende identificar como o turismo e a educação podem 

contribuir na formação do aluno, seguindo o pensamento:  
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[...] de que a educação seria um dos principais fatores para a 
melhoria de uma sociedade, [...] o turismo pedagógico poderia 
contribuir com esse processo e diversificar o ensino de forma positiva 
na escola pública. (FONSECA, 2014, p. 8). 

 

Quando o autor menciona que o turismo pedagógico poderia contribuir 

com o processo de ensino, e diversifica a forma de aprender, enfatiza a 

relevância da educação turística advinda da prática do turismo pedagógico.  

O Turismo Pedagógico é comumente oferecido por empresas como um 

segmento lucrativo, voltado para a prática escolar, sem muita preocupação 

com sua inserção no currículo escolar. Assim o planejamento parece ser  

regulador escolar, ao invés de ser tido como organizador das ações educativas. 

(SCREMIN; JUNQUEIRA. 2012, p. 32) 

Na prática pedagógica, por exemplo, quando se aborda educação 

turística, parte-se da premissa que o aluno irá realizar uma atividade extra-

classe, como no caso hipotético da disciplina História do Brasil, quando ao se 

falar sobre Brasil Império, opta-se por levar o estudante a um museu cujo 

acervo tenha relação com os fatos abordados. Não há, pois, uma conexão 

clara com as práticas curriculares, compromissadas com a integralidade da 

educação. 

O turismo é um meio propício para o desenvolvimento da formação, 

porque une uma linha de ensino com atividade e quando esta atividade se 

realiza, ela compõe a aprendizagem do aluno, trazendo experiências 

diversificadas. 

Quando se fala em Educação pelo Turismo dá-se importância à 

educação turística, pois: 

[...] é compreendida como um processo educativo cuja finalidade é 
difundir conhecimentos sobre o turismo na sociedade, por meios de 
ações voltadas à educação, seja esta formal, não formal ou informal 
(FONSECA FILHO, 2007, p. 54). 

 

A educação pode ser feita por meio de ações seja formal, não formal ou 

informal e a educação estrategicamente pode ser desenvolvida como um tema 

oblíquo ou formalmente em uma disciplina ou ainda como parte diversificada do 

currículo. 
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1.1 ENTENDIMENTO DA EDUCAÇÃO TURÍSTICA 

 

Nesta subseção aborda-se a educação pelo turismo, como colaboradora 

dos estudos na atualidade, tendo como ponto de partida a educação pelo turismo.  

Segundo Fonseca Filho (2007, p. 14). 

A educação em turismo no Brasil surgiu com a oferta da educação 
profissional na área de turismo e hotelaria na década de 1950 e teve 
forte desenvolvimento nas Regiões Sudeste e Sul do país, 
promovido, principalmente, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial – SENAC. 

A educação pelo turismo teve inicio com foco na profissionalização com 

objetivo de formar técnicos de turismo, trabalhadores da rede hoteleira, visando 

ao desenvolvimento do turismo e hotelaria, principalmente na Região Sudeste 

e Sul do país. 

Na década de 1970, surgem os primeiros cursos superiores em 
turismo, com destaque para o primeiro curso de Bacharelado em 
Turismo criado pela Faculdade de Turismo do Morumbi (hoje 
Anhembi-Morumbi), em São Paulo, no ano de 1971. Logo, em 1973, 
na cidade de São Paulo, outras instituições passaram a ofertar o 
curso como a Faculdade Ibero-Americana de Letras e Ciências 
Humanas e a Universidade de São Paulo, sendo que nessa época, 
no Brasil, havia uma expectativa e credibilidade sobre o turismo, 
identificando-o como um relevante elemento para auxiliar o 
desenvolvimento econômico (REJOWSKI, 1996 apud FONSECA 
FILHO, 2007, p. 14). 

 

Com a expansão da oferta de cursos, a formação profissional permitiu 

melhor qualificação da mão-de-obra especializada e fez surgir novos estudos e 

pesquisas sobre Turismo e Hospitalidade. 

A atividade turística é contínua, sendo assim se aprimora e evolui a todo 

instante. Fonseca Filho (2007) observa que o turismo possui diversas 

abordagens, sendo estudado pela perspectiva da Psicologia, Antropologia, 

Direito, Economia, Educação, Geografia e História etc. 

Deste modo, o desenvolvimento da Educação Turística abre a 

possibilidade de sua inserção na escola básica, com a criação, ao longo do 

tempo, de programas relacionados à educação formal, com o propósito de 
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propiciar ao aluno do ensino fundamental e médio a oportunidade de conhecer 

um novo campo e ao mesmo tempo incluir-se socialmente. 

No entanto, existem poucos registros de escolas que possuem o 

conteúdo de turismo como parte de seu currículo. Muitas tratam o turismo 

como atividade de lazer, especificamente, sem a preocupação de formar o 

cidadão que compreende a prática turística, no que se refere às possibilidades 

de trocas culturais e de entendimento de sua própria história como nação e 

povo. 

Tais aspectos, se trabalhados no currículo escolar, poderiam 

desenvolver no aluno, respeito ao patrimônio material ou imaterial, valorização 

do potencial natural e das possibilidades de exploração dos atrativos do local 

em que reside. 

O artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), n° 9.394/96 pontua que: 

Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia [...] (BRASIL, 1998, apud FONSECA FILHO, 2007, p. 16). 

  

Com base no estabelecido nesse artigo, as escolas foram se 

aprimorando e inovando as formas de ensino, mas, ainda assim, há carência 

com relação à educação turística.  

Entende-se que a existência da educação turística tem que estar 

inserida na educação básica, em rede pública ou privada, a fim de possibilitar 

conhecimentos que possam desenvolver condutas maduras e responsáveis 

perante a atividade turística. Não apenas de instruir como turistas, mas 

cidadãos que prezem a sua história e os equipamentos culturais da localidade, 

zelando por eles. 

 Segundo Rebelo (1998, p.9 apud FONSECA FILHO, 2007, p.37): 

Tal estado de educação nos munícipes a ponto de não só pensarem 
a respeito do turismo no município, mas sentirem-se tanto agentes 
como sujeitos do seu desenvolvimento turístico e mais, de agirem 
com a maior eficiência possível em função da complexidade de seus 
pensamentos (conhecimentos) e de quanto internalizarem a questão 
da educação turística, rumo à caracterização de novos valores ou 
mudança de vida. 
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Quando o autor Fonseca Filho (2007) chama a atenção para o texto de 

Rebelo, reforça a ideia de que o munícipe que recebe a educação turística 

pode contemplar sentimentos, pensamentos e atitudes que se conectam com a 

realidade, porque a experiência e comportamento dos residentes estão sujeitos 

às transformações do turismo. 

Este residente será capaz de ver a prática do turismo com outros olhos. 

Consegue perceber os aspectos socioculturais, a presença dos povos de 

culturas diferentes, a relevância dos aspectos de sustentabilidade e o caráter 

econômico da atividade turística como gerador da oferta de serviços e 

progresso. 

Além disso, a educação pelo turismo recebida pelo estudante, pode ser 

multiplicada em sua rede de relações, com seus familiares, vizinhos e amigos, 

por meio de conversas e troca de experiências, favorecendo não apenas os 

residentes, mas também aqueles que os visitam. 

 

1.2 PROGRAMAS EDUCACIONAIS PARA O TURISMO NA ESFERA 

DA ESCOLA PÚBLICA NO BRASIL: UMA BREVE ANÁLISE 

. Neste subitem aborda programas que já foram realizados em algumas 

escolas de Ensino Fundamental e Médio. Tem como base o autor Fonseca 

Filho, onde participou da criação e elaboração. Nos dias de hoje pode-se 

abordar novamente se apropriar do que já existiu. 

Segundo Fonseca Filho, (2010, p. 2): 

[...] Algumas ações governamentais foram realizadas visando 
promover o turismo nacional e despertar o interesse dos jovens pelo 
setor. A exemplo disso, temos alguns programas como o de Iniciação 
Escolar para o Turismo (1992); o Programa Embarque Nessa (1999), 
ambos da Embratur o Programa Aprendiz de Turismo da Academia 
de Viagens e Turismo – BR (AVT-BR, hoje GTTP-Brasil).  

 

 O primeiro programa foi o projeto de Iniciação Escolar para o Turismo, 

de 1992, concebido em forma de cartilha para apresentar serviços da atividade 

turística aos jovens estudantes, identificando estes como futuros trabalhadores 

do setor.  



25 
 

O programa Embarque Nessa, de 1999, foi apenas revisado e 

incorporado ao Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), 

que se destinava aos alunos da antiga sexta série do ensino fundamental, 

composto de material impresso e vídeo destinados a professores e alunos 

(FONSECA FILHO, 2010).  

Assim, tinha finalidade de auxiliar os professores na preparação de aulas 

sobre o tema, adequadas aos alunos do ensino fundamental, mas seu escopo 

ia além, visto que contemplava outros objetivos como:  

[...] conscientizar sobre a importância socioeconômica do turismo 
enfatizando os benefícios para comunidade, empresários e poder 
público; sensibilizar para a valorização e proteção do patrimônio 
natural e cultural do país; mostrar aos jovens que o turismo é uma 
atividade geradora de empregos, motivando-os a optar por profissões 
nesse setor, preparar os estudantes para serem agentes 
multiplicadores do turismo na comunidade e incentivar o respeito ao 
turista (FONSECA FILHO, 2007, p. 43). 

 

A sugestão da EMBRATUR é fazer que o programa direcionasse jovens 

e adolescentes para se interarem sobre os patrimônios culturais de sua cidade 

ou país a fim de mobilizar sobre o potencial turístico do país em que reside. 

 No entanto, a temática do turismo contribui com amplas visões às 

matérias de um currículo, em que o aluno pode desenvolver através da 

atividade turística sensibilização pelos dos conteúdos discutidos, além de 

absorver o que foi exposto em sala pelos professores, também conseguindo 

debater sobre a região visitada. 

Elaborou-se ainda Programa Aprendiz que correlaciona a educação 

turística no Brasil, uma vez que não possui elo governamental, programa 

conhecido como AVT-BR, hoje GTTP-Brasil2. 

Este programa trabalha a elaboração de materiais didáticos como livros 

com conteúdos ligados ao turismo. O livro básico é dividido em três módulos, 

como: Viagens e Turismo; Cultura e Turismo e Geografia e Turismo. O 

conteúdo pode ser demonstrado através da descrição do material e exemplos, 

como forma menos entediante se comparado a muitos outros de matérias 

normais do currículo. 

                                                           

2
 Global Travel & Tourism Partneship – GTTP.  
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Um dos fatores interessantes desse programa é que ele não requer do 

professor a formação superior específica em turismo, uma vez que o material 

apresenta os recursos básicos necessários para ministrar tal conteúdo, 

permitindo ao docente e ao aluno compartilhar experiências. 

 

1.3 A REGIÃO PORTUÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

 

A Zona Portuária se divide em quatro bairros que contemplam a história 

do Rio de Janeiro, representando o período dos acontecimentos da vinda da 

Família Real ao Rio de Janeiro, como a chegada de navios negreiros, a 

profusão de mercadorias desembarcadas e a construção de patrimônios 

históricos culturais que engrandecem a região.  

A Zona Portuária, compreendida pelos bairros da Gamboa, Saúde, 
Santo Cristo e Caju, por muito tempo foi uma área de extrema 
importância para a cidade do Rio de Janeiro, visto que foi palco para 
ação de importantes momentos históricos, especialmente durante o 
período em que a cidade não ultrapassava os limites do chamado 
“Centro do Rio” e sua zona periférica. Logo, as intervenções que 
ocorreram na Zona Portuária no decorrer do processo de 
desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro foram decorrentes de 
ações pontuais (SILVA; SILVA, 2014, p.1). 

 

A região Zona Portuária do Rio de Janeiro, geograficamente, era 

desprivilegiada, porque esta parte da cidade localizava-se entre os morros, 

numa estreita zona litorânea, o que dificultou seu desenvolvimento. 

Foi gradual a transformação na Zona Portuária. Coube, por extenso 

período. Com o estabelecimento da Família Real e abertura dos portos, em 

1808, a região foi se modificando. A profusão de mercadorias que chegavam 

aos armazéns, a presença de docas foram modificando a paisagem e 

imprimindo características que perduram na atualidade (PORTO MARAVILHA, 

2009). 

No entanto, a chegada do progresso também trouxe consequências para 

a população, pois a transformação exigiu demolição de casas e foi afastando 

os moradores que buscaram refúgio nos morros próximos. Encontram-se 
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marcas do passado nos bairros da Saúde e Gamboa, que exibem um 

sincronismo entre passado e presente. 

A área da região Portuária foi transformada radicalmente pelo Prefeito 

Pereira Passos, como, por exemplo, abrindo a Avenida Rodrigues Alves 

(VISIT.RIO, 2016). No entanto, a grande modificação sofrida pela Região 

ocorreu nos últimos anos, como legado da Olimpíada Rio 2016. 

Houve preocupação em preservar parte da história do Rio de Janeiro, 

como pode ser notado pela manutenção da área do Valongo, que teve forte 

presença de escravos, local de surgimento de uma cultura popular, bem como 

a recuperação e restauração dos antigos armazéns. Por outro lado, a presença 

de Museus como o Museu de Arte do Rio (MAR), o Museu da Amanhã e, mais 

recentemente, o Aquário Marinho do Rio (AquaRio)  trazem uma visão de 

atualidade. 

Este cenário tem dado características à localidade, valorizando seu 

patrimônio histórico e cultural e renovado as atratividades da região, e tem 

contribuido para o turismo na Região, como a participação de moradores e de 

alunos de Unidades Escolares situadas nas proximidades desses 

equipamentos culturais. 

Essas intervenções têm influenciado de forma positiva às escolas 

próximas que passaram a receber os projetos sociais a serem desenvolvidos 

na Região. 

Para o presente trabalho escolheu-se uma Unidade Escolar que se situa 

entre os bairros da Saúde e a Gamboa. Esses bairros possuem igrejas 

coloniais, casarios dos tempos coloniais do século XIX e XX, além da Fortaleza 

de N.S da Conceição no Morro da Conceição. Atualmente, passam por uma 

requalificação urbana, sendo um local cobiçado pelo poder privado como alvo 

de investimentos, especialmente porque vem recebendo uma demanda 

frequente de turistas. 

Outro local que desperta atenção nessa região é a Praça Mauá, 

localizada na Região Portuária do Rio de Janeiro, e que atualmente tem 

recebido diversas oportunidades de turismo, como os projetos do Porto 
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Maravilha, que valoriza o patrimônio histórico-cultural, com construções de 

equipamentos culturais que se interligam à paisagem. 

 

1.4 POTENCIAL TURÍSTICO A PARTIR DOS ATRATIVOS 

HISTÓRICOS CULTURAIS DA ZONA PORTUÁRIA E DOS 

BAIRROS DA SAÚDE E DA GAMBOA 

 

O levantamento dos atrativos da Zona Portuária foi realizado através de 

informações constantes de sites que abordavam a Região, principalmente o 

Visit Rio (2016), aplicativo que disponibiliza passeios pelo Rio de Janeiro, tendo 

em vista a apresentação da zona portuária e todo o seu potencial cultural e 

educativo. 

A especificidade do site é auxiliar os turistas e visitantes com 

apresentação de conteúdos relevantes e atuais sobre os serviços e atrativos 

turísticos da cidade, por exemplo, o que fazer, onde comer, onde ficar, 

sugerindo ainda alguns atrativos interessantes existentes na Zona Portuária. 

Foram utilizados ainda dados obtidos em uma participação do autor 

deste estudo em um curso denominado Estudo do Meio do Turismo Cultural e 

Herança Africana que aconteceu na Região da Zona Portuária do Rio de 

Janeiro, e que muito contribuiu para o embasamento teórico deste trabalho. 

A Região antes mesmo de receber a Praça Mauá era conhecida como 

Largo da Prainha, ainda há uma praça com esse nome, porém após o período 

de Reforma Pereira Passos, esse espaço passou a compreender a atual Praça 

Mauá, que fica localizada próximo aos bairros da Gamboa e Santo Cristo. 

A Praça Mauá, segundo Igrejas (2012, p. 55), tem: 

[...] proximidade ao terminal de passageiros de transatlânticos, tem 
bastante potencial para desenvolvimento de atividades turísticas e de 
entretenimento; contando ainda com a presença de imóveis 
preservados (armazéns e sobrados), alta densidade de prédios 
institucionais. 

 

Um atrativo importante da Zona Portuária é o Mosteiro de São Bento 

(1590). O Mosteiro está localizado no lugar mais próximo do centro do Rio de 
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Janeiro, de fácil acesso. Agrega-se à Igreja Monteserrat onde todos os 

domingos são apresentados cantos gregorianos. 

Passando pela Praça Mauá encontra-se a presença de alguns Museus 

como O Museu de Arte do Rio (MAR) e o Museu do Amanhã, próximos aos 

Armazéns do Porto e ao Morro da Conceição. A Praça testemunhou a chegada 

dos navios com mercadorias, escravos e hoje recebe turistas. Nela está 

localizado o Edifício A Noite, primeiro arranha-céu (1930) da cidade. Há ainda 

na praça a estátua do Barão da Mauá, Irineu Evangelista de Souza. 

O Museu do Amanhã explora uma nova concepção de museu. Seu 

acervo inteiramente digital encanta por sua interatividade e pelo aparato 

tecnológico. 

O Píer Mauá, antigo porto de entrada de navios que traziam escravos, 

mercadorias, cargas e por muito tempo caracterizado como abandonado, 

devido à requalificação apresenta estrutura mais adequada para a recepção de 

turistas que desembarcam de grandes cruzeiros que atracam no Porto do Rio 

de Janeiro. 

O Circuito Histórico e Arqueológico da Celebração Africana (2015) é 

realizado pelo grupo de teatro que deu origem à Periferia Cena Portuária que 

aborda de forma dinâmica e interativa a história da herança dos escravos que 

viviam e chegavam à Região, teatralizando cenas, em cada local específico e 

ressaltando a importância cultural da Região. 

O Morro da Conceição possui atrativos turísticos de grande importância 

histórica como a Escadaria da Pedra do Sal, os três conjuntos, Jardins 

Suspensos do Valongo, Mercado de Escravos e a Casa da Guarda, bem como 

o Cais do Valongo e da Imperatriz, o Centro Cultural José Bonifácio e o 

Cemitério dos Pretos Novos. 

Na Figura 1, pode-se visualizar a Escadaria da Pedra do Sal, localizada 

na Rua Argemiro Bulcão. Nesse lugar ocorreram os principais pontos de 

encontros de samba, desde o século XIX quando os estivadores se reuniam 

para dançar e cantar. Na Pedra do Sal surgiram grandes sambistas dos 

carnavais do Rio de Janeiro. Sua denominação é devido à história do Sal que 
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era descarregado, no século XVII, na rocha, pelos africanos escravizados. O 

local foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), em 

1984, no dia da Consciência Negra, 20 de novembro. 

                     Figura 1: Escadaria da Pedra do Sal 

 

 

 

 

 

                               

                               Fonte: Acervo Pessoal (2016) 

O Jardim Suspenso do Valongo, Mercado de Escravos e a Casa da 

Guarda foram lugares que abrigavam escravos e onde foram encontrados 

objetos da época da prática da escravidão, como por exemplo, as casas de 

engorda. 

No mandato do prefeito Pereira Passos a via que passava ali naquele 

local foi reformada, e com isso foram construídos o Jardim Suspenso do 

Valongo, a Casa da Guarda e o Mictório Público, desenhado pelo arquiteto Luis 

Rey e inaugurado em 1906. 

O Cais do Valongo e da Imperatriz (Figura 2) foram os principais 

desembarques e comércio de africanos escravizados. O Cais da Imperatriz foi 

construído em homenagem à Princesa Teresa Cristina Maria de Bourbon. Em 

1911, ainda no período de Pereira Passos, o Cais da Imperatriz foi aterrado. 

Somente em 2011 com a requalificação urbana do Porto Maravilha pode ser 

resgatado e transformado em monumento preservado. 

 

 



31 
 

        Figura 2: Cais do Valongo e Cais da Imperatriz. 

 

 

 

 

 

                                Fonte: Acervo Pessoal (2016) 

Na Figura 3, visualiza-se o Centro Cultural José Bonifácio, sendo uma 

referência da cultura afro-brasileira. Inaugurado em 14 de março de 1877, 

acomodou o primeiro colégio público da América Latina. O Edifício foi 

construído com a finalidade de atender à educação das comunidades carentes 

da Região Portuária, a mando de D. Pedro II. 

                    Figura 3: Centro Cultural José Bonifácio 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Acervo Pessoal (2016) 

Na Figura 4, pode-se contemplar o Cemitério dos Pretos Novos, 

considerado como Instituto Pretos Novos (IPN). Foi um grande cemitério de 

africanos recém-chegados no Brasil, ali eram depositados os escravos que não 

resistiam os maus tratos durante a viagem, morriam antes ou após o 

desembarque e eram enterrados nesta localização.  Hoje é um Centro Cultural 

em que se pode encontrar pertences dos escravos, restos de alimentos e 

objetos do uso diário. Segundo uma pesquisa Arqueológica no ano de 1996 a 
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maior parte dos ossos pertencia a crianças e adolescentes. Atualmente, o 

Instituto Pretos Novos (IPN) tem a principal função de resgate da história da 

cultura africana, realizações de cursos e de oficinas. 

                   Figura 4: Instituto Pretos Novos (IPN) 

 

 

 

 

 

                         

                             Fonte: Acervo Pessoal (2016) 

O levantamento apresentado atende ao objetivo de torná-lo roteiros 

turísticos a serem realizados a pé, visando a estimular o interesse pelo 

conhecimento da Região, por alunos da unidade escolar, objeto deste estudo, 

que se localiza nessa área abordada, um lugar estratégico e regado de história. 

Com isso, no capítulo seguinte será apresentada a unidade escolar estudada, 

tendo em vista a identificação das atividades extra-curriculares já existentes e a 

apropriação dos atrativos culturais da Zona Portuária por parte de professores 

e alunos.  
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2 O DESENVOLVIVENTO PRÁTICO DA EDUCAÇÃO PELO TURISMO 

NA UNIDADE ESCOLAR 

O presente capítulo tem como objetivo identificar a educação pelo 

turismo em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental, do 7° ao 9° ano, 

localizada na Região da Zona Portuária do Rio de Janeiro. A preferência por 

essa escola foi despertada no ano de 2015, quando se iniciou a disciplina 

Turismo e Educação na UFF, e começou-se a obter olhares sobre a atividade 

turística a partir dos ensinamentos do que seria educação em turismo. Além 

disso, a escolha foi pela escola (Figura 5) estar inserida na localidade com 

efetivas modificações urbanas da cidade, cujos atrativos turísticos foram 

revelados junto com a realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016.  

Segundo o site (Rio Educa) da Prefeitura do Rio de Janeiro as ações de 

Ginásios Cariocas foi elaborado em 2011 pensando nos pilares da tecnologia, 

projeto de vida e educação de valores, com o objetivo de que o aluno esteja 

mais presente. De 2011 para 2012, 10 escolas adotaram o ensino integral, 

atendendo sete mil alunos. A escola passa a adotar salas interativas, atraentes 

para o aluno buscar prazer em estudar. 

        Figura 5: O objeto de estudo: Unidade Escolar Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fonte: Acervo Pessoal (2016) 

Assim, inicia-se partindo da pesquisa de campo na Unidade Escolar, 

abordando a descrição do estudo e apresentando o seu objeto reunindo 

informações sobre a Região da Zona Portuária e informações sobre a Unidade 

Escolar. 
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O autor deste trabalho participou diretamente e indiretamente das 

atividades, teve como ajuda o auxilio da coordenadora e os professores 

participantes da pesquisa, as figuras foram retiradas do acervo da página de 

uma rede social que a Unidade possui, algumas fotos da participação nas 

atividades, registrou individualmente. 

Foi uma experiência positiva porque o autor se relaciona com o tema há 

muito tempo, pois, ver em prática o que tinha estudado abrilhantou ainda mais, 

os alunos e os professores são hospitaleiros.  

As informações da delimitação da Região Portuária do Rio de Janeiro, 

de caráter descritivo, se baseiam na segunda edição do livro Dos Trapiches ao 

Porto: Um estudo sobre a área portuária do Rio de Janeiro, do autor Sérgio 

Tadeu de Niemeyer Lamarão (2006). 

A Zona Portuária é delimitada pelos bairros – Saúde, Gamboa e Santo 

Cristo – que formam a atual e moderna Região, gerida pela I Região 

Administrativa da Cidade do Rio de Janeiro. Composta pelos bairros 

apresentados na figura (6): 

           Figura 6: Mapa da Região da Zona Portuária 

 

                          Fonte: Porto Maravilha (2011) 

Segundo Lamarão (2006, p. 14): 

A partir das grandes reformas de 1904-1911, a área de estudo 
converteu-se numa zona definitivamente especializada no contexto 
urbano carioca, passando a desempenhar, com exclusividade, a 
função portuária, num momento em que essa função atingia um 
patamar técnico superior na escala da modernização capitalista. 



35 
 

No entanto, a descrição do espaço portuário implicou na redefinição do 

espaço. Assim como a construção do porto foi o eixo de uma ampla operação 

de renovação urbana e de modernização capitalista, muitos bairros da Região 

da Zona Portuária passaram por diversas modificações e o Turismo tem sido o 

principal fator de redefinição do espaço. 

As transformações na Região influenciaram as mudanças na Unidade 

Escolar em estudo, que já havia sofrido mudança de currículo, e com as 

mudanças na região foram agilizadas parcerias com museus vizinhos e 

possibilidades de realização de passeios com alunos,  com mais frequência. 

A Unidade escolar está concentrada na Rua Edgard Gordilho, número 

63, próxima à Praça Mauá, com média de 240 alunos do 7° ano ao 9° ano. É 

considerada um Ginásio Carioca e faz parte de um dos programas da 

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. As aulas acontecem no período integral. 

No ano de 2013, feita a troca de currículo das Unidades Escolares Municipais, 

a Escola passou a ser considerada como Ginásio Experimental de Artes 

Visuais. No espaço escolar pode-se ver um ambiente diferenciado do da escola 

tradicional.  

No Ginásio experimental de Artes, segundo um dos Professores de 

História da Arte que trabalham diretamente com proposta de outros Ginásios 

Cariocas, nas disciplinas como Projeto de Vida e Protagonismo Juvenil, os 

próprios alunos são os artistas e protagonistas da utilização de cada espaço da 

Escola, com as diversas formas de desenvolver talentos e habilidades em arte. 

De acordo com o Professor de História da Arte 2, as aulas vocacionadas 

são as de Artes Visuais, em que esse professor coordena Ateliês, 

possibilitando aos alunos desenvolverem a criatividade nas artes gráficas, 

plásticas, como a de desenho, cor e pintura e aprendendo a trabalhar com 

novas tecnologias e mídias para utilização de sites ou aplicativos para 

aprimoramento da arte virtual. 

Além disso, a Unidade Escolar desenvolve atividades extraclasses como 

passeios pela região, a cada semana, caminhadas pelo Bairro da Saúde e da 

Gamboa e abordagem pelos professores da importância da preservação da 

memória, e a partir disso fazem esforço para sensibilizar os alunos e 
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moradores da Região, dando ciência do surgimento da Requalificação Urbana 

que contribuiu para melhorar a imagem da Região e da Escola. 

O período de análise das atividades aconteceu de maio a setembro de 

2016, onde que foi analisada o total de 19 atividades consideradas turísticas, 

com auxílio das entrevistas realizadas com o Professor de História da Arte 2 e 

pela Coordenadora Pedagógica. Usou-se ainda as informações constantes no 

site da Escola que detalham as atividades realizadas. 

Foi possível também manter contato com a Coordenadora Pedagógica, 

sendo este essencial para o presente trabalho. No primeiro convívio, ela 

apresentou a Rede Social e o Blog em que podem ser vistos os relatos e 

fotografias, e a organização das atividades relacionadas ao turismo. Após esse 

contato, o próximo passo foi disponibilizar conversas com os professores 

organizadores e alunos. 

De acordo com o apresentado pela Coordenadora Pedagógica pode-se 

perceber que quem organizava as atividades eram dois professores de História 

da Arte, denominados aqui de Professor 1 e 2, uma Professora de História 

Geral e uma Professora de Geografia. Porém, nessas atividades não havia 

ligação com o turismo, no entanto, era uma forma de acrescentar 

conhecimento ao processo de aprendizagem dos alunos a respeito dos 

assuntos discutidos em sala de aula e a realidade fora da Escola. 

Assim, destacam-se as atividades e suas respectivas finalidades, tendo 

a preocupação de apresentar as aproximações com o turismo. A Cada dia 

específico, turmas diferentes eram indicadas pelos professores para realizar a 

atividade. Houve autorização da Coordenadora Pedagógica para uso das fotos, 

a maioria retirada da página da Escola, onde há um grande acervo fotográfico, 

em outras atividades o autor deste estudo esteve presente. 

No dia 17 de março de 2016, alunos de duas turmas (1701 e 1702) 

participaram de uma oficina de desenho que direcionou a confecção de selos 

comemorativos à Olimpíada no Rio de Janeiro. Para tanto uma equipe do 

Comitê Olímpico Rio 2016, levou vídeos e profissionais de desenho e 

designers para orientar na elaboração das ilustrações. 
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A relação com o turismo se dá pelo fato do evento ser o primeiro a ser 

realizado no Brasil, tendo como sede o Rio de Janeiro, e com a presença da 

Unidade Escolar para a escolha de desenhos para a confecção de selos da 

Olímpiada (Figura 7). 

   Figura 7: Oficina de Desenho para os Selos Rio 2016 com as turmas 1701 e 1702 

 

 

 

 

  

   Fonte: Acervo da Unidade Escolar (2016) 

No dia 05 de abril de 2016 foi realizada uma visita ao Museu de Arte do 

Rio (MAR), as turmas do 7° ano ao 9° ano puderam participar em virtude da 

parceria do Museu com a Escola, além disso, os alunos puderam apreciar as 

obras e acervos do mês no Museu. O MAR é um museu novo na Região, 

dentre seu público-alvo estão as escolas vizinhas, moradores dos morros 

próximos a fim de que possam ter acesso à cultura, ao turismo, à educação e 

às artes. Figura 8: 

                   Figura 8: Visita ao Museu de Arte do Rio (MAR) 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Acervo da Unidade Escolar (2016)               
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No dia 16 de abril de 2016, em parceria do Museu do Amanhã ocorreu a 

formação de jovens, do Projeto ‘’Mauá 360’’ que realizou treinamento sobre 

como conduzir amigos e visitantes na Região Portuária, local em que pode ser 

revelado o passado, o presente e vislumbrar o futuro da cidade do Rio de 

Janeiro sob a ótica da história, da arquitetura e da paisagem de seus 

arredores. 

Este projeto realizado por uma Rede de Televisão, SESC e Prefeitura do 

Rio escolheu a Unidade Escolar para participar da organização de práticas que 

a Escola deve adotar em um currículo diversificado. O objetivo deste projeto é 

educar o jovem por meio dos conhecimentos históricos da sua Região, 

possibilitando ao aluno ter acesso às informações da Cidade do Rio de Janeiro, 

tendo em vista a arquitetura, paisagem e arredores. 

Nos dias 19 e 20 de abril de 2016, as turmas do nono ano foram, com a 

professora de História Geral, ao Museu Histórico Nacional visitar a exposição 

‘’As meninas do quarto 28’’, que tinha como tema as meninas judias de 12 a 14 

anos que viveram no quarto 28, no campo de concentração nazista, durante a 

Segunda Guerra Mundial, assunto que os alunos iriam estudar em sala de aula. 

Esta visita tinha por finalidade familiarizar os alunos com o conteúdo 

apresentado em sala de aula, pois assim, eles compreenderiam melhor as 

informações recebidas (Figura 9): 

                   Figura 9: Visita ao Museu Histórico Nacional 

 

 

 

 

                  

                            

                      Fonte: Acervo da Unidade Escolar (2016) 
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No dia 20 de abril de 2016, os alunos participaram de uma exposição 

chamada ‘’110 anos da Av. Rio Branco’’ que exibia desde do seu surgimento 

aos dias de hoje e projeções do amanhã. A exposição foi composta por cenas 

que retratavam a época da sua construção, além de painéis cinéticos que 

apresentavam os antigos bondes, bem como as escavações para a construção 

do VLT.  

No mesmo dia, 20 de abril, um dos grupos que existem na Escola, 

conhecido como Ateliê Outras Mídias, realizou, com o auxílio dos professores, 

um roteiro de curta-metragem sobre os prédios remanescentes da Av. Rio 

Branco (antiga Av. Central), para que os alunos adquirissem a visão histórica 

da Avenida Rio Branco. O processo iniciou-se com a elaboração de roteiro, 

criação de equipe cinematográfica. Os alunos foram, supervisionados por um 

professor de história da arte com formação em mídias tecnológicas.  

No dia 27 de abril, os alunos foram passear de VLT para identificar onde 

estariam os prédios remanescentes e para a apreciação do novo transporte, 

bem como das construções históricas. 

Os alunos podem se apropriar do turismo conhecendo visões amplas 

como de história, visitando museus, passeios em modais de transportes de sua 

cidade, como aconteceu com os alunos desta Escola, ao conhecerem o 

Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que é um novo modal que possibilita passear 

pelo Centro Histórico do Rio de Janeiro. Na Figura 10, pode-se visualizar cena 

da visita: 

                 Figura 10: Exposição dos 110 anos da Av. Rio Branco 

 

 

  

 

                        

                          Fonte: Acervo da Unidade Escolar (2016) 
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No dia 05 de maio 2016, alunos que participavam da aula de História da 

Arte 1, tiveram aula extraclasse realizada na Praça Mauá, quando os 

estudantes levaram seus desenhos, iniciado em sala de aula sobre o tema ‘’Os 

Muros não limitam nossa Escola’’, como proposta de retratar os espaços do 

entorno da escola, os atrativos, museus, prédios históricos e paisagem.  

O turismo é promissor nesta atividade porque o professor fornece aos 

alunos oportunidades para que desenhem os equipamentos culturais de sua 

região. A educação em turismo acontece quando o estudante pode perceber a 

cultura em uma atividade extraclasse, quando o professor aborda a mistura da 

arte com os equipamentos turísticos, criando a chance de que o aluno 

desenvolva um olhar mais aprofundado do que existe na sua localidade (Figura 

11): 

                               Figura 11: Aula Extra na Praça Mauá 

 

 

 

 

                                   

                                 Fonte: Acervo da Unidade Escolar (2016) 

No dia 15 de maio de 2016, a Professora de Geografia teve a ideia de 

pintar a sala de aula de Geografia, com a cor verde, para sensibilizá-los para 

cuidar do meio ambiente, e propôs também ao alunos que desenhassem os 

continentes, facilitando a aquisição do conhecimento de cada país ou estado 

(Figura 12): 
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               Figura 12: Mural Verde representando os mapas do mundo 

 

 

 

 

 

                           Fonte: Acervo da Unidade Escolar (2016) 

No dia 02 de junho de 2016, uma turma do nono ano participou do 

evento ‘’Oportunidades Econômicas no Contexto das Mudanças Climáticas’,’ 

no Museu do Amanhã. Essa visita proporcionou o entendimento das mudanças 

climáticas no mundo, e como têm impactado as florestas e paisagens. A visita 

ao Museu pode sensibilizar para o cuidado com a Natureza, e para o fato de 

não poluir o meio ambiente (Figura 13): 

Figura 13: Evento ‘’Oportunidades Econômicas no Contexto das Mudanças Climáticas’’ no 

Museu do Amanhã. 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Acervo da Unidade Escolar (2016) 

No dia 12 de junho de 2016, a Unidade Escolar foi convidada para 

participar do lançamento do livro ‘’Práticas Educativas do Museu de Arte do Rio 

2013-2015’’ que aborda o desenvolvimento educacional do Museu e sua 

parceria com a Escola, através das histórias que se misturam no caminho de 

uma educação de qualidade com novos olhares (Figura 14): 



42 
 

Figura 14: Lançamento do livro ‘’Práticas Educativas do Museu de Arte do Rio 2013-2015’’ 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: Acervo da Unidade Escolar (2016) 

No dia 14 de junho de 2016, a turma do nono ano foi à exposição ‘’Da 

natureza das coisas’’ (Figura 15), do artista Pablo Lobato. Esse passeio 

possibilitou que o visitante visse e ouvisse as ‘’coisas’’ através do campo de 

fotografia e do cinema, dando sentindo aos novos modos de audição e visão. 

   Figura 15: Turma do 9° ano visitando a ‘’Exposição Da Natureza das coisas’’ 

 

 

 

 

 

                                         

                       Fonte: Acervo da Unidade Escolar (2016) 

No dia 25 de junho de 2016, foi realizado um grande ateliê do projeto 

chamado de ‘’Happening: Colorindo o Rio’’. O projeto instalou grandes painéis 

que foram pintados pelos alunos, como pode ser notado na Figura 14. Os 

estudantes foram tidos como artistas ‘’espontâneos’’. A programação da 

atividade propôs aos alunos que desenhassem ícones turísticos do Rio de 
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Janeiro, como o Pão de Açúcar, Arcos da Lapa, Sambódromo, Central do 

Brasil, Praia de Copacabana e Praia do Recreio dos Bandeirantes. Essas 

pinturas passaram a fazer parte da exposição que circulou durante o mês de 

julho por diversas praças de toda cidade. 

O “Happening: Colorindo o Rio” fez parte do Circuito Cultural Rio 

promovido pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), com cardápio de 700 

atrações selecionadas em editais. Aconteceu também o “Happening” de pintura 

grafite, na Praça São Francisco da Prainha, que fica ao lado da escola. Vários 

grupos de alunos compareceram com diferentes professores. O objetivo, 

segundo o organizador, foi aproximar o público dos artistas e do fazer artístico. 

Nesse evento havia seis madeiras, com traçados básicos da obra de cada um 

dos seis artistas, e a Unidade Escolar colaborou doando os pincéis. 

Nessa atividade os alunos se aproximaram da arte, puderam pintar os 

ícones turísticos da Cidade do Rio de Janeiro, desenvolvendo assim, uma 

imagem da sua cidade e do que nela existe de icônico (Figura 16): 

                 Figura 16: Grande Ateliê de Ícones da Cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Acervo da Unidade Escolar (2016) 

No dia 01 de julho de 2016, a Unidade Escolar participou do Festival das 

Escolas 2016, patrocinado pela Coca-Cola e teve como propósito a criação dos 

melhores vídeos que reunissem alunos criativos que mostrassem momentos 

inspiradores para suscitar emoções nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, A 

Escola estudada obteve premiação. 
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No dia 07 de julho de 2016, foi realizada a primeira reunião da parceria 

do projeto “Eu Cuido do meu Destino”. O projeto teve como intenção criar um 

Roteiro Turístico Sustentável pelo Morro da Conceição e Arredores. Os alunos 

do 7° ano ao 9° ano de três escolas da Região decidiram participar. Houve, 

então, uma reunião na Unidade Escolar, em que foi abordado o planejamento, 

o cronograma das atividades, que deveriam ser desenvolvidas em seis 

semanas a partir daquela data.  

A princípio foram discutidos pontos negativos e positivos da Região, 

sobre a existência de moradores chaves da Região e do Morro da Conceição, 

houve momentos que os alunos puderam argumentar sobre o entorno da 

Escola e motivos pelo qual se deveria visitar e conhecer as adjacências da 

Localidade e do Morro da Conceição. A principal atividade direciona-se 

diretamente ao turismo, bem como a elaboração de um Roteiro Turístico 

Sustentável do Morro da Conceição e os arredores. No dia 11 de agosto houve 

a pré-estreia do Roteiro e no dia 13 do mesmo mês ocorreu a realização do 

Roteiro, mediado pelos alunos das três escolas participantes. 

Foi criado um aplicativo “EU CUIDO”, para smartphone. No primeiro 

encontro, os alunos realizaram atividades lúdicas, específicas, com agentes da 

Instituição Moleque Mateiro, cujo objetivo maior seria realizar um trajeto 

turístico pela região portuária. No segundo encontro, alunos das três escolas se 

reuniram para realizarem o trajeto construído por eles, com a possibilidade de 

serem guias de turismo. Visando essa finalidade, os agentes explicavam 

formas de se posicionar e falar diante dos monumentos. 

No dia 12 de julho de 2016, aconteceu gravação de cenas para um 

programa da MultiRio (Empresa Municipal de Multimeios, associada à 

Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro) 

que teve como objetivo os alunos falaram da importância de locais turísticos, 

gravado em atrativos turísticos da Região Portuária do Rio de Janeiro. 

No dia 27 de julho de 2016, ocorreu a preparação de alunos das três 

escolas participantes na elaboração do Roteiro Turístico Sustentável do Morro 

da Conceição e entorno. Nesse dia, os alunos puderam desenvolver a prática e 

comportamento de um Guia de Turismo e como representante local da Região 

Portuária do Rio de Janeiro. Caminharam até os pontos turísticos do Morro da 
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Conceição e da circunvizinhança, abordando a principal importância histórica. 

Essa atividade foi uma preparação para os dias 11 e 13 de agosto, dias em que 

os alunos iriam ser os mediadores do passeio nos quais os turistas poderiam 

ser convidados a refletir sobre a importância do cuidado a ser dispensado à 

Zona Portuária. 

Este roteiro elaborado pelas três Unidades Escolares contemplou a 

importância histórica do Morro da Conceição, Bar Imaculada, Ladeira do João 

Homem, Ateliês de Arte, Praça Major Valô (Praça da Santinha), Fortaleza da 

Conceição/ Antigo Palácio Episcopal (atual 5° Divisão de Levantamento), Rua 

Jogo da Bola, Igreja de N. Sra. da Conceição, Praça Leopoldo Martins, 

Observatório do Valongo, Teleférico da Providência (Visto do Observatório do 

Valongo), Jardim Suspenso do Valongo, Cais do Valongo e Cais da Imperatriz, 

Pedra do Sal, Praça Mauá, Píer Mauá e os Armazéns, Museu de Arte do Rio 

(MAR), Museu do Amanhã, Edifício ‘’A noite’’, Edificio ‘’RB1’’, Veículo Leve 

sobre Trilhos (VLT), Largo São Francisco da Prainha (próximo a Igreja de São 

Francisco da Prainha) e Angu do Gomes. 

Na Figura 17 pode ser visualizada a visitação em uma das casas dos 

países, evento constante da programação da Olimpíada, ocorrida no dia 05 de 

setembro. Os alunos das turmas 1901 e 1902 foram até a Casa Brasil com a 

participação da Classe Especial de alunos com Deficiência Intelectual. Foi uma 

tarde repleta de experiências culturais, a presença em uma casa temática 

possibilitou vivenciar de perto as cidades do Brasil e permitiu a interatividade 

da Turma Especial. 
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                             Figura 17: Visita à Casa Brasil 

 

                                      Fonte: Acervo Pessoal (2016) 

No dia 20 de setembro de 2016, foi realizada em parceria com o Museu 

de Arte do Rio (MAR), a apresentação de curtas-metragens, com a criação do 

roteiro elaborado pelos alunos da Unidade Escolar. Os estudantes foram atores 

e organizadores dos filmes, por meio da participação dos estudantes do sétimo 

e nono ano com o tema: A história e transformações ocorridas na Região 

Portuária.  

No primeiro filme os alunos apresentaram alguns atrativos turísticos da 

Região Portuária, dando destaque ao Museu do Amanhã. No segundo curta, 

abordaram o conhecimento histórico dos Museus, dos Centros Culturais e dos 

Teatros da Região do Centro do Rio de Janeiro e a história dos 

Remanescentes da Av. Rio Branco. 

O terceiro e último filme apresentou o projeto Mauá 360° de que fizeram 

parte e atuaram como repórteres entrevistando pessoas na Praça Mauá para 

falar de suas perspectivas a respeito dos Prédios Antigos Históricos e sobre o 

impacto das mudanças da Região Portuária. Ainda apresentaram o Museu da 

Marinha e os prédios coloniais. Historiaram o Museu de Arte do Rio (MAR), 

Cais do Porto, Praça Mauá e o RB1, levantando a discussão da importância 

das visitas a esses locais ícones da Cidade do Rio de Janeiro. 
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Realizou-se nesse período de março a setembro de 2016, a ação: “Perto 

da Escola Tem...”, em que os alunos teriam que eleger um ponto importante 

próximo à escola, fotografá-lo e escrever um breve texto sobre ele. 

 

2.1 PASSEIOS, EXCURSÕES E VIAGENS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Para explicar o desenvolvimento das atividades precisa-se apresentar 

como é importante a realização de aulas passeio, excursões e viagens. Para 

isso, o professor recebe uma programação para desenvolver o conteúdo, 

aproveitando o tempo disponível para levar os alunos a fazer atividades que 

interajam com o que foi aprendido, ou o professor pode criar métodos que 

ensinem os alunos fora da sala de aula. 

Uma vez que as aulas passeios proporcionam vantagens, percebe-se a 

melhora no processo educativo do aluno, que tem como beneficio a associação 

da teoria e da prática, e o contato com a realidade.  

O aluno no momento que participa dos passeios, excursões e viagens 

pela escola, associa a prática ao conteúdo dado em sala de aula, 

possibilitando-lhe mais conhecimento. 

Raykil, Raykil (2005, p. 3) argumentam que ‘’[...] estimular o aluno a 

fazer ligação entre a teoria e a prática por meio da análise critica de sua 

realidade, instiga a produção própria’’.  As atividades extraclasses, sejam elas 

através de um passeio básico ou uma viagem, fazem com que o desempenho 

do aluno seja melhorado na disciplina.  

O resultado pode ser significante, de modo que a atividade lúdica 

propicie conteúdos dinâmicos e assim as ações propostas tornam-se 

proveitosas e mais prazerosas, e o estudante pode absorver as informações de 

forma mais consistente. 

Quando acontecem os passeios e outras atividades semelhantes na 

escola, o aluno se interessa mais em participar de outros passeios, viagens ou 

excursões com mais frequência, estimulando-lhe novos sentidos e fazendo-o 

descobrir novos saberes. Menezes, (2004, p.8) observa que: 
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[...] o aluno apreende, em contato com o meio, tem estimulada sua 
curiosidade, sua capacidade, de contextualização e, principalmente, a 
descoberta por outros prazeres e, em consequência destes, novos 
saberes. 

Nessas circunstâncias, o estudante apreende de forma mais significativa 

o conteúdo dado em aula e intensifica seu interesse pelo o que está estudando. 

A atividade tem como objetivo a aprendizagem, seja através de 

passeios, viagens ou excursões, essas três opções de atividades extraclasses 

são alternativas para estimular o aluno. Existem outras como trabalhar com os 

alunos dentro da sala, por exemplo, com pinturas, filmes, grupos de conversas, 

maquetes, peças de teatro desenvolvido pelos alunos, uso da tecnologia, 

leitura, fotos, dança e entre outros tipos de ferramentas de aprendizagem. 

Conforme Smole (2002, p. 12): “A capacidade de apreensão e 

compreensão dos alunos está diretamente relacionada à possibilidade de 

utilização de múltiplas ferramentas de educação”. 

Todavia, a autora nota a existência de muitas metodologias para o 

desenvolvimento do aluno no processo educativo, porém não menciona quais 

meios que devem ser utilizados, deixa claro que o professor pode usar diversos 

modelos de ensino, principalmente quando se trata de atividade extraclasse. 

O professor, quando trabalha com estratégias diferenciadas, pode 

receber respostas positivas dos alunos, não somente na hora da atividade, mas 

em variados momentos, por exemplo, no desempenho na prova, em trabalhos, 

grupos de conversas e em suas abordagens em aula. 

Para Smole, (2002, p. 10): 

[...] uma aprendizagem significativa está relacionada à possibilidade 
dos alunos aprenderem por múltiplos caminhos e formas de 
inteligência, permitindo aos estudantes usar diversos meios e modos 
de expressão. 

As atividades práticas, ou seja, as viagens, excursões, passeios ou 

aulas diferenciadas possibilitam aos alunos múltiplos caminhos que permitem 

diversos meios e modos de expressão, proporcionam um potencial 

conhecimento e experiência no processo de aprender. 
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2.2  ANÁLISE DAS ATIVIDADES EXTRACLASSES DESENVOLVIDAS NA 

PRAÇA MAUÁ 

 

A Praça Mauá há alguns anos possuía uma imagem que caracterizava 

abandono, não havia interesse público ou privado pela localidade, uma região 

totalmente insegura para se visitar. Com a iniciativa privada do Porto Maravilha 

pensou-se na oportunidade de derrubar a Antiga Perimetral para abrir o espaço 

e diante disso obteve ideias de reaproveitamento e de embelezamento. 

Os Prédios Históricos, os Atrativos, os Bares e Restaurantes, os grandes 

espaços pela Zona Portuária foram requalificados com a intenção de dar 

visibilidade ao que antes estava abandonado ou tornar frequente a visitação de 

turistas que chegam pela Companhia do Porto, ou pelos aeroportos do Rio de 

Janeiro. 

Durante o grande evento da Olímpiada, a Praça Mauá foi notícia como 

atração, principalmente com o imponente ‘’Boulevard Olímpico’’, e com isso se 

tornou o lugar central mais frequentado no período da Olímpiada. O Ministro do 

Esporte Leonardo Carneiro Monteiro Picciani considera-o ‘’um novo fôlego ao 

turismo’’. (PORTO MARAVILHA, 2009) 

A Praça Mauá é um espaço repleto de pontos turísticos. Turistas 

nacionais e internacionais estão se deslocando para conhecer a antes 

abandonada Região. De acordo com o site do Porto Maravilha quem visita a 

Região pode encontrar ao redor espaços de conforto, além de poder visitar 

Museus, Restaurantes, passear de VLT e contemplar as reformas nos locais 

antes abandonados, e pode também admirar a Baía de Guanabara, vista de 

um ângulo diferente. 

 A Unidade Escolar Pública Municipal, situada ao lado da Praça Mauá 

onde exatamente ocorreram as mudanças, faz parte do novo modelo de Ensino 

Fundamental II, considerado como Ginásio Carioca. A Escola objeto de Estudo 

funciona como um Ginásio Experimental de Artes (GEA) e além da adoção do 

currículo padrão nacional, tem foco em Artes Visuais, Plásticas e Virtual. 

A Unidade Escolar tem alcançado participação em atividades na Zona 

Portuária. Muitos projetos convidam-na para fazer integração e parcerias com 

vistas à realização de atividades turísticas.  
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Os temas das atividades nas quais a Escola Municipal participa são 

diversos. Analisando as ações realizadas, a maior parte liga-se ao turismo, seja 

direta ou indiretamente. 

O Turismo é uma das formas de se expressar e se sentir livre para 

adquirir conteúdos conectados à realidade. Em cada matéria dada é possível 

trabalhar esses aspectos de diversas maneiras, e a Escola apresenta formas 

diferenciadas de mostrar essas temáticas nas diferentes disciplinas. 

A escola além de organizar as atividades, é contatada para participar de 

projetos, como por exemplo, projetos de Oficinas de Desenhos dos ícones da 

Cidade do Rio de Janeiro, eventos como parceria com o Museu de Arte do Rio 

– MAR, evento no Museu do Amanhã sob o tema ‘’Oportunidades Econômicas 

no Contexto das Mudanças Climáticas’ e muitos outros. 

A presença dos alunos como protagonistas no Projeto Eu Cuido do Meu 

Destino e do Mauá 360°, gravação dos alunos sobre a importância dos locais 

turísticos do Rio de Janeiro pela Multirio, a participação em vídeos elaborados 

pelos estudantes apresentando pontos turísticos, em que foram vencedores no 

Festival das Escolas Municipais, patrocinado pela Coca-Cola, o 

desenvolvimento de curtas-metragens inspirados na história e transformações 

ocorridas na Região Portuária, tudo isso contribui para tornar a aprendizagem 

mais significativa. 

Momentos de visitação a algumas exposições e alguns Museus, sendo 

alguns desses passeios relacionados a assunto especifico de cada professor, 

possibilitam o conhecimento da realidade local e da conexão com outros 

saberes. 

Iniciativas como a da Professora de Geografia de pintar as salas de 

verde e usar a própria sala para desenhar os continentes, como uma maneira 

de associar onde fica cada país e conhecer o Brasil com mais detalhe, a do 

Professor de História da Arte 1, que em aula fora dos muros da escola, usou 

pinturas desenvolvidas pelos alunos no projeto “Os Muros limitam nossa 

Escola’’ reafirmam a confiança de que a criatividade tanto de alunos como de 

professores pode ser explorada para descobrir novos caminhos de 

aprendizagem. 
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2.3 LEVANTAMENTO DAS CONCEPÇÕES DOS ALUNOS 

 

Este trabalho pretende apurar não apenas o ponto de vista dos 

professores que elaboraram as atividades, mas também explorar o ponto de 

vista e a participação dos alunos nas ações.  

Assim sendo, a segunda parte da pesquisa direciona-se a descobrir a 

perspectiva do aluno na realização das visitas. Para esse fim, foi empregada a 

técnica de grupo focal que Morgan (1997) define como uma técnica de 

pesquisa qualitativa, derivada das entrevistas grupais, que coleta informações 

por meio das interações grupais. 

Nesse caso, a realização do grupo focal concentrou-se na busca por 

informações a respeito da prática das atividades turísticas na escola municipal, 

a partir dos pontos de vistas dos alunos.  

O grupo focal consistiu de alunos das séries dos 7° ao 9° ano, que 

tinham participado das atividades de visitas. Objetivava-se assim entender 

quais as contribuições que o turismo poderia acrescentar ao aluno.  

Com a autorização da escola para realizar o grupo focal, foi elaborado 

um esquema com base nos objetivos específicos e no objetivo geral desta 

pesquisa. Este esquema foi composto com questões simples e de fácil 

entendimento para os alunos, com uma linguagem direta, a fim de que pudesse 

auxiliar a conduzir a discussão. 

No dia 12 de setembro de 2016, os alunos foram selecionados tendo 

como critério o envolvimento em atividades e projetos da escola, outros foram 

indicados pela coordenadora Pedagógica e pelos professores que achavam-

nos interessantes para contribuir com a pesquisa. A realização do grupo focal 

aconteceu em uma sala de convivência dos alunos, fornecida pela 

coordenação da escola, e obteve-se total liberdade e privacidade para realizá-

lo. 

No total participaram 21 alunos, com idades entre 14 e 17 anos. Esses 

alunos foram divididos por ordem de séries de 7° ao 8° ano; para facilitar para o 

pesquisador. 
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Os dois primeiros grupos foram o das turmas 1701, 1801 e 1802, com a 

participação de 12 alunos, e, com a duração da atividade em torno de uma 

hora. Depois foi a vez do segundo grupo, o grupo da turma 1901 e 1902, no 

total de 9 alunos e com a duração de uma hora. 

Não houve qualquer distinção entre os grupos, já que ambos participam 

frequentemente das atividades e dos projetos da escola Não se tinha como 

objetivo comparar os relatos de cada turma, porém analisar a visão geral dos 

alunos a respeito das atividades. Nessa descrição do grupo focal, os alunos 

são identificados por números. 

As turmas tiveram o mesmo roteiro com seis questões. Essas questões 

foram baseadas nos objetivos desta pesquisa que abordam a contribuição das 

atividades para o aprendizado, por conta das mudanças da Região Portuária e 

da maior visibilidade adquirida pela Escola. 

As questões versavam sobre benefícios do turismo e vantagens que as 

mudanças estão trazendo à Região, ao aluno e a sua Escola. Como questão foi 

analisar se os participantes teriam vontade de conhecer o estudo do turismo, 

bem como de quais atividades. 

No inicio da atividade realizou-se uma breve apresentação do presente 

estudo, bem como do autor que foi o mediador do grupo focal. Assim, explicou-

se aos alunos a finalidade do tipo da técnica da entrevista e como as 

informações coletadas seriam utilizadas na monografia. Também houve a 

necessidade de se destacar o papel do pesquisador como representante do 

curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense, e ex-aluno da Escola e 

com a explicação de sua trajetória acadêmica. 

Os alunos foram bem receptivos. Os estudantes começaram a se 

expressar e em pouco tempo mostraram-se informais e descontraídos. 

Especialmente quando esclareceu-se que não seriam identificados e se 

manteria o sigilo a esse respeito a fim de que não se sentissem tímidos em 

suas falas. E que de fato seriam ouvidos e isso seria importante. 

A respeito do ponto de vista sobre a contribuição das atividades para o 

aprendizado, alguns alunos responderam como ‘’depende da atividade’’ que é 



53 
 

oferecida, tem que ser animada. Dependendo do local consegue-se associar 

com as matérias da Escola.  

O aluno 3 opina que “Algumas atividades ajudam a aprender de forma 

diferente. Essas realizações contribuem com conhecimento’’, como o aluno 10, 

ao concordar que em termos, alguns assuntos reforçaram o que já sabia. As 

atividades abrem o entendimento. Ainda é possível com o aluno 13 discute que 

algumas das atividades turísticas trazem conteúdo necessário. 

O aluno 5 diz que foram atividades legais e curiosas, porém dentro da 

escola não mudou grande coisa. Como aluno, melhorou muito e que é algo a 

se pensar. As atividades podem contribuir para determinado individuo ou como 

forma produzir o interesse. 

O relato da aluna 6 aponta que o Museu do Amanhã traz mais 

conhecimento, faz com que se obtenha notas boas. As atividades 

proporcionam conhecimento e é possível tratar de vários assuntos em sala de 

aula de forma prática. As atividades são uma forma de adquirir experiência. 

Por ser uma forma prática de aprender fora de sala, o aluno 11 

argumenta que a maioria das atividades é dinâmica e oferece a oportunidade 

de praticar diversos assuntos além da questão do corpo se movimentar, assim 

como declara o aluno 14, pois é uma forma de fazer o aluno interagir mais com 

as matérias. E o aluno 15 diz que sempre é bom ter atividades na escola, 

coisas que se aprendem fora da sala de aula, auxiliam nas matérias. 

Como as atividades envolvem o conhecimento que está sendo adquirido 

dentro da escola, o aluno 21 expõe ‘’[...] Pois a gente se diverte fazendo 

passeios e dá vontade de aprender mais, e alguns passeios ajudam para o 

próprio desempenho do aluno‘’. 

Na segunda questão, o intuito da pesquisa foi verificar se as mudanças 

ocorridas na Região trouxeram visibilidade à Escola. 

Alguns alunos criticam que a visibilidade da Escola diminuiu pelos novos 

pontos turísticos que roubaram a atenção de muitas pessoas. Outro aluno 

disse que continua normal, os turistas e propagandas focam diretamente a 

Praça Mauá. O aluno 9 opina que “não, porque foi investido muito na Região 

Portuária para os turistas. Enquanto, para a educação falta verba e os 
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moradores saíram de suas moradias”, de acordo com o aluno 10 ‘’Na verdade, 

a escola não teve nenhum reconhecimento, até porque foi investido na 

Região’’. E levanta uma questão pertinente que ‘’Foi investido mais no Turismo, 

mas poderiam ter beneficiado nossa escola‘’. 

O aluno prossegue dizendo que: Enquanto disponibilizam dinheiro para 

embelezar a Região para agradar turistas, na escola, mal se tem verba para 

uma boa refeição. Poderiam distribuir o investimento feito na Região, como 

comprar novos uniformes, livros e ajudar os professores financeiramente. 

Portanto, com as mudanças, as escolas foram deixadas de lado, a Zona 

Portuária foi modificada para os turistas e não para os moradores, e o aluno 21 

fala que ‘’Fizeram reformas em pontos que todo mundo frequentava, já a 

escola ficou mais esquecida, só quem vai à Escola é que a conhece, quem 

estuda e quem mora perto‘’.  

Entretanto, outra parte de alunos concorda com as mudanças e sentem 

que a Escola ficou reconhecida, agora está diferente, porque trabalha com 

Artes. O aluno 15 argumenta que de fato ‘’[...] está sendo convidada para 

alguns lugares interessantes. ‘’ e o aluno 16 diz que ‘’Melhorou muito, apareci 

até em gravação sobre a Unidade‘’. 

Porém, alguns também opinam que continua tudo normal, os turistas e 

propagandas focam diretamente na Praça Mauá e realmente isto não 

contribuiu, pelo menos não tanto quanto esperavam e o aluno 20 diz que a 

mudança, em nenhum aspecto, colaborou.  

Na terceira classe de questões sobre o que os alunos percebem de 

benefícios de turismo por meio das atividades, os alunos informaram que 

muitas atividades ligam-se ao turismo. 

Uma significativa parcela consegue enxergar que os projetos de que 

participaram remetem ao Turismo. O aluno 6 relata que ‘’Sim, porque são 

atividades que ligam a matéria de História e ao passado. ‘’, o aluno 8 fala que 

‘’Em parte, a prática de visitar os lugares e conhecer a História. ‘’ o aluno 19 

explica que ‘’[...] o tempo todo, tudo que se vê nos passeios o faz ter mais 

conhecimento’’, assim como com o aluno 20, ‘’além de conhecer coisas novas, 
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tem conhecimento e cultura’’, e o aluno 21 atribui ao guia de turismo a prática 

do turismo, porque há alguém explicando sobre o ponto turístico. 

Um grupo de alunos questionam que as visitas beneficiam, 

principalmente quando descobrem uma história nova que ainda vão aprender 

em sala de aula, e contribuem quando estão em aula de História e se lembram 

do local visitado. O aluno 17 menciona que, ‘’ as atividades turísticas envolviam 

o local no qual a maioria dos alunos mora, e com isso conhecemos melhor 

sobre onde moramos, conseguimos ter um conhecimento sobre o lugar que 

não tínhamos antes. ‘’ O aluno 18 retruca ‘’Não. A escola só leva outras turmas 

e quando nos leva, é só no Museu do Amanhã. ’’ 

A quarta categoria trouxe à discussão o que o turismo está trazendo 

para a Região e para Unidade Escolar, pelo motivo de se encontrar no mesmo 

território e se os alunos estão participando de forma ativa dos projetos 

relacionados à cultura, à história, à turismo e a educação. 

Para Unidade Escolar o turismo está com parcerias, projetos que 

envolvem maciçamente os alunos. A esse respeito os estudantes argumentam 

que, por exemplo, muitas coisas novas que não sabiam, passaram a conhecer 

e isto trouxe um novo aprendizado da cultura de outros povos, de novos 

lugares, e da própria história dos locais onde moram. 

Opinam também que na Região Portuária estão surgindo emprego, 

oferta de cursos de idiomas, assim, mais pessoas frequentam a Região e que o 

turismo abre muitas portas. A aluna 19 narra que ‘’O Turismo trouxe o 

reconhecimento da Região, porque passou por diversas reformas, e agora há 

muitos lugares para se visitar. ‘’ 

Na quinta categoria, indagou-se se os alunos teriam motivação para 

conhecer turismo como matéria ou como uma atividade extraclasse. No geral, 

disseram que se interessam em aprender turismo, alguns mencionaram que 

gostariam em parte, e outros revelaram que não se identificam com o turismo.  

A aluna 5, no meio da conversa do grupo, se declara: 

‘’Óbvio! Sempre quis fazer Turismo! Aliás, para vocês verem como 
quero muito fazer Turismo, eu fiz um trabalho de Artes falando sobre 
o que eu quero no meu futuro. E também estou fazendo inglês que a 
Escola me ofereceu para aperfeiçoar em um idioma’’. 
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E mostrou durante a interação os trabalhos que realizou e muito 

motivada de ter sido convocada para o grupo focal, ficou muito feliz quando viu 

que se tratava de turismo (Figuras 18 e 19): 

              Figura 18: Trabalho de Artes da Aluna 5  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal (2016) 

Em diversos momentos essa aluna abordava que é um assunto de que 

mais gosta e se sente estimulada para continuar os estudos em uma futura 

graduação em Turismo. Disse que através das atividades e da Escola, 

encaminha-se para um sonho de vida.  

Figura 19: Trabalho de Artes da Aluna 5 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo Pessoal (2016) 

Contudo, os alunos 7 e 10 adorariam ter uma disciplina relacionada ao 

Turismo, porque podem sair da Escola, conhecer novos lugares, melhorar o 

conhecimento em história, pois há coisa que se aprende em sala e pode-se ver 

fora da Escola, como a história dos lugares. 

Em outra categoria, os alunos foram incitados a pensar de quais 

atividades que participaram, e fazer uma avaliação. Participaram do Projeto 
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Grael, Projeto TRANSFORMA, Ecos do Porto, passeios aos Museus e ao 

Planetário, Passeio ao Salão do Livro, Mauá 360°, Projeto Eu Cuido do Meu 

Destino e visita a Casa Brasil. 

As experiências relatadas são positivas e, antes de tudo, são ‘’legais’’ 

conforme os alunos diziam e se dizem divertir bastante no caminho até o 

passeio e há vezes que puderam ir às escolas próximas, e interagir mais ainda 

e compartilhar ideias. O aluno 7 descreve que foi ao passeio que ocorreu na 

Zona Portuária e obteve novos conhecimentos, descobriu histórias diferentes. 

É legal conhecer gente nova e interagir com elas, compartilhar os 

conhecimentos adquiridos. 

De acordo com o aluno 10, ele não saía muito de casa, graças às 

atividades começou a sair mais para visitar os museus e passou a buscar o 

conhecimento da sua cidade que é o Rio de Janeiro, porque há muito para 

conhecer. Diz que já perdeu muito tempo ficando sem fazer nada e uma 

alternativa é fazer turismo. 

Os alunos contaram que tiveram experiências negativas por conta de 

uma quantidade de alunos que atrapalha as atividades. E um aluno disse que 

traz bastante aprendizado, mas também perde-se tempo. Disse ter participado 

de muitas atividades das matérias de Artes e História Geral. Os pontos 

negativos foram a infraestrutura, e não colaboração das pessoas. 

  

2.4 LEVANTAMENTO DAS PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES 

IDEALIZADORES DAS ATIVIDADES EXTRACLASSES 

 

Os professores participantes da pesquisa foram a Professora de 

História, dois Professores de História da Arte denominados 1 e 2, Professora 

de Geografia e a Coordenadora Pedagógica que está sempre envolvida nas 

atividades, organizando-as juntamente com os docentes da Escola. 

Essa escolha baseou-se no levantamento das atividades da Escola e a 

partir do levantamento teve-se a conversa com a Coordenadora Pedagógica a 

respeito de quem organiza cada atividade. 
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Os professores compreenderam muito bem sobre o que se tratava, o 

objetivo da pesquisa, além da Coordenadora já ter conversado com os 

professores a respeito do estudo e do grupo focal. 

A duração da conversa com os professores foi em torno de uma hora. 

Os, professores estavam atentos à explicação das questões e da forma como 

podiam responder, da possibilidade de gravação da conversa e que teriam 

oportunidade de expor livremente as suas opiniões.  

Foram formuladas quatro categorias com sete questões condizentes ao 

objeto de estudo. Na primeira categoria estabeleceu-se como foi criada a ideia 

de fazer atividades pelo bairro, com que propósito se planejou essa iniciativa e 

qual a motivação. 

A Coordenadora Pedagógica disse que considera fundamental para os 

alunos conhecerem o bairro onde vivem e no caso especifico da escola, isto 

torna-se mais relevante ainda, devido a sua importância histórica para a 

Cidade. Precisa-se conhecer para apreciar, valorizar e cuidar. Além da ideia de 

se apropriarem dos espaços da cidade onde podem conviver e usar como lazer 

os espaços culturais. Em suas palavras ‘’Levar os alunos a conhecer para 

valorizar e se apropriar, para usar, conservar e manter para as próximas 

gerações”. 

O Professor de História da Arte 1 levanta a questão do Bairro que 

guarda muitos tesouros históricos, e é o berço de muitas histórias como a 

escravidão, da época do Império, a Família Real, e a ideia de realizar 

atividades pelo Bairro é intrínseca à história da Praça Mauá, tudo começou no 

local. 

Conforme o Professor de História de Arte 1: 

‘’É muito interessante envolver o aluno nessa história que não 
conhece, então é pensado pontuar os pontos turísticos da Praça 
Mauá e ver os alunos que nasceram e foram criados, eles começam 
a conhecer e se assustam, e os próprios professores também’’. 

Disse que ainda assim os alunos não têm noção da profundidade da 

história da Região são compensadoras as viagens que têm porque possuem o 

conhecimento por ser morador, porém quando envolve a arte, a história fica 

mais agradável, até porque os alunos moradores podem mostrar os locais 

interessantes de se conhecer. 
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O Professor de História da Arte 1 explica que a motivação é dada porque 

é uma Escola, e a Escola tem que levar o aluno a aprender, os alunos gostam 

de passear, e é de grande valia quando pode levar a aula para o exterior. O 

entorno propicia muitas descobertas, ou seja, diferentemente de quando eles 

saem com os colegas, a visão modifica sobre os lugares.  

Os alunos da Unidade Escolar na maioria são moradores, já possuem 

conhecimento sobre os locais, mas quando vão com a Escola visitar , 

descobrem uma história que não conheciam e isto se torna mais gratificante e 

os motiva cada vez mais. 

Apesar disso, o Professor de História da Arte 2 questiona que a Escola, 

especificamente, se encontra numa região que se requalificou para receber a 

Olimpíada 2016. Desde então, o entorno se potencializa como terreno fértil 

para diferentes ações e ele chama de ‘’turístico-educacionais’’, devido às 

descobertas arqueológicas e históricas durante o processo de modificação da 

Zona Portuária. 

Nesse sentido, uma escola que se propõe a formar alunos críticos e 

reflexivos na sua vida deve se prevalecer de todo o potencial cultural que lhe 

envolve, para desenvolver ações e projetos pedagógicos direcionados à 

realidade local. Com proximidade de Centros Culturais e a inauguração de dois 

museus no bairro, a inserção de visitas nesses espaços, se torna primordial 

para apropriação desses “aparelhos culturais” pelos alunos. 

Ainda diz: 

‘’Como professor de Arte e especialista em Tecnologias da Educação, 
vejo o papel do educador, no ensino fundamental, como parceiro de 
cada aluno na descoberta dos saberes e fazeres. Na 
contemporaneidade, onde a lógica da informação e comunicação 
supera a lógica da imposição, do discurso diretivo, que visa o 
depósito de conteúdos descontextualizados sobre os alunos, a 
inserção de visitas guiadas, passeios pelo bairro, atividades externas 
concretas geram potencialização no processo de aprendizagem. No 
caso do Ensino da Arte, na compreensão das Mídias e na elaboração 
do seu Projeto de Vida, a diversificação de espaços-tempos no 
cotidiano escolar vem colaborar, incisivamente, na geração de 
estímulo e prospecção de realidades a se alcançar, isso porque, o 
desejo de igualdade escolar deve passar pela valorização das 
diferentes subjetividades, com maior atenção à diversidade entre os 
sujeitos’’. 

Logo, quando oferece atividades e ações diversificadas, dá vez e voz 

aos alunos, geram espaços-tempos para novos olhares e percepções do 
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mundo e da vida. Esse panorama é parte de sua motivação para incluir ações 

extramuros em seus planejamentos e improvisos pedagógicos. Acrescenta 

ainda a importância de um “corpo gestor” que estimule o corpo docente a agir e 

interagir pelas ações extramuros. 

A Professora de História na discussão diz que realiza atividades ligadas 

aos temas abordados em aula que basicamente restringem-se aos Museus 

(Museu Naval, Museu Histórico Nacional). 

Na segunda categoria sobre as ações que são as atividades realizadas 

com objetivo pedagógico, a exigência é que a Escola tenha a prática de 

passeios, visitas, viagens ou excursões ou de acordo com o momento, o 

professor entenda ser em muito mais proveitosas as saídas para combinar com 

sua matéria e logística de pensamento. 

A Coordenadora Pedagógica narra que a orientação curricular visa 

estudar sobre o bairro, mas a motivação vai bem além, devido às 

características históricas, turísticas, culturais e de lazer que a Região. As 

atividades são planejadas no inicio dos bimestres letivos; procuram envolver 

professores de diferentes disciplinas nestas ações. 

O Professor de História da Arte 1 defende que não faz parte de uma 

exigência curricular, a Secretaria Municipal de Educação (SME) direcionar um 

fio condutor, como exposições aos arredores que podem ser trabalhadas com 

história e arte na Região da Zona Portuária. Então, aproveita-se do que é dado 

em sala de aula, olhando para o Plano de Aula, desfruta-se da riqueza cultural 

do local. 

Na organização da Atividade, cada professor trabalha em uma sala 

diferente e tem um método de trabalho diferenciado, o Professor de História de 

Arte 1, por exemplo, dedica-se a Pinturas e Texturas, possibilitando que o 

aluno apalpe, colhe, risque, rabisque, colete materiais fora da Sala de Aula que 

envolvam a atividade artística ligada a pinturas e texturas. 

Desde que faça o aluno sair da Escola e descubra o que tem na Região 

para aproveitar e reciclar materiais ligados ao tema, cada professor tem um 

horário, um foco para ir com os alunos aos Museus, Centros Culturais. São 
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avisados da atividade os responsáveis pelos locais e a Escola encaminha-lhes 

um termo solicitando autorização. 

E durante os passeios, os alunos levam blocos, cadernos, celulares, em 

que podem registrar tudo que estão vendo. O Professor conta que: ‘’Fomos ao 

Jardim do Valongo, sentamos em roda, falamos sobre o local, sua importância, 

sobre a Escravidão, e sobre o Cais do Valongo. São geradas perguntas sobre 

o que acham sobre o local e abordam as informações pessoais, eles escrevem 

em uma folha para ser entregue ao professor e debatida em sala de aula. ’’ 

De acordo com o professor de História da Arte 2, diz também que o 

currículo escolar na Educação Básica e mais especificamente no ensino 

fundamental, exige, necessariamente, que os alunos aprendam a “ler, escrever 

e contar”. No entanto, os professores se deparam ainda ensinando os 

estudantes, mesmo que os alunos não aprendam, ou seja, insistindo num 

processo de ensino tradicional antes direcionado às classes dominantes.  

Tece um breve argumento, que: 

‘’Ao se buscar a democratização da escola pública, houve um inchaço 
no número de alunos por turma e a presença de sujeitos com 
currículos ocultos extremamente dissonante com os desejos da 
escola que imperava, e que ainda se faz presente. Nesse sentido, em 
relação ao currículo escolar, há uma demanda hierárquica que não 
podemos descartar, mas o professor, que se atualiza e/ou busca a 
coerência pedagógica atua com flexibilidade, adaptando, 
transformando e recriando o currículo de acordo com os sujeitos e a 
vida’’. 

Com isso as atividades extramuros, de saídas da escola, já é parte 

constituinte dos saberes e fazeres específicos. Ao trabalhar projeto de Arte e 

Mídia com os alunos, não tem a pretensão que conheçam um artista e decorem 

sua biografia e obras, gerando a possibilidade de relacionamento com as suas 

vidas. Ao trabalharem fotografia ou curtas-metragens parte-se de ideias 

cotidianas ou de uma ação cultural específica, que se desdobra, inclusive pode 

não ser finalizada, pois cada parte do processo exige o desenvolvimento, e 

envolvimento, de habilidades e competências traçadas antecipadamente.  

Todavia, a Professora de História, também conta que as atividades 

propostas são encaminhadas por ela mesma, porém o agendamento é 

realizado primeiramente junto à Instituição e um pedido de autorização dos 

responsáveis para liberação dos alunos para irem às visitas. 
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Na terceira categoria procurou-se reconhecer se a prática das atividades 

ajuda no aprimoramento do saber do aluno. Um professor acredita que vale a 

pena realizar a saída com os alunos, pois assim eles se desenvolvem melhor 

que em sala. Consegue-se ver o crescimento pessoal do estudante.  

A Coordenadora Pedagógica acredita que aliar cultura à educação é 

fundamental. Em um mundo globalizado, onde a tecnologia oferece vários 

recursos para se apropriar dos conteúdos formais, cabe à Escola romper 

barreiras, levando seus alunos a explorarem o mundo, abrindo espaços para a 

troca de experiências, ideias e reflexões críticas sobre o uso do espaço público.  

O Professor de História da Arte 1 concorda. Na escola, o aluno faz 

vinculo com a realidade, por exemplo, a questão do negro que é abordada na 

sociedade ou mesmo em sua localidade. ‘’Foi criado um projeto por mim que 

trabalhou a questão dos valores‘’, trouxe aprimoramento ao aluno como 

respeito e cidadania. 

O objetivo do seu ateliê de Pintura e Texturas é criar painéis e quadros e 

gerar exposições. Já foi exibida no Centro Cultural Nissan, Centro Cultural 

Banco do Brasil, Museu de Arte do Rio (MAR), Câmara do Senado, locais em 

que os alunos exibiram sua arte em quadros. E os alunos se veem como 

artistas quando têm essa oportunidade de apresentar seu próprio desenho, sua 

própria arte. Atualmente, estão com a ideia de tirar fotos dos rostos de alunos e 

colocar como tema a Amizade e o Amor, os alunos serão os protagonistas. 

 O Professor de História da Arte 2 alega: a escola contemporânea 

necessita de mudança e acredita nas ações diversificadas, como visitas, 

passeios, palestras de visitantes e ócio criativo, como atitudes pedagógicas 

potenciais do aprender-ensinar no cotidiano escolar. E apresenta um texto de 

uma autora, que aborda: 

[...] ‘’A filosofia da Arte-educação, elaborada por Ana Mãe Barbosa, o 
ensino da Arte se assenta sobre três pilares: Fazer Arte – 
Contextualizar a Arte – Apreciar a Arte. Nessa perspectiva, ao visitar 
um “Aparelho Cultural” podemos escolher que abordagem daremos. 
Observamos que há mais ou menos uma década, todos os centros 
culturais possuem seus espaços educativos, exatamente para 
oferecer ações que complementes a triangulação do ensino da Arte’’. 

A Professora de História reafirma que as atividades extraclasses são 

fundamentais para o enriquecimento cultural e os alunos participam 
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ativamente, e além de gostar das visitas pedem frequentemente que 

aconteçam. Esta é uma forma para que o aluno estude e vá à escola porque 

sabe que existe algo bom dentro da escola que lhe faz bem e o motiva. 

Foi colocado também o tema da observação do aluno, até porque o 

professor está mais perto do aluno e tem facilidade em observar como ele está 

se comportando, como é seu desenvolvimento em sala de aula. Cada professor 

possui um objetivo quando realiza as atividades, no entanto ele pode avaliar se 

as turmas ou alunos específicos estão progredindo. 

A Coordenadora menciona que trazer o mundo para a sala de aula faz 

toda diferença. Após visitar algum lugar, falar sobre o assunto se torna mais 

interessante. Em pedagogia, valoriza-se muito a contextualização. Isso faz 

muita diferença nas aulas e na postura dos alunos, facilitando a construção de 

conhecimentos. O trabalho da Escola visa mais a apropriação, mas há projetos 

que podem trazer além de informações turísticas. Pode desenvolver a aptidão 

e despertar o desejo de seguirem carreira nesta área. É uma relação ampla 

entre Educação e Turismo. 

O Professor de História da Arte 1 declara: nesses passeios no entorno 

da Praça Mauá, acredita ser muito importante estudar Turismo, porque esses 

passeios sempre estão ligados ao Turismo, visitam, aprendem, nas idas às 

palestras no Museu de Arte do Rio (MAR) e no Instituto Pretos Novos (IPN). 

Reconhece que é importante estudar Turismo, sob a ótica de que as 

pessoas falam que o Museu é para pessoas idosas. Uma equipe do Museu de 

Arte do Rio (MAR) compareceu à Escola e explicou sobre o conceito de Museu, 

sobre quem trabalha, a Curadoria, todas as facetas da organização e os alunos 

ficaram maravilhados. 

Acredita que o Turismo é uma forma de valorizar o próprio local onde 

moram, desdobre o município, o Estado, o País e ficam mais próximos aos 

locais. Entende que o turismo seja algo que a pessoa não conhece e vai 

conhecer, aprende-se técnicas como olhar o que existe, contemplam, 

aprendem e nasce um olhar diferenciado, crítico, agradável, pitoresco. 

Lembra-se de turismo quando se pensa nos atrativos turísticos, ainda 

disse que os alunos já tiveram a oportunidade de ir ao Cristo Redentor, Pão de 
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Açúcar, e isto é uma forma de fazer Turismo. Uma vez conhecendo pode 

passar aos outros as informações do seu local de origem.  

O Professor de História da Arte 2 acredita que o turismo vem se 

definindo como uma área de conhecimento e não só como uma “ação 

transversal”. Com o advento da “Globalização”, ocorrido nas últimas décadas, 

com a pulverização do conhecimento, a lógica da aprendizagem mudou, 

passou de diretiva para interativa. Nessa nova lógica mundial iniciou-se o 

processo de potencialização do “local” e do “Global”. Então, pode perceber as 

inúmeras “faculdades” sendo criadas, por desmembramento de saberes antes 

enigmáticos. 

  

‘’Por que digo isso? A escola, assim como o mundo, vem cada vez 
mais se fragmentando, só em nosso currículo foram inseridas quatro 
novas disciplinas, que são: Projeto de Vida; Protagonismo Juvenil; 
Estudo Dirigido; e Eletivas. Evidente que elas estão relacionadas aos 
pilares que compõem o nosso projeto maior, que é o Ginásio Carioca. 
No entanto, não são disciplinas “disciplinadoras”, com conteúdos 
fechados, isso porque o ensino fundamental não tem a função, em 
nenhuma esfera, de formar para o trabalho, assim como no ensino 
médio’’. 

 

O Professor de História da Arte 2 considera ainda que os conteúdos 

referentes ao turismo, no ensino fundamental devem perpassar todas as 

disciplinas, como um tema transversal. Atualmente, no ensino da Arte, existem 

professores ainda com uma visão deturpada do ensino fundamental, insistindo 

que seus alunos aprendam sua linguagem artística, como se eles estivessem 

sendo preparados para serem artistas: não é essa a função da Arte no ensino 

fundamental.  

Em outra perspectiva, a Professora de História enfatiza que atividades 

ligadas ao Turismo podem complementar os currículos escolares, trazendo e 

incorporando outras áreas de conhecimento para o aprimoramento cultural e 

agregando valor no ensino-aprendizagem. 

A Professora de Geografia preza em realizar Feiras e Festivais na 

Escola, para sair um pouco da sala de aula, ir para um espaço diferente e 

dinamizar o aprendizado, dizendo que quase todos os anos faz esses tipos de 

eventos.  
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Disse ainda que no oitavo ano há um momento que aprendem sobre o 

Continente Americano, e é feito o Festival Latino-Americano que envolve outras 

disciplinas como de Arte e Português, ocorre a separação de turma em grupos, 

cada grupo fica responsável por um país, através de um sorteio e cada um se 

torna responsável em fazer um trabalho aprofundado sobre aquele país.  

Em 2015, cada grupo fez um painel, trabalhou-se a oralidade, os grupos 

levaram comida típica do país, como músicas e foi ensaiado com os 

Professores de Artes uma salsa, e os alunos conheceram mais sobre a 

América Latina e ficaram mais próximo do Continente estudado. 

No sétimo ano, os alunos estudam o Brasil, assim realizou-se a Feira 

Brasileira, constituída por Regiões. Da mesma forma da organização da Feira 

Latino-Americana, o evento foi interdisciplinar com o Professor de Português, 

realizado um trabalho sobre as Lendas Brasileiras. Aproveitou-se, pois, a 

oportunidade na Feira Brasileira. 

Interdisciplinarizou-se com a matéria de Arte, decorando as salas, 

pintando as bandeiras dos Estados, com um trabalho produzido em uma das 

aulas. Com nono ano, aconteceu a Feira Europeia com a mesma organização, 

e a realização teve como objetivo que os alunos conhecessem os países 

europeus, trabalhando a oralidade, apresentando as Regiões e os Países. 

A professora explicou como organizar um roteiro, relacionando tudo que 

vai ser preciso, por exemplo, no Festival Latino-Americana faz um plano de 

aula, separa quatro alunos, cada um vai ser sorteado, para, por exemplo, como 

enfeitar as salas, e outros materiais para o evento. A professora apresenta o 

Plano de Aula e os alunos têm a oportunidade de ler e expor as opiniões, ela 

explica o que tem que ser feito e é uma forma de ficar por dentro da 

preparação. 

Os alunos mostram variados sentimentos em diversos momentos, como 

o que mais gostam e no que se empenham mais. Com essa atividade o aluno 

desenvolve-se melhor, porque vive na prática a realidade do país e da cultura. 

A Docente informa que os alunos desenvolvem-se melhor nas provas 

com a prática, os que estão envolvidos não esquecem o que fazem na 

realização, é muito importante para seu conhecimento. Se todos os professores 

usassem o campo que têm fora da Escola, ou mesmo dentro, gerariam uma 

riqueza de conhecimento. 
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Sobre se o turismo deveria ser ensinado na Escola, a professora 

explicou, que a Geografia, a História, Português, Matemática e outras 

disciplinas estão ligados a este conhecimento. A professora comenta que 

‘’Quando me lembro de Turismo, penso logo em Planejamento’’, portanto, uma 

disciplina como essa abordaria assuntos que interligaria as disciplinas da 

escola e auxiliaria os alunos. 

A Feira Latino-Americana organizada pela Professora de Geografia em 

2014 foi um projeto que promoveu a interdisciplinaridade com as Artes, 

mobilizando os Ateliês. Os professores de Artes criaram juntamente com os 

alunos, uma coreografia latina que foi uma “Salsa”. Nessa mesma oportunidade 

executou-se a apresentação do Projeto/orquestra SOM+EU – 

Projeto/Orquestra Musical que possuía como integrantes vários alunos da 

escola. Na parte da manhã ocorreu a apresentação de trabalhos (seminários) 

para a professora de Geografia e à tarde aconteceram as apresentações para 

o público. 

Nesse interim, os professores esforçam-se para oferecer atividades que 

possam trabalhar o conteúdo e o espaço em que eles estão, seja o ambiente 

escolar e ambiente fora da sala de aula, fazendo com que os alunos consigam 

aproveitar seus espaços. 

Esta escola aproveita-se dos projetos, iniciativas dos alunos e 

professores, a oferta do currículo e todos outros recursos para repassar as 

informações, então concedendo meios para que o estudante se beneficie. 

O turismo se liga através das aulas passeios nos espaços culturais, 

atividades ligadas à geografia, história, artes e outras disciplinas, em 

perspectiva multidisciplinar. 
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3 ANÁLISE DE DADOS NA UNIDADE ESCOLAR DA REGIÃO DA ZONA 

PORTUÁRIA DO RIO DE JANEIRO 

 

Este capítulo analisa as contribuições teóricas apresentadas e a junção 

da pesquisa, em que se verificou o tema de Educação pelo Turismo, também 

apontando as definições da Educação Turística na educação básica que 

acontece no Ensino Fundamental II. 

Tem-se como suporte as informações das percepções dos alunos e 

professores por meio do estudo realizado na Unidade Escolar Pública 

Municipal, apresentado no capítulo anterior, dando importância à realização 

das atividades turísticas executadas pelos professores da Escola. 

Neste capítulo apresenta-se a observação das contribuições 

investigadas a respeito da Educação pelo Turismo como atividade habitual de 

uma escola pública, abordando o desempenho do aluno quando está envolvido 

nessas atividades, e como seu processo educativo é influenciado, concluindo 

com sugestões e propostas para o ensino básico. 

 A metodologia empregada possibilitou a realização de grupo focal com 

proposições de questões semiestruturadas para os alunos e professores da 

Instituição. Assim, pode-se obter uma análise mais detalhada dos 

questionamentos surgidos com apoio nas teorias apresentadas no primeiro 

capítulo. 

Dessa maneira, o autor foi capaz de responder ao problema de pesquisa 

formulada anteriormente e ainda levantar pontos de vistas que guiaram novas 

informações a respeito da Relação de Educação e Turismo em uma escola 

pública municipal. 

 Com base em comentários obtidos no grupo focal feito com os alunos e 

com os professores organizadores foi possível compreender melhor como seria 

o planejamento e a realização das atividades turísticas, desenvolvidos na 

escola pública municipal escolhida como objeto de estudo. 

 A partir das respostas dos alunos, que estão envolvidos direta ou 

indiretamente nas atividades, notou-se a relevância dessas ações realizadas 

pelos professores, visto que foram importantes para o aprendizado, para a vida 

pessoal e profissional, e para a significação dos conteúdos dados em sala de 

aula. 
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Percebeu-se que os professores se sentem motivados em realizar as 

atividades. Em alguns relatos viu-se que o tema é importante e poderia ser 

trabalhado no ensino básico, porque a temática se conecta com as disciplinas 

do currículo, por meio das atividades extraclasses. 

Assim sendo, aplicar a Educação pelo Turismo na Unidade Escolar pode 

contribuir para o conhecimento dos alunos que iniciam sua vida, e para o 

conhecimento do lugar em que vivem. 95% dos alunos e os participantes da 

entrevista residem no próprio bairro e muitos não têm acesso à história local e 

não têm conhecimento da atividade turística de sua cidade e da Região 

Portuária. 

 

3.1  OBSERVAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS TURÍSTICAS DOS ALUNOS E 

PROFESSORES DA UNIDADE ESCOLAR (RJ) 

 

Nesta seção discute-se as experiências positivas ou negativas dos 

alunos, aborda-se questões que os estudantes levantaram ao participar da 

atividade turística, bem como a visão que tiveram sobre as ações, relacionadas 

à temática de turismo na escola. 

Vale ressaltar que os professores planejam as atividades com foco em 

conteúdos ministrados em cada disciplina. Assim, um simples passeio pode 

conter experiências bem significativas que propiciam melhor conhecimento de 

si mesmo, de seu bairro e de sua cidade, pois o aluno e o professor interagem 

durante a atividade, e de volta à Unidade Escolar se unem para debater sobre 

o que viram e sentiram. 

A partir das entrevistas com os professores foi possível notar que como 

criadores e elaboradores das atividades recebem de volta, com frequência, 

respostas positivas, uma vez que os alunos são motivados a sair do espaço 

escolar expandir seus horizontes. 

Com os apontamentos dos alunos é possível perceber que esses 

passeios não somente servem como forma de distrair-se e sair da rotina 

tradicional de uma escola, como melhoram a capacidade de o professor 

ensinar os conteúdos de outra maneira, de modo mais dinâmico. 

A elaboração das atividades parte de uma construção que é realizada ao 

longo dos bimestres, e com isso, essas atividades podem ampliar os horizontes 
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dos alunos, pois muitos alunos não conhecem locais diferentes do ambiente 

em que vivem. 

O professor é uma peça importante na mudança de costumes de seus 

alunos, uma vez que faz a mediação entre o mundo e o currículo escolar 

oferecido em sala de aula, auxiliando nas reflexões, incentivando um olhar 

diferente sobre a realidade. 

O professor é incentivado pela Secretaria da Educação para 

proporcionar aos alunos passeios a exposições, participação de eventos, 

atividades interativas dentro da sala de aula, comemoração de data histórica, 

realização de um dia temático, dentro de cada disciplina. 

Os alunos da Unidade Escolar gostam de fazer as atividades porque 

acham proveitoso seu desenvolvimento em sala de aula. Acreditam que são 

importantes a experiência pessoal, a observação, além do prazer em conhecer 

lugares novos de sua cidade. 

Há, contudo, pontos negativos: 5% dos 21 estudantes destacam que não 

há necessidade de ter atividades práticas, são enjoativas, às vezes, 

questionam que as mudanças da Região Portuária não trouxeram visibilidade à 

escola. 

Os que estão a favor julgam que tais atividades geram conhecimentos, 

dão notoriedade à Unidade Escolar até pelo fato de se estar localizado próxima 

à Praça Mauá e aos bairros históricos do Centro do Rio de Janeiro. 

Ações educativas diferentes, desenvolvidas na escola, podem significar 

melhorias no ensino público, não priorizando apenas o conhecimento básico 

obrigatório nos currículos. 

Portanto, é significativo que os alunos estejam inseridos nos espaços 

culturais, nos espaços da Zona Portuária, no seu bairro e se conectem cada 

vez mais às mudanças, que sejam os protagonistas dos cenários atuais. E a 

escola é o principal fator incentivador para que o aluno desenvolva um olhar 

mais amplo e se conscientize da necessidade de conservação e de orgulho do 

espaço próprio. 

A região portuária do Rio de Janeiro ostentava características de 

abandono, sem percepção de futuro, pois possuía traços de pobreza, mesmo 

com a recepção de turistas no Cais do Porto. Mas a partir das preparações de 

reurbanização para os Jogos Olímpicos prometia ser um novo local, 
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reestruturado para receber turistas de várias nacionalidades. E foi este o 

legado que ficou: uma região totalmente requalificada e atrativa para turistas e 

moradores. 

A escola, inserida nesse contexto, sentiu-se estimulada a fazer uma 

mudança no currículo e na gestão escolar, adotando uma linguagem 

atualizada, articulando novas disciplinas e formas de ensino diversificados. 

 Desse modo, as atividades realizadas possibilitam a compreensão dos 

conteúdos dados em sala de aula a partir das visitas realizadas, dos trabalhos 

práticos desenvolvidos em salas de aula e com a participação do professor na 

vida do aluno, com isso esse aluno se mostra interessado e estimulado. 

Para tanto, é necessário que o professor tenha a missão de não apenas 

preocupar-se com o conhecimento teórico do aluno, para isto é preciso 

procurar novas metodologias que produzam resultados expressivos na vida do 

estudante. A função do professor vai além do que somente transmitir. Cabe a 

ele a tarefa de despertar o desejo de saber e de produzir. 

 É possível afirmar que as contribuições trazidas pela atividade da 

Educação pelo turismo inserida na realidade dos alunos, se encaixa como 

atividade cultural, com essas experiências culturais o aluno tem a chance de 

conhecer a sua própria cultura, e também se aproximar de culturas diferentes. 

 As atividades permitem que muitos alunos conheçam lugares pela 

primeira vez, ou também se apropriem do seu próprio espaço, ampliando seus 

locais de lazer.  

 Em razão disso, reconhece que o aporte da Educação Turística inserido 

na rede pública pode produzir expressivos resultados. Porque, quando os 

alunos passam a ter experiências culturais em sua rotina escolar, concebe-se 

uma sensibilização a respeito da cultura. Passam a se tornar sensíveis à 

preservação dos patrimônios culturais, ampliam sua visão do mundo e passam 

a ter respeito à diversidade cultural. 

 Na Escola Pública não é fácil realizar projetos com a temática de 

turismo, porque ainda é um assunto novo, muitas vezes criticado pelos 

professores que não tem o conhecimento real do que é o turismo, para eles o 

turismo possui apenas fins lucrativos e não tem caráter educativo.  

A Educação pelo Turismo desenvolvida propicia diferentes práticas 

pedagógicas que contribuem para um bom desempenho acadêmico do aluno e 
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estimula a adoção de uma postura crítica em relação às diversas formas de 

conhecimento da realidade. Pois, de acordo com o autor : 

 

A escola dever estar vinculada à realidade de seus alunos 
estabelecendo a relação entre teoria e prática, de formas flexíveis, 
inovadoras e críticas. Além dessa relação, a escola deve ter a práxis 
em seu meio, ou seja, momentos de ação-reflexão-ação, onde seus 
profissionais devem estar em constante processo de atualização 
acompanhando a demanda que hoje a sociedade exige. (PIRES, 
2007, p. 31) 
 

Desta forma, é imprescindível que a metodologia ligada ao turismo 

esteja filiada à realidade, e leve em consideração a potencialidade da região na 

qual está inserida, especialmente quando esta região é a da Zona Portuária do 

Rio de Janeiro, como é o caso da escola objeto deste estudo.  

 

3.2 PROPOSTA DE INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO TURÍSTICA NA UNIDADE 

ESCOLAR 

 

A cidade do Rio de Janeiro tem forte reconhecimento turístico o que 

facilita às escolas se apropriarem do processo de educar turisticamente, a fim 

de que se desenvolvam amplos horizontes de sua cidade, bairro ou local, 

valorizem a cultura de outros povos que visitam esse destino turístico, bem 

como a sua própria cultura, e que também aprendam a reconhecer a 

importância dos patrimônios históricos culturais. 

A ênfase deste trabalho recai sobre a importância das atividades como 

aulas extraclasses, viagens e excursões, pois acredita-se que qualquer 

atividade prática fora da sala de aula gera impacto na vida de um aluno que 

está desenvolvendo seu conhecimento e dando início ao seu projeto de vida. 

Todavia, a contribuição do turismo ao processo educativo, vai além do 

que ser uma mera oportunidade de propiciar conhecimento turístico da cidade 

ou local, mas pretende-se que ele promova reflexões, sensibilize estudantes, 

professores e coordenadores pedagógicos sobre sua importância na formação 

de pessoas cidadãs. 

Para viabilizar a inserção da Educação Turística nos currículos escolares 

é preciso sensibilizar os órgãos públicos competentes para que ofereçam 
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cursos de preparação aos professores, trazendo novas práticas de ensino e 

instrumentos que possam ser usados nas atividades escolares. 

Para decidir sobre os tipos de atividades que deverão ser desenvolvidas 

precisa-se, primeiramente, mapear a realidade do entorno no que se refere ao 

seu próprio potencial turístico. Esta foi a razão de se fazer neste estudo o 

levantamento dos atrativos turísticos da região da Gamboa e Saúde, bairros 

próximos à Unidade Escolar estudada. 

O tema da educação turística no ensino básico precisa envolver o 

diálogo com docentes, discentes, coordenadores pedagógicos, para que juntos 

promovam um diagnóstico das condições que possuem para desenvolver as 

atividades. 

No entanto: 

 

[...] traçando um diagnóstico da situação real do turismo na região ou 
municípios ou bairro. Tendo em vista a necessidade de foco para a 
proposta. [...] os objetivos serão elaborados com a finalidade de 
identificar o universo das aprendizagens em que se chegar, 
lembrando que, independentemente dos objetivos serem alcançados, 
os alunos devem representar o público final. Um coordenador para o 
projeto será de extrema importância para que todas as ações sejam 
planejadas e organizadas em prazos, garantindo a viabilidade da 
execução. (FONSECA FILHO, 2013, p. 227). 
 

 
A partir do diagnóstico deve-se elaborar projetos que estabeleçam as 

fases e os modos de inserção das atividades no currículo. Assim a contribuição 

de professores como o de História e Geografia pode ser muito útil devido à 

facilidade de interação entre os conteúdos disciplinares e a temática do 

turismo.  

Da mesma forma, a participação de alunos de cursos superiores de 

turismo pode trazer um olhar mais aprofundado do tema, visando ao estímulo 

da educação formal e auxiliando na elaboração de formas diversificadas da 

Educação Turística. 

O projeto pode servir também para articular o turismo como tema 

transversal ou interdisciplinar, ou seja, o turismo não apenas como um tema 

comum, porém possível de dialogar com conteúdos existentes no currículo, 

tornando as aulas mais interessantes e criativas. 
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Como estratégia de inserção do turismo na educação básica pode-se 

aproveitar de programas já existentes, como por exemplo, os da EMBRATUR, 

naquilo que for pertinente ao ensino fundamental. 

Na escola há uma disciplina intitulada Projeto de vida e nela é possível 

dialogar com turismo, pois trabalha com escolhas que o aluno pode fazer ao 

selecionar as áreas que deseja se profissionalizar, porque o turismo abrange 

uma grande diversidade de campos. 

A disciplina Protagonismo Juvenil também se relaciona ao turismo 

quando o estudante pode escolher os campos de turismo, a pessoa que 

escolhe turismo e está apta a desenvolver atividade turística, 

Tendo em vista sugere-se propostas de apropriação dos atrativos 

turísticos locais, lugares que os alunos frequentam, bem como, a adaptação de 

projetos que passaram pela escola, e disciplinas que podem colaborar a 

continuidade de turismo nas atividades extraclasses: 

 Disciplina: Projeto de vida 

Esse ponto retrata uma disciplina já existente na escola, que trabalha os 

valores da vida e de cidadão. O jovem desenvolve um caráter argumentativo 

quando pensa sobre sua vida pessoal e profissional. 

Essa disciplina poderia contribuir com o turismo orientando como as 

profissões relacionadas à área podem ser galgadas, mostrando que não 

especifica somente a área técnica de turismo, mas visando à importância da 

multidisciplinaridade quando se trabalha com o turismo. 

 Disciplina: Protagonismo Juvenil 

Essa disciplina trata-se da importância do jovem em relação ao 

protagonismo, onde são capazes de serem autores de suas próprias artes, está 

ligado ao que jovem pode fazer e é capaz de criar. 

 Estudo do Meio: Caminhada pelo Bairro 

A Região da Zona Portuária é composta de bairros históricos que misturam 

atrativos históricos culturais, e para a disciplina de história, geografia, artes, 

português, educação física, idiomas e outras da Instituição contribuiriam 

fortemente na aprendizagem. 
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O Bairro da Saúde e Gamboa onde a Escola se situa contribui ao ensino, 

por exemplo: 

 Morro da Conceição; 

 Praça Mauá; 

 Cais do Valongo; 

 Arredores do Morro da Conceição; 

 Pier Mauá; 

 Museus próximos. 

Tendo como base, a autora Pontuschka questiona o que é o estudo do 

meio, pois este capítulo propõe a sugestão de apropriação dos atrativos 

turísticos: 

Em seus aspectos metodológicos, o Estudo do Meio apropria-se da 
investigação do historiador e do geógrafo, ao iniciar com uma leitura 
geral do espaço a ser estudado, problematizando-o. Levanta as 
fontes para estudo e inicia a preparação para uma leitura crítica, 
elaborando um processo de interpretação dos documentos históricos, 
geográficos, biológicos ou de outras naturezas. O princípio básico 
desse processo reside na convicção de que um material de estudo só 
tem valor para quem sabe interrogá-lo e interpretá-lo à luz de 
conhecimentos anteriores (2004b, p.262). 

Portanto, nas atividades que forem realizadas pelos bairros ou arredores 

como estudo do meio, os alunos estão se apropriando de seus espaços 

geográficos, culturais e históricos podendo associar aos conteúdos dados pelos 

professores e contribuindo para a formação de uma visão crítica. E nos Bairros 

da Saúde e Gamboa acontece o roteiro da Herança Africana elaborado pelos 

moradores da Região. 

 Oficinas de Desenho: 

Nesta atividade como proposta, sugere-se a intervenção dos alunos em 

relação às artes e turismo. Pois, o aluno pode desenvolver com os professores 

de História da Arte, pinturas em várias modalidades, revelando seus 

conhecimentos dos atrativos turísticos de sua cidade e realizando pinturas de 

atrativos internacionais. 

Essa forma de desenhar reproduz a valorização do patrimônio cultural de 

sua cidade e país, entendendo o contexto histórico e sua importância, assim 

revela ao professor o empenho pessoal do aluno. 
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 Mauá 360°: 

Este projeto foi elaboração do Museu do Amanhã que teve a ideia de 

mediar grupos de amigos e visitantes da Região Portuária, em que os próprios 

alunos fossem protagonistas, capazes de mostrar a história da Cidade do Rio 

de Janeiro e a paisagem. 

Como proposta para os próprios alunos e professores, indica-se 

conhecerem cada museu que há na Região do Centro do Rio de Janeiro, 

possibilitando a expansão do conhecimento histórico e geográfico do Centro do 

Rio como um todo, de acordo com Guia de Museu (2013), na Região Central, 

contém: 

 Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB Rio de Janeiro), Centro 

Cultural Correios, Complexo Cultural da Marinha, Fundação Casa 

França-Brasil, Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, Museu 

Cartográfico do Serviço Geográfico do Exército, Museu da Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro, Museu da Polícia Miitar do Estado 

do Rio de Janeiro, Museu e Sala d’Armas General José da Silva 

Pessôa, Museu de Arte Moderna (MAM/Rio), Museu de Arte do 

Rio (MAR), Museu do Amanhã, Museu Histórico do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Museu Histórico 

Nacional, Museu Light da Energia, Museu Nacional de Belas 

Artes (MNBA), Paço Imperial, Instituto dos Pretos dos Novos 

(IPN). 

Esses espaços culturais localizam-se em torno da Região do Centro do Rio 

de Janeiro. A escola propõe criar um circuito único para os alunos a cada 

bimestre e a cada conteúdo ofertado. 

 Passeio no novo modal: Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) 

Alunos e professores fizeram este passeio, porém a Escola poderia levar 

cada nova turma porque é um passeio extremamente importante, garante 

conhecimento. 

 Trabalhar os desenhos dos principais continentes: 
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Na sala de Geografia há representações gráficas dos seis continentes nas 

paredes. A professora poderia abordar país, cidade, atrativo e/ou continente, 

como forma de demonstração os alunos e localiza onde fica cada território. E 

esta forma remete-se a memória e consiste na fixação, reconhecimento dos 

lugares. 

 Elaboração de vídeos produzidos pelos alunos: 

Nessa proposta os alunos podem usar os artifícios das aulas de mídias e 

usar tecnologia para se apropriar em dos espaços históricos do seu bairro, 

como já fizeram em uma atividade. 

Como proposta continuar com esse exercício, pois iria contribuir para o 

conhecimento do campo em que está estudando, e pertencimento da sua 

região como morador. 

 Redação ligada ao Turismo: 

Nessa proposta sugere-se a abordagem de textos sobre o patrimônio 

cultural, cultura africana, cultura brasileira e tradições dos povos. Tem como 

objetivo de propiciar ao aluno o desenvolvimento crítico e coerente ao 

expressar argumentos sobre qualquer conteúdo. Sabendo que podem ser 

usadas as estratégias dos ambientes próximo da Escola e de sua casa. 

Como indicação deve-se continuar as Feiras e Festivais ligadas aos 

continentes do mundo: 

 Feira Latino-Americana; 

 Feira Europeia; 

 Feira Brasileira e 

 Feira Asiática: 

Essas feiras aconteceriam como festas por bimestre, em os professores se 

uniriam para discutir seus métodos educativos ao realizar a feira, bem como 

abordar os conteúdos desenvolvidos ao longo do bimestre. Meses antes 

reuniriam-se alunos e professores para discutir temas e estratégias que 

poderiam ser abordados. Com a intenção de o aluno desenvolver a oralidade, 

interação, integração, descontração, motivação e aproveitando os 

conhecimentos adquiridos pelos alunos ao pesquisar sobre os países 
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intercalando com os conteúdos absorvidos, esclarecimento de cada país ou 

cidade, que ainda vai ser abordado. 

Como em todo projeto, é preciso também pensar além de sua 

implementação. Uma maneira poderia ser recursos para estender os projetos 

da escola, verificando a abordagem do tema em cada atividade, os resultados 

produzidos com alunos e professores, e investigando como os alunos estão 

recebendo os conhecimentos turísticos. Pesquisando como a equipe gestora 

avalia a execução do programa pedagógico, visto que são muitas as fases que 

precisam ser cumpridas e avaliadas, em um trabalho constante e minucioso, 

como tudo em educação. 

A Unidade Escolar escolhida para este estudo, é, sem dúvida, uma 

ótima instituição para viabilizar a ideia de inserção da educação pelo turismo, 

pois já há esforços neste sentido e sua localização é privilegiada, pelo forte 

aparato turístico que possui e que agora, revigorado, tem atraído os olhares de 

residentes e turistas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo discutir a importância da Educação 

pelo Turismo no Ensino Fundamental II. No decorrer do trabalho foram 

analisadas teorias sobre de Turismo e da Educação, programas educacionais 

que desenvolvem a educação pelo turismo. 

Sabe-se que a temática do turismo não é contemplada no ensino básico. 

As atividades de caráter educativo ou programático são estipuladas pela 

Secretaria Municipal de Educação, e o aluno recebe as informações, em geral, 

de maneira passiva e não consegue perceber o significado do que é abordado 

nas atividades escolares. 

No Brasil se fala pouco sobre a educação pelo turismo, por isso, viu-se a 

necessidade de tratar deste assunto neste trabalho, Foi necessário ouvir os 

alunos e professores de uma Unidade Escolar para ver a atual significância de 

ações que envolvam a educação turística. 

Os alunos do 7° ano ao 9° são capazes de compreender o turismo 

através das atividades trabalhadas pelos professores, desde que sejam 

organizadas e tenham como objetivo a aquisição de informações importantes 

que ligam o conteúdo dado em sala de aula à experiência extraclasse. 

Os alunos concordam que esses métodos funcionam para dar 

consistência ao que é abordado em sala de aula, sendo que sair do ambiente 

rotineiro da sala de aula contribui positivamente para motivá-los à 

aprendizagem. 

Nesta Unidade Escolar pode ser visto que os alunos além de fazer parte 

das atividades, são também protagonistas. Na maioria das ações estavam 

completamente integrados, pois tinham voz sobre o que estava sendo 

abordado. 

Os alunos puderam participar de muitas atividades de caráter turístico, 

como conhecer culturas, geografia, história, artes, meio ambiente, cidadania, e 

aprender sobre guiamento turístico.  
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Percebe-se, pois, a necessidade do professor promover, pelo menos 

uma vez ao mês, as aulas passeios, assim o aluno tem mais  vontade de 

buscar conhecimento, especialmente quando se frequenta o ensino público que 

infelizmente não possui uma estrutura escolar favorável. 

Aponta-se que é muito reconfortante para o professor que o aluno 

progrida como pessoa e futuro profissional, até porque estão se formando para 

ser um cidadão, capaz de alcançar degraus que levam à oportunidades de 

empregos, formação acadêmica e metas individuais. 

A escola municipal funciona como preparatória para a vida. Nessa 

preparação a prática da Educação pelo Turismo no ensino básico pode 

fornecer novas experiências, mostrando o turismo como uma área de 

conhecimento que deve ser valorizada e colaborando com o desenvolvimento 

da formação escolar de maneira mais ampla. 

Os programas educacionais projetados pela Embratur fundamentam a 

experiência de turismo nas escolas, visto que esses projetos não fogem ao 

objetivo das matérias do currículo, uma vez que podem ser elaboradas novas 

ferramentas de acordo com a necessidade específica da escola. 

A discussão conceitual acerca do turismo no âmbito da educação básica 

revela que as ideias de turismo não estão, geralmente, conectadas com as 

perspectivas de base cultural e social, importantes para as pessoas que delas 

deveriam usufruir, como por exemplo, a importância turística e histórica da 

Zona Portuária do Rio de Janeiro  

Para contextualização da Zona Portuária do Rio de Janeiro, destacando-

se a relevância turística da Região para a Cidade, abordou-se seus aspectos 

históricos a partir da abertura dos portos, e também realizar o inventário 

turístico atual dos principais bairros próximos à Unidade Escolar, objeto deste 

estudo. 

A análise das atividades turísticas na Unidade Escolar indicou que 

viagens, passeios e excursões realizados na Educação Básica podem propiciar 

experiências bastante significativas para os alunos. 

A metodologia escolhida para obtenção dos dados referentes à temática 

em relação às atividades desenvolvidas por professores e alunos da Unidade 
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Escolar foi essencial para conhecer o que pensam e esperam, ambos os 

atores, no que se refere à Educação pelo Turismo, especialmente dos atrativos 

que estão situados no entorno da escola. Por outro lado, pode-se identifica os 

benefícios das aulas passeios, a motivação em conhecer mais sobre o 

fenômeno do turismo, bem como as expectativas a respeito da obtenção desse 

conhecimento, por parte dos professores que procuram desenvolver seus 

métodos para ensinar estudantes do Ensino Fundamental II, do 7° ao 9° ano. 

Foram sugeridas propostas de uma Educação Turística na Instituição, 

tendo em vista a apropriação dos atrativos turísticos locais, da continuidade 

dos projetos que se relacionam ao turismo, das atividades turísticas que 

realizam com frequência para que contribuam com a utura inserção de 

atividade extracurricular ou de uma disciplina sobre Turismo. 

As ferramentas turísticas de que podem dispor os professores são 

novas, pois a ideia de colocar educação turística no turismo no ensino 

fundamental, não é muito usual, pois vai além dos projetos pedagógicos 

desenvolvidos. 

As conclusões do estudo remetem à ideia de que as atividades da 

educação pelo turismo devem ser realizadas fora do ambiente escolar, em 

contato com a realidade onde esta se desenvolve. No caso da Unidade Escolar 

escolhida, isto é bastante fácil, pois sua localização na Zona Portuária do Rio 

de Janeiro, recém revigorada, possui atrativos muito significativos do ponto de 

vista cultural, histórico e geográfico.  

Espera-se que este trabalho possa abrir o diálogo com professores, 

órgãos públicos, secretarias de turismo e profissionais que estejam dispostos a 

aplicar a Educação Turística em suas escolas. Assim como almeja-se para a 

Unidade Escolar Municipal pesquisada, a dinamização das atividades 

direcionadas ao espaço em que está inserida, uma localidade fortemente 

histórica e turística. 
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APÊNDICE A 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM OS ALUNOS DA UNIDADE 

ESCOLAR 

 Perguntas utilizadas com os alunos que sempre participam das 

atividades na Zona Portuária e dentro da Escola, das turmas do 7° ano ao 9° 

ano do Ensino Fundamental II da Escola Municipal. 

 

1. Em sua opinião, as atividades colaboram em sua aprendizagem dentro 

da escola? 

2. Por conta das mudanças na Região Portuária qual a visibilidade 

encontrada no momento atual pela Escola? 

3. Nessas atividades você consegue identificar benefícios do turismo? 

4. O que o turismo pode trazer à sua Região, a você e a sua escola? 

5. Vocês teriam vontade de conhecer o que é Turismo? 

6. Faça uma avaliação das atividades turísticas. Que atividade esteve 

presente, qual apontamento tomaria sobre a atividade? 
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APÊNDICE B 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM OS DOCENTES DE 

HISTÓRIA, GEOGRAFIA, ARTES E OUTROS INTEIRADOS 

As perguntas partem das atividades que vêm sendo realizadas desde o 

período de março de 2016, esta entrevista acontecerá com os professores que 

estão inteirados das atividades de passeios pela Zona Portuária. 

 

1. Como nasceu a ideia de realizar atividades pelo bairro? 

2. Qual foi a sua motivação? 

3. Essas ações partem de uma exigência do currículo escolar? 

4. Como é organizada a atividade? 

5. Você reconheceria esta atividade como desenvolvimento ao aluno? 

6. Qual a sua visão em relação ao comportamento dos alunos para com a 

visita? 

7. Faça uma avaliação do progresso do aluno. 


