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RESUMO 

 

O presente trabalho foi elaborado com intuito de compreender em que medida 
o Turismo Pedagógico inserido na Educação Básica da rede pública de ensino pode 
contribuir para a aprendizagem das disciplinas tradicionais do currículo escolar. Com 
isso, o objetivo geral deste estudo foi analisar as possíveis contribuições do Turismo 
Pedagógico no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos tradicionais das 
disciplinas do currículo da Educação Básica da rede pública de ensino. A partir do 
objetivo geral, foram definidos como objetivos específicos: Analisar a relação entre 
Turismo e educação, com vistas a delimitar o Turismo Pedagógico na Educação 
Básica. E também, levantar práticas de Turismo em escolas públicas bem como 
discutir as contribuições que o Turismo Pedagógico pode trazer ao processo 
educativo. E por fim, Identificar as possíveis contribuições que as atividades de 
Turismo Pedagógico acrescentaram no desenvolvimento escolar dos alunos. A 
metodologia deste estudo consistiu em um levantamento bibliográfico a respeito da 
relação de Turismo e Educação, com delimitações no Turismo Pedagógico.  E após 
o levantamento de informações, foi realizada uma análise sobre o caso de Turismo 
Pedagógico do Colégio Estadual Guilherme Briggs. Para obter informações mais 
detalhas foram elaboradas duas técnicas de pesquisa: a realização de um grupo 
focal com alunos participantes da atividade e uma entrevista semiestruturada com a 
professora idealizadora da atividade. Por fim, tal análise nos permitiu identificar as 
contribuições trazidas pelo Turismo Pedagógico quando inserido no projeto político 
pedagógico de uma escola pública. 

 
Palavras- chave: Turismo. Educação. Turismo Pedagógico. Escola Pública. 

Educação Básica. 
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ABSTRACT 

 

The present study was elaborated with the intent of comprehending to which 

extent Pedagogical Tourism while inserted in the basic education of public schools 

can contribute to the learning of traditional subjects of the school curriculum. Hence, 

the general objective of this study was to analyze the possible contributions of 

Pedagogical Tourism in the teaching-learning process of the traditional content in the 

basic education curriculum of public schools. From the general objective, the specific 

objectives were defined: analyze the relation between tourism and education, with a 

view to delimit Pedagogical Tourism in Basic Education; survey tourism practices in 

public schools as well as discussing the contributions that Pedagogical Tourism can 

bring to the educational process; identify the possible contributions that the actions of 

Pedagogical Tourism added to the school development of the students. The 

methodology of this study consisted in a bibliographical survey about the relation 

between Tourism and Education, with delimitations in Pedagogical Tourism.  After 

gathering information, an analysis was made regarding the case of Pedagogical 

Tourism in the Guilherme Briggs State School. To obtain more detailed information 

two research techniques were elaborated:  the conducting of a focus group with the 

students that participated in the activities and a semi-structured interview with the 

teacher that idealized the activity. Finally, that analysis allowed us to identify the 

contributions brought by Pedagogical Tourism when inserted in the political project of 

a public school. 

 

Key words:  Tourism. Education. Pedagogical Tourism. Public Schools Basic. 

Education.  
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INTRODUÇÃO 

 

A educação escolar é o início da construção social de um sujeito em cidadão 

participativo na sociedade. Segundo Freire (1981), a 

principal função da educação é a liberdade, pois devido ao seu caráter libertador e a 

partir daquela que começa o desenvolvimento social e humano, e qualquer método 

ou estratégia que possam ampliar e melhorar este processo é considerado 

relevante.  

Assim, este presente trabalho tem intuito de apresentar reflexões sobre a 

relação de Turismo e Educação a partir de uma prática de turismo pedagógico. 

Nesta vertente de pensamento, este trabalho propõe analisar as possíveis 

contribuições do turismo inserido como atividade extraclasse da educação básica da 

rede pública de ensino. Com isso, compreende-se que é importante analisar o 

turismo como possível atividade de ensino que contribui com o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos da rede pública.  

Seguindo o pensamento de que a educação seria um dos principais fatores 

para a melhoria de uma sociedade, o intuito deste estudo será apresentar de que 

forma o turismo pedagógico poderia contribuir com esse processo e diversificar o 

ensino de forma positiva na escola pública. Desta forma, se torna importante analisar 

e compreender este segmento do turismo e identificar de que maneira ele pode 

colaborar com a educação básica da rede pública.  

Seguindo o pensamento de Freire (2002), de que apenas com a educação 

não iremos mudar a sociedade, mas de que sem ela não haverá mudanças, 

acredita-se que ao contribuir para inovar e dinamizar o ensino público, 

consequentemente, importantes mudanças irão acontecer na sociedade atual, pois, 

neste presente trabalho enxergamos a formação básica como uma das principais 

bases para a construção do conhecimento e a sociabilidade do indivíduo.  

Para contribuir com este pensamento, iremos apresentar o turismo como um 

possível recurso de auxílio no processo de ensino-aprendizagem do conteúdo do 

currículo escolar da Educação Básica da rede pública de ensino. Desta forma, 

acreditando que todos os métodos que possam mediar a compreensão dos alunos 

são de grande relevância e devem ser investigados.  
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E partindo da ideia de que com as práticas de turismo pedagógico é possível 

proporcionar aos alunos novos conhecimentos sobre diversas culturas, promovendo 

novas experiências que ampliam a visão cultural, Fonseca Filho (2007, p. 133) 

aponta que com essas atividades: “Assim, os estudantes passaram a se interessar 

mais pela cultura, não apenas na local, mas ampliando sua visão de mundo e, 

consequentemente, seu universo cultural [...]”. 

 Então entende-se que o turismo além de ser uma importante atividade 

econômica, também pode colaborar para o desenvolvimento social e cultural. Por 

isso, constata-se a importância de se estudar a relação entre Turismo e Educação, 

para que se consiga identificar novas contribuições que possibilitem aprimorar o 

processo educacional, principalmente tendo em vista o ensino público. E se o 

turismo pode contribuir para o processo de aprendizagem do currículo escolar, 

entende-se que é relevante contribuir com novos estudos que apresentem 

significativas análises a respeito de Turismo e Educação.  

Neste sentindo, evidencia-se o turismo pedagógico como uma atividade que 

pode contribuir de forma inovadora para aprendizagem dos alunos da educação 

básica, no caso deste estudo, com delimitação no ensino médio da rede pública de 

ensino. Com isso, destaca-se a necessidade de um estudo exploratório a respeito do 

turismo pedagógico. 

E pensando que o turismo pode contribuir para o processo educativo de uma 

escola pública surge o seguinte questionamento: em que medida o turismo 

pedagógico inserido na educação básica da rede pública de ensino pode contribuir 

para a aprendizagem das disciplinas tradicionais do currículo escolar? 

Com isso, o objetivo geral deste estudo é de analisar as possíveis 

contribuições do turismo pedagógico no processo de ensino-aprendizagem dos 

conteúdos tradicionais das disciplinas do currículo da educação básica da rede 

pública de ensino. A partir disso, foram definidos como objetivos específicos: 

  

 Analisar a relação entre turismo e educação, com vistas a delimitar 

possibilidades de turismo pedagógico no ensino médio da rede pública 

de ensino. 
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 Levantar práticas de turismo em escolas públicas bem como discutir as 

contribuições que o turismo pedagógico pode trazer ao processo 

educativo.  

 Identificar as possíveis contribuições que as atividades de turismo 

pedagógico acrescentaram no desenvolvimento escolar dos alunos. 

 

Neste presente trabalho, faremos o uso da pesquisa qualitativa, de natureza 

exploratória, para compreendermos melhor o segmento do turismo pedagógico e 

suas contribuições. De acordo com Gil (2008) as pesquisas exploratórias, 

proporcionam uma visão geral de um determinado tema, de forma que proporcione 

maior familiaridade com o problema levantado, e que tem como seu objetivo 

principal aprimorar as ideias sobre o tema analisado. Segundo o autor esse tipo de 

pesquisa possui um planejamento mais flexível, possibilitando a consideração de 

variados aspectos sobre o tema estudado. 

 Para isso, iniciou-se um levantamento bibliográfico com os temas Turismo e 

Educação; e também o turismo pedagógico. Foram estudados livros sobre 

educação, com destaque para a pedagogia, além de artigos científicos e autores que 

relacionavam Turismo e Educação com delimitações no turismo pedagógico em 

escolas, principalmente em escolas da rede pública de ensino. Para tanto, 

destacamos alguns trabalhos que nos auxiliaram para a delimitação teórica da 

presente monografia. 

Alves, Amorim e Guilherme (2012), acreditam que a escola seria um espaço 

privilegiado para a construção da cidadania, capaz de motivar não só os professores 

como os alunos e que as atividades do turismo pedagógico possibilita aos 

participantes uma aprendizagem significativa para que alcancem um novo olhar 

sobre o ambiente em que estão inseridos. A partir do projeto “Turismo Pedagógico: 

Uma porta para a inclusão”, os autores identificam a necessidade de novas 

alternativas de sensibilização, conscientização e envolvimento dos professores e 

alunos de escola pública, e que isto seria possível com atividades de turismo 

pedagógico. 

No estudo de Silveira e Martín (2008) a atividade em análise é um City Tour 

com as crianças de escolas públicas de Dourados-MS, e a proposta do trabalho 
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realizado com as crianças não é apenas de ampliar o conhecimento destes alunos, 

mas também de despertar o interesse e conscientizar a comunidade local a respeito 

da importância do desenvolvimento do turismo.  

Desta forma, Silveira e Martíns (2008) também ressaltam a importância da 

educação na vida de qualquer indivíduo, na qual a educação é uma atividade que 

auxilia na descoberta de um mundo em que se vive, sendo primordial para a 

formação profissional e social do ser humano. Desta forma, as autoras trazem o 

turismo pedagógico como instrumento de alfabetização cultural e com uma proposta 

do turismo pedagógico não apenas de ampliar o conhecimento dos alunos, mas 

também de despertar o interesse e conscientizar a comunidade local a respeito da 

importância do desenvolvimento do turismo. 

Desta forma, o turismo é visto não somente como um segmento que favorece 

economicamente a comunidade, mas também um importante instrumento de 

conscientização a respeito de como importante é a preservação do meio em que se 

vive. O turismo pedagógico pode então facilitar a compreensão desses alunos sobre 

relevantes assuntos para a sociedade em que está inserido, como preservação 

cultural e ambiental. 

Em busca de compreender a contribuição do Turismo para a Educação, o 

estudo de turismo pedagógico realizado pelo Programa Aprendiz de Turismo, da 

Academia de Viagens e Turismo (AVT), vinculada à USP, possibilita compreender as 

possibilidades a respeito de práticas de turismo pedagógico. Vinha (2005) apresenta 

um estudo com base nesse projeto que realiza atividades semanais para alunos de 

escola pública da cidade de Ourinhos-SP.  Nesse estudo a referida autora destaca: 

 

Uma das ideias que está clara para nós é a de que o turismo pedagógico 
possibilita a ampliação de olhares dos estudantes, sejam da educação 
básica ou do ensino superior. (VINHA, 2005, p. 15). 

 

Então, entende-se que o turismo pedagógico trabalha incentivando o aluno de 

forma que ele tenha interesse em obter conhecimentos, ou seja, a atividade amplia o 

olhar do aluno para a compreensão do conteúdo da disciplina. Por isso, o turismo 

pedagógico é considerado um trabalho em conjunto, em que é necessária a 

participação presente do professor e a atuação do aluno para que essa contribuição 

seja significante. 
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De acordo com Vinha (2005), o intuito dos professores que aplicam as 

atividades de turismo pedagógico é de transformar a partir destas atividades a 

aprendizagem dos alunos em uma experiência prazerosa e mais significativa. A 

utilização de passeios e viagens de estudo, pode não ser algo novo, mas a vertente 

de utilizar o turismo pedagógico como auxílio da aprendizagem extra sala de aula é 

considerada uma estratégia inovadora. 

Compreende-se a partir desses estudos, que a prática de turismo pedagógico 

em escola vem sendo aplicada com sucesso. Com bases nas experiências das as 

atividades realizadas nas cidades relatadas anteriormente, Dourados-MS e 

Ourinhos-SP,  identifica-se que o turismo pedagógico não apenas tem função de 

ampliar o conhecimento dos alunos, mas também de despertar o interesse pela 

preservação e a construção de um cidadão consciente e crítico em sua sociedade. 

E percebe-se que hoje uma das preocupações da Educação Pública é 

aumentar cada vez mais a inclusão educacional, ou seja, crescer o número de 

alunos que frequentam a escola, independente de classe social. Todavia existe a 

necessidade de maior e melhor preparação dos alunos a partir da educação básica. 

Como ressalta Pires (2007), a educação deve preparar os indivíduos para as 

transformações que estão ocorrendo nessa sociedade. E a partir dessa ideia 

compreende-se que se deve não apenas inserir um indivíduo ao convívio escolar, 

mas também oferecer uma educação de qualidade. 

Com tais transformações na sociedade, e uma realidade em constantes 

mudanças nos últimos anos, é necessário que as instituições acompanhem e 

renovem seus métodos de ensino.  Segundo Fonseca Filho (2007), inserir o turismo 

na educação básica não tem a intenção de capacitar jovens profissionais do turismo, 

mas sim, utilizar o turismo como uma atividade para ampliar os conhecimentos dos 

alunos, em assuntos como: cidadania, cultura, educação ambiental e patrimonial, 

dentre outros segmentos que o turismo aborda.  

Desta forma, este estudo tem como motivação, analisar a inserção do turismo 

pedagógico na educação básica, a partir das atividades realizadas com o ensino 

médio da rede pública de ensino. Com intuito, de identificar as possíveis 

contribuições do turismo pedagógico no processo de aprendizagem dos conteúdos 

tradicionais das disciplinas do currículo escolar. 
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A partir das informações levantadas, iniciou-se uma investigação a respeito 

de práticas de turismo pedagógico em escolas públicas. Após a realização de 

contatos com dois estabelecimentos públicos de ensino, uma das escolas não foi 

selecionada para este estudo, pois as atividades de turismo pedagógico realizadas 

pela escola não possuíam documentações, já que não constavam no planejamento 

escolar. Por isso, apenas o Colégio Estadual Guilherme Briggs foi analisado neste 

estudo, já que a atividade identificada faz parte do planejamento escolar da 

disciplina de História, além de ser um projeto realizado anualmente com as turmas 

de terceiro ano do ensino médio. 

Após a identificação do um projeto realizado no Colégio Estadual Guilherme 

Briggs, foi elaborada uma pesquisa de campo que se constitui em duas etapas. A 

primeira com a realização de um grupo focal com os alunos participantes do projeto, 

buscando compreender a visão do aluno a respeito da atividade. E depois, a 

segunda etapa, com a realização de uma pesquisa semi-estruturada com a 

idealizadora do Projeto no Colégio, a Professora de História. Nessa etapa buscou-se 

investigar as etapas de um projeto de turismo pedagógico, como as motivações, a 

organização e a realização da atividade e, por fim, os resultados obtidos. 

Então, o primeiro capítulo deste estudo apresenta uma abordagem teórica 

voltada para a relação entre Turismo e Educação, com delimitações nas práticas de 

turismo pedagógico. Para isso, apresentam-se conceitos, reflexões e dados 

importantes sobre o desenvolvimento dessa atividade em auxílio à educação. 

Já no segundo capítulo, é possível observar como se desenvolve o turismo 

pedagógico na prática. Nesse capítulo, são expostas as informações e relatos 

obtidos na pesquisa de campo, na qual foi possível obter maiores detalhes a partir 

da realização das técnicas de pesquisa: grupo focal e entrevista semi-estruturada. 

Por fim, no terceiro capítulo é feita uma análise dos dados obtidos na 

pesquisa de campo apresentada no segundo capítulo em relação às teorias 

apresentadas no primeiro capítulo. A partir disso, são feitas reflexões e 

compreensões sobre as possíveis contribuições do turismo pedagógico inserido em 

escolas públicas. 
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1. A RELAÇÃO ENTRE TURISMO E EDUCAÇÃO 

 

De acordo com Freire (2002, p. 25) “Ensinar não é apenas transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. E 

seguindo esta linha de pensamento, o turismo passa a ser visto como um possível 

colaborador no processo de ensino-aprendizagem da educação básica. 

Há uma preocupação da educação atual em não considerar os alunos como 

meros receptores de informações e conteúdos, mas de estimular a produção de 

conhecimento, para que desta forma o aluno seja não apenas participativo, mas 

autor de sua própria aprendizagem. Neste sentido, Gadotti (1998) defende a ação de 

formar no educando a consciência de que para alcançar o conhecimento é preciso 

construir a autocrítica, e para isso, o aluno precisa opinar a respeito do que esta 

sendo estudado. Por isso, é importante pensar em novas maneiras de tornar o 

processo de ensino-aprendizagem mais prazeroso, de forma que o aluno tenha 

interesse em participar e opinar. 

Portanto, pensar em uma educação como um processo de ensino- 

aprendizagem que se mantém apenas na sala de aula, em que o aluno é mero 

receptor e o professor detém o conhecimento, já não parece ser mais o suficiente. 

De fato, ainda é à base do processo da educação básica ter o contato diário do 

professor e o aluno em uma sala de aula, durante uma determinada carga horária, 

discutindo os conteúdos tradicionais do currículo escolar. E de nenhuma maneira o 

método formal deve ser excluído, mas sim inovado, para que o corriqueiro cenário 

de sala de aula se torne singular e enriquecedor. 

Segundo Jaluska e Junqueira (2012), a partir das práticas turísticas, como a 

aula passeio, o professor passa não apenas a informar aos alunos, mas também a 

formar e transformar seus alunos em cidadãos plenos, pois com essas atividades 

eles aprenderão além do conteúdo de uma disciplina, mas também aprenderão seu 

papel na sociedade, já que a partir do Turismo esses alunos terão a oportunidade de 

se aproximar de diferentes culturas e aprender a respeitá-las. 

Nesta vertente de pensamento, Freinet (2004), defende que os educadores 

não devem privar a liberdade de pensamento dos alunos, e sim mostrar os caminhos 

para que eles façam as descobertas. Para o autor, o educador deve despertar o 

interesse dos alunos para aula, com uma educação mais ativa e participativa a partir 



15 
 

de atividades livres. Assim, o aluno se torna protagonista e o professor o mediador 

de sua aprendizagem. 

 A relação entre Turismo e Educação consiste em contribuir positivamente 

para seus desenvolvimentos, na qual o Turismo colabora com o processo de 

aprendizagem dos conteúdos discutidos em sala de aula e a educação acrescenta 

ao turismo como uma forma de sensibilizar o aluno como turista que se preocupa em 

preservar o patrimônio histórico, cultural e ambiental, pois como cidadão consciente 

consegue compreender a importância da preservação. Em outras palavras: 

 
É importante deixar claro que se estamos nos referindo à educação 
básica, os objetivos dessa educação turística devem auxiliar no 
processo de conscientização turística dos educandos, com o intuito de 
ampliar conhecimentos sobre turismo que estão, por sua vez, 
diretamente vinculados aos conhecimentos sobre cultura e, por isso, 
essa educação é capaz de formar jovens responsáveis por proteger, 
conservar, valorizar e promover a cultura e os patrimônios culturais do 
município, estimulando desta maneira um sentimento de pertencimento 
dos jovens ao local onde vivem. (FONSECA FILHO, 2007, p. 23). 
 

 Então, compreende-se que o turismo inserido na educação básica além de 

colaborar com o desenvolvimento escolar do aluno, também permite que esse aluno 

amplie o olhar para as diversas formas de conhecimento, desta forma contribuindo 

para a educação turística do aluno, ao se tornar consciente a repeito da 

conservação dos patrimônios culturais e a valorização de sua cultura. 

  Para Raykil e Raykil (2005), o Turismo proporciona ao aluno uma maior 

contextualização sobre os assuntos decorrentes da sociedade do que apenas em 

sala de aula. Os autores então evidenciam que: 

 
Quando o aluno adquire o interesse pelo patrimônio natural e/ou cultural 
de seu país, abrem-se portas a um mundo de novas descobertas e 
experiências que introduzirão novos conceitos, aumentando sua 
capacidade intelectual, desenvolvendo a sensibilidade e criatividade. O 
aprender através do convívio, no caso supracitado, com o acervo 
histórico-cultural proporciona aquisição de conhecimento aliado ao lazer, 
o aprender de forma dinâmica e divertida. (RAYKIL; RAYKIL, 2005, p. 
8). 

 

Compreende-se que para o turismo a educação se torna essencial, de forma 

que intervenha na formação de cidadãos conscientes que praticarão um turismo 

sustentável. E o turismo proporciona à educação uma forma de inovar o processo de 
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ensino-aprendizagem para que seja a partir da atividade do turismo uma 

aprendizagem mais dinâmica e prazerosa. 

  Percebemos que mesmo com a inserção de atividades extracurriculares, 

ainda permanece o anseio dos alunos por novidades, e até mesmo a necessidade 

por inovações no âmbito escolar. Por isso, é importante aprimorar os métodos de 

ensino para que os alunos possam além de obter uma melhor compreensão do 

conteúdo das disciplinas, eles tenham a oportunidade de aprender com mais 

interesse e não apenas por obrigação ou necessidade. Destacando assim a 

importância de oferecer aos alunos momentos de lazer e aprendizagem simultâneos, 

que contenham interações entre os conteúdos das disciplinas do currículo escolar e 

atividades além da sala de aula, em que possam sair da rotina e compartilhar novas 

experiências educativas. 

Pois então conceder aos alunos apenas o básico, somente o essencial para a 

formação da educação básica de fato não é mais o suficiente. É necessário ir além, 

com atividades e métodos que possibilitem uma maior compreensão e envolvimento 

dos alunos. Não apenas sair da sala de aula e realizar novas atividades, mas 

vincular estas atividades aos assuntos abordados em sala, para que seja um 

complemento da aprendizagem formal e impulsione a expansão do conhecimento. 

E o turismo, a partir da prática turismo pedagógico, surge como uma 

oportunidade de dinamizar o processo de ensino-aprendizagem das disciplinas 

tradicionais do currículo escolar, oferecendo aos professores meios para inovar as 

aulas, estimulando nos alunos outras possibilidades de aprendizado. 

 

1.1. TURISMO PEDAGÓGICO: CONCEITOS E REFLEXÕES 

 

Com a preocupação de aprimorar o processo de aprendizagem das 

disciplinas do currículo escolar, algumas escolas e professores têm investido no 

turismo como uma estratégia auxiliadora no processo de ensino-aprendizagem do 

conteúdo das disciplinas. Pois com turismo pedagógico, o aluno não apenas sai do 

cotidiano escolar, ou realiza uma atividade extraclasse, mas também encontra uma 

forma de aprimorar sua compreensão das teorias apresentadas em sala de aula, 
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com a realização de atividades de turismo pedagógico, como aula-passeio, viagens 

de estudo e visitas guiadas. 

Segundo Matos (2012) é considerado turismo pedagógico as atividades  

didático - pedagógica que acontecem fora do ambiente físico escolar e que podem 

ser realizadas por meio de uma excursão, viagem ou visita técnica. Desta forma, o 

aluno já é inserido em um ambiente diferente do escolar e realizando atividades que 

diferem das regulares, sendo assim já possibilita uma mudança do cotidiano escolar 

do aluno e fornecendo maiores opções de lazer sem deixar de ser educativo. O 

atrativo do turismo pedagógico é poder oferecer uma variedade de opções para os 

educadores estimularem os alunos a partir da aprendizagem. 

De acordo com Perinotto (2008), o turismo pedagógico é uma estratégia que 

demonstra na prática a teoria observada em sala de aula. Portanto, não é apenas 

uma simples viagem ou excursão. Para ser turismo pedagógico, exige a integração 

dessas atividades com o conteúdo discutido nas aulas, para que os alunos 

visualizem nestas atividades conexões com as disciplinas, que além de ampliar a 

aprendizagem, tal atividade possa também torna-la mais prazerosa.  

Entretanto, de acordo com Fonseca Filho (2007), o turismo pedagógico não 

se assemelha à metodologia de estudo do meio e sim ao momento de prática da 

atividade. O autor afirma que: 

 

O estudo do meio não é apenas uma simples saída de campo ou um 
passeio, é entendido como uma metodologia que inclui métodos em que 
estudantes observam, descobrem, documentam, usufruem diferentes 
meios de expressão, desenvolvendo o espírito de síntese. (FONSECA 
FILHO, 2007, p. 128). 

 

Com isso, percebe-se que o turismo pedagógico é uma prática que envolve 

metodologias de ensino como o estudo meio, na qual as atividades de turismo 

pedagógico são utilizadas como estratégias para métodos de ensino. Segundo 

Castro (2006), o turismo pedagógico é uma experiência integrante da metodologia 

de estudo do meio, de forma que enriquece a aprendizagem, pois proporciona a 

expansão do conhecimento além dos limites da sala de aula. 

De acordo com Fonseca Filho (2013), o estudo do meio é compreendido em 

três etapas. Sendo a primeira o planejamento, em que se relaciona a teoria com a 
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prática de acordo com os conteúdos estudados. Depois a segunda etapa, o 

momento em que acontece o turismo pedagógico, onde os alunos observam e 

registram a atividade por meio de anotações ou fotografias. E por fim, a volta à sala 

de aula, em que os materiais coletados na atividade são analisados. E nesse 

momento os alunos podem expressar de forma criativa e espontânea o 

conhecimento proporcionado pela atividade de turismo pedagógico. 

Os autores Gomes, Mota e Perinotto (2012) evidenciam como o turismo 

pedagógico pode interferir na aprendizagem dos alunos: 

 

Através do turismo pedagógico ou turismo educativo, as instituições de 
ensino podem proporcionar aos alunos que aprendam na prática o que 
foi visto teoricamente na sala de aula, utilizando as viagens de estudo 
como eficaz mecanismo facilitador do processo educacional. Acredita-se 
que o emprego de métodos de ensino que permitam ao estudante 
vivenciar algum tipo de experiência aumenta a eficácia da 

aprendizagem.  (GOMES; MOTA; PERINOTTO, 2012, p.83). 

 

Desta forma, entende-se que o turismo não substitui a aprendizagem em sala 

de aula, mas sim complementa de forma prática o que foi visto anteriormente. Sendo 

assim, a atividade de turismo pedagógico seria uma oportunidade de oferecer ao 

aluno uma experiência que difere da rotina escolar, mas que contribua para a 

aprendizagem das teorias que são discutidas em sala de aula. 

Outro propósito com as atividades é que o aluno possa ter novas sensações e 

abrir seus horizontes. Pois saindo do cotidiano e dos métodos habituais, os alunos 

têm a oportunidade de obter uma aprendizagem mais espontânea e participativa, 

entretanto são importantes o planejamento e a criação de um roteiro para estas 

atividades, pois mesmo oferecendo aos alunos maior liberdade de compreensão é 

imprescindível não fugir do objetivo principal da atividade. 

O turismo pedagógico é também uma oportunidade de trabalhar a 

interdisciplinaridade, que em conjunto com o planejamento e organização, possibilita 

maior interação entre diferentes disciplinas e professores, podendo também 

melhorar a qualidade do ensino oferecido aos alunos. E um projeto pedagógico que 

inclua atividades de turismo pedagógico pode contribuir com o desenvolvimento 

escolar dos alunos, na qual os esforços da escola em organizar a atividade podem 

motivar e melhorar o desempenho acadêmico dos alunos. 
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Matos (2012) possui uma visão interessante sobre as atividades de turismo 

pedagógico inseridas no âmbito escolar: 

 

O turismo pedagógico guarda uma relação direta e indireta com o 
processo ensino-aprendizagem na medida em que se configura por 
meio de atividades didático- pedagógicas inseridas no currículo escolar, 
as quais se desenvolvem de forma a estabelecer relações com o 
conteúdo programático disciplinar, com o mundo externo da sala de aula 
de forma a promover de forma lúdica e dinâmica o êxito do processo 
pedagógico. (MATOS, 2012, p.3). 

 

Percebe-se que a atividade de turismo pedagógico está relacionada com o 

processo de ensino-aprendizagem do conteúdo do currículo escolar. A atividade 

deve consistir no planejamento da disciplina para que assim se compreenda a 

necessidade de se aplicar a atividade na disciplina. 

Outra visão a respeito do turismo pedagógico nas escolas é de que estas 

atividades possibilitem uma “educação turística” aos alunos, com enfoque na 

formação de um cidadão consciente e participativo, que entenda a importância da 

preservação do patrimônio cultural, de maneira que participando das atividades de 

turismo pedagógico o aluno aprenda a ser um cidadão consciente a respeito de 

assuntos como, preservação do patrimônio e do meio ambiente. E com isso, os 

alunos se tornem turistas preocupados em minimizar os impactos negativos gerados 

pelas atividades turísticas.   

Para isso, é visto que principalmente em cidades turísticas é necessária uma 

educação da comunidade local a respeito da importância de seus bens culturais, e 

de como se relacionar com o turista.  Por isso autores como Silva e Holanda (2012) 

ressaltam a relevância da inserção do turismo nas escolas: 

 

A inclusão do turismo nas escolas de municípios turísticos contribui para 
contextualizar os conteúdos das disciplinas tradicionais com a realidade 
da localidade, colaborando, por conseguinte, para a melhora do 
rendimento escolar. Além disso, a inserção do turismo pode auxiliar a 
formação de cidadãos críticos em relação à degradação dos patrimônios 
ambientais e histórico-culturais, aculturação, exploração sexual, dentre 
outros impactos negativos atribuídos ao fenômeno turístico, 
potencializando assim, os impactos positivos da atividade turística que, 
quando bem planejada, pode contribuir, significativamente, para o 
desenvolvimento local sustentável. (SILVA; HOLANDA, 2012, p.3). 
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Neste sentido, compreende-se que turismo pedagógico vai além da função de 

auxiliar a aprendizagem do conteúdo das disciplinas, mas também colabora com 

uma formação do aluno com reflexões mais críticas. Já que com o turismo o aluno 

vivencia a realidade de sua localidade, e com essa experiência, o aluno conhece e 

apreende a valorizar os diversos fatores que compõem uma sociedade. 

Quando o turismo pedagógico é desenvolvido em escolas de cidades 

turísticas, é possível trazer para próximo do aluno sua realidade, de maneira que ele 

compreenda seu papel nesta comunidade e também possa contribuir para sua 

preservação. Nesse pensamento, as autoras Silveira e Martins (2008, p.2) 

destacam:                         

[...] a prática de um turismo pedagógico, com o objetivo de despertar o 
interesse e incentivar a conscientização da comunidade local para a 
importância do desenvolvimento do turismo através da formação de 
cidadãos participativos, criativos e conscientes do seu papel na 
sociedade. 

 

Logo, o turismo pedagógico seria uma forma singular de possibilitar aos 

alunos conhecimentos de cidadania, ética, educação ambiental e patrimonial e 

também relacionar com a experiência turística de disciplinas como: Geografia, 

História, Ciências entre outras. Portanto, percebemos que o turismo pedagógico 

oferece diferentes recursos quando inserido em uma escola. Não só pela 

conscientização a respeito da atividade turística, mas também como colaborador do 

processo de aprendizagem dos conteúdos tradicionais das disciplinas do currículo 

escolar.  

Todavia, como ressalta Fonseca Filho (2007) a respeito do planejamento do 

turismo pedagógico inserido na educação básica, os conteúdos devem ser pensados 

a partir da realidade de cada educando e projetados para suprir as carências em 

suas formações. Então, entende-se que o turismo seria uma forma de auxiliar a 

formação dos alunos, com intuito de colaborar com o processo de aprendizagem de 

acordo com as necessidades dos alunos. 

De fato, planejar e organizar atividades que requerem deslocamento dos 

alunos para além da escola não é uma tarefa fácil. Com isso, muitas agências de 

turismo têm visto no turismo pedagógico uma oportunidade empreendedora, visando 

à possibilidade de escolas investirem no turismo como uma estratégia inovadora de 
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ensino. Todavia, o turismo pedagógico organizado por uma agência e planejado pela 

própria escola, obtém distintos resultados, já que o organizado pela escola torna 

possível a interação e a maior participação dos alunos, professores e equipe 

pedagógica do que o organizado por uma agência. De acordo com Fonseca Filho 

(2013), algumas agências organizam pacotes de turismo pedagógico ou de estudo 

do meio, com pouca ou nenhuma relação com os conteúdos trabalhados em sala de 

aula. Nesses casos, não há identificação do perfil e interesse do público, e assim 

comprometendo o cunho pedagógico e educacional da atividade.  

 

1.2. TURISMO PEDAGÓGICO: UM BREVE RELATO HISTÓRICO 

 

De acordo com Perinotto (2008), o turismo pedagógico é um segmento 

turístico recente no Brasil, porém já está sendo muito utilizado por instituições de 

ensino de forma que torne a aprendizagem escolar mais interessante e prazerosa.  

Segundo Brandão e Aldrigue (2005), pode-se notar o crescente interesse 

nesse segmento do Turismo ao observar a quantidade de estudos de casos que 

podem ser encontrados, em que relatam o sucesso do turismo pedagógico em 

alguns estados brasileiros. Então, com base no levantamento bibliográfico realizado, 

compreende-se que a atividade tem sido adotada pelas instituições de ensino como 

uma estratégia inovadora para aprimorar a aprendizagem escolar. 

Ao compreender o surgimento do turismo pedagógico identifica-se que suas 

primeiras práticas remetem à Europa no século XVIII com a realização do Grand 

Tour, que de acordo com o Ministério do Turismo (BRASIL, 2010), era quando 

jovens aristocratas, nobres e burgueses viajavam com intuito de estudar nos 

grandes centros culturais da Europa para aperfeiçoar seus estudos, considerada 

uma experiência educacional para ingressar a carreira profissional. 

Acreditava-se que apenas os que possuíam o Grand Tour em sua formação 

eram detentores de cultura. A esse respeito Andrade (2000, p. 9) afirma que: 

 

O grand tour, sob o imponente e respeitável rótulo de “viagens de 
estudo”, assumia o valor de um diploma que lhes conferia significativo 
status social, embora – na realidade – a programação se fundamentasse 
em grandes passeios de excelente qualidade e repletos de atrativos 
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prazerosos, que denominavam de “turísticos”, nomenclatura adotada 
para expressar a realização de viagem através de regiões e de países 
diversos, ou mesmo para significar a realização de volta ao mundo 
conhecido ou possível à sociedade mais evoluída da época.  

 

Nota-se que na época já percebiam como eram importantes as viagens com 

objetivo de estudos, e o quanto faziam diferença na formação dos jovens, uma vez 

que, segundo Jaluska; Junqueira (2012), era visto que os praticantes obtinham 

experiências e conhecimentos que não conseguiriam somente com aulas teóricas, 

resultando em uma melhor preparação para os cargos políticos, tornando o Grand 

Tour uma das modalidades de ensino mais cobiçada da época. Jaluska e Junqueira 

(2012, p. 29) apontam que: 

 

Além disso, pelo fato de a Inglaterra estar localizada em uma ilha, 
distanciando-a do restante do continente, esperava-se que os 
estudantes pudessem trazer novidades nos campos culturais e 
científicos que impulsionassem o país e o deixassem mais competitivo 
em relação aos demais países do continente, superando, assim, as 
dificuldades físicas de acesso à informação que a Inglaterra enfrentava.                                            

 

Percebe-se que essa experiência já era entendida como um diferencial para 

os que realizavam a atividade. Visto que a partir conhecimento obtido com a viagem 

era possível contribuir o desenvolvimento do país. Desta forma, o Turismo 

possibilitava inovar o acesso às informações. 

De acordo com o Ministério do Turismo (BRASIL, 2010) o Grand Tour é 

considerado o embrião do Turismo Cultural, e podemos observar que mesmo sendo 

uma atividade privilegiada e prazerosa, o objetivo principal da viagem era a 

formação educacional dos jovens, na qual tais “viagens de estudo” eram primordiais 

para alcançar futuras carreiras de sucesso perante a sociedade da época. 

Contudo, essas práticas não eram vistas ou organizadas como turismo 

pedagógico, porém, nelas podemos encontrar a relevância do turismo para a 

educação já há alguns séculos na sociedade. Para Beni (2002) o turismo 

pedagógico apresenta-se na: 

 

Retomada da antiga prática amplamente utilizada na Europa e 
principalmente nos Estados Unidos por colégios e Universidade 
particulares, e também adotada no Brasil por algumas escolas de elite, 
que consistia na organização de viagens culturais mediante o 
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acompanhamento de professores especializados da própria instituição 
de ensino com programa de aulas e visitas a pontos históricos ou de 
interesse para o desenvolvimento educacional dos estudantes. (BENI, 
2002, p. 426). 

     

Com isso, percebe-se que o turismo pedagógico já surgia nas escolas como 

forma de ampliar o conhecimento dos alunos a respeito dos assuntos discutidos em 

sala de aula, com o intuito de aprimorar a formação desses estudantes. Porém, com 

o crescimento e expansão da atividade turística, acredita-se que esse tipo de turismo 

não seja uma atividade direcionada exclusivamente às escolas de elite. 

Todavia ainda hoje, as viagens de estudo, como por exemplo, os 

intercâmbios, são considerados diferenciais na formação de jovens, tanto para a 

experiência cultural como para experiência educacional e profissional. E mesmo com 

algumas pequenas mudanças, ainda hoje permanece como em seus primórdios na 

Europa no século XVIII, em que tais viagens eram grandes investimentos de famílias 

ricas em alguns jovens privilegiados, e que ainda é considerado como um “diploma” 

de status social. 

Entretanto, já existe uma tendência entre escolas e instituições de ensino 

para a inclusão de atividades de turismo pedagógico em seus projetos educacionais. 

De fato, para algumas é mais presente do que para outras, que há pouco tempo 

começam a compreender a diferença entre oferecer atividades de lazer extraclasse 

e atividades de turismo pedagógico, como aulas passeio, visitas guiadas e viagens 

de estudo, que podem ser planejadas e relacionadas às disciplinas do currículo 

escolar e não atividades isoladas. 

 

1.3.      O PAPEL DA ESCOLA ALÉM DA EDUCAÇÃO 

 

 As escolas passam por muitos desafios, tanto pedagógicos como de estrutura 

ou problemas sociais. Algumas pela sua localização geográfica, por estarem em 

zonas de periferias que são afetadas pela violência, tráfico e criminalidade. Neste 

sentido, Gama e Scorzavafe (2013 p. 454) destacam que: “[...] a violência pode não 

só interromper as aulas como também impedir o acesso às escolas”. Segundo os 

autores esses aspectos sociais afetam a qualidade educacional das escolas. Nesses 

casos, se torna mais complicado inserir atividades de turismo pedagógico na escola, 
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pois alunos e professores já passam pela luta diária de apenas conseguir chegar à 

sala de aula. 

 Com os diferentes obstáculos que uma escola tem de ultrapassar, percebe-se 

que não é uma tarefa simples e muito menos fácil elaborar novos projetos 

pedagógicos. Contudo, temos que ter clareza de que cada escola é única, com 

histórias diferentes, objetivos e obstáculos próprios, ou seja, ao inserir novas 

abordagens de ensino temos que compreender a dinâmica desta escola, pois 

mesmo que as escolas possuam aspectos comuns, cada escola é ímpar, tendo sua 

própria trajetória. 

 Uma escola é mais do que um espaço de aprendizagem tradicional, onde o 

aluno vai adquirir apenas o conhecimento das disciplinas tradicionais, aprender 

português e matemática. A escola é um espaço amplo, diversificado e rico em 

histórias e culturas, na qual em um mesmo ambiente diferentes pessoas convivem e 

compartilham momentos. Para isso, a escola tem que compreender que seu papel 

vai além do ensino, e que mesmo este sendo seu objetivo principal ele não é o 

único. 

 Compreende-se que é na escola que o indivíduo tem seu primeiro contato 

com a sociedade, na qual aprendemos a viver em conjunto, dividir o espaço e ter 

respeito pelas diferenças individuais. Quando chegamos à escola estamos 

acostumados apenas ao convívio familiar, a nossos costumes e valores, e a partir do 

convívio escolar que conhecemos as nossas diferenças e aprendemos a respeitá-

las. É neste momento que o papel social da escola se inicia, quando ela participa 

diretamente ao proporcionar a interação dos indivíduos. 

A escola se faz presente na construção social de um indivíduo, Bueno (2001) 

destaca a relevância da escola para o aluno: 

 

Com relação ao alunado, a escola como espaço de convivência social, 
se torna um centro de referência pessoal que marca os sujeitos que por 
ali passam, pelo simples fato de estar nessa e não em qualquer outra, 
fruto de traços que a identificam, a tornam única: as oportunidades de 
convívio, as atividades das quais participam, as formas pelas quais 
“vivem” o cotidiano escolar. (BUENO, 2001, p.6).  

 

Então, percebe-se que a escola participa não apenas do processo de 

formação do aluno em cidadão participativo na sociedade, mas também é figura 

marcante na formação pessoal do sujeito, pois no ambiente escolar são 
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proporcionadas aos alunos diversas experiências e aprendizagens vivenciadas a 

partir do cotidiano escolar. 

Além disso, o autor destaca a importância da escola possibilitar aos seus 

alunos o acesso à cultura que também é parte integrante de sua formação:  

 

Com relação ao acesso à cultura, embora não possamos, e não 
devemos desconsiderar a importância da utilidade prática que os 
conhecimentos adquiridos na escola devam ter, não se pode restringir o 
acesso ao conhecimento somente ao seu caráter utilitarista.            
(BUENO, 2001, p. 6). 

 

Seguindo este pensamento, entende-se que além de seu papel de formação 

educacional, a escola deve oferecer aos seus alunos a oportunidade de obter um 

conhecimento sobre diversos assuntos. Desta forma, a escola pode fomentar o 

interesse do aluno pela sua própria cultura e também para conhecer outras culturas. 

Nesse sentido, a escola amplia o olhar do aluno para o mundo. 

De fato, a escola tem como seu objetivo fundamental a formação educacional 

básica, entretanto ela não deve restringir-se a somente isto. Talvez este papel social 

da escola tenha sido atribuído às mudanças sociais ocorridas ao longo do tempo. 

Uma vez que antes a entrada na escola era mais tardia, pois com o ingresso das 

mulheres no mercado de trabalho e às mudanças na rotina familiar, crianças 

ingressam na vida escolar cada vez mais cedo, e com os horários integrais passam 

mais tempo dentro da escola. 

 E por este maior tempo que hoje é destinado à escola, percebemos como 

intensa é sua participação na formação social do aluno. Segundo Bueno (2001), 

após a universalização do acesso obrigatório ao ensino, no país, houve um grande 

crescimento no número de crianças que frequentavam as escolas, sendo assim 

aumentou também a oportunidade de socialização de camadas da sociedade que 

sofrem de exclusão. Contudo, devido à massificação da escola ampliou-se também 

a preocupação com o ensino oferecido, já que com o crescimento do número de 

alunos foi preciso melhorar a política educacional.  

Com isso, surgem os problemas da qualidade de ensino no país. Com o maior 

número de alunos em sala de aula é necessário melhorar as condições em que a 

aula é oferecida e do mesmo modo melhorar a infraestrutura de uma escola que 
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recebe muito mais alunos do que de costume. Então cresce a divergência entre o 

alcance de alunos pela educação escolar e a qualidade de ensino.  

 Assim, há a necessidade de métodos que colaborem com a melhoria do 

ensino público, de forma que não seja ensinado apenas o básico, mas que vá além 

e que também no ensino se priorize a qualidade, pois como bem afirmam Silveira e 

Martins (2008, p. 3): 

 

A tarefa do ensino é proporcionar oportunidades didáticas para que a 
aprendizagem do aluno ocorra de forma clara, interessante e global, 
considerando sempre a análise das condições e das necessidades da 
comunidade. A aprendizagem exige a compreensão do conjunto de uma 
rede de informações que estimulem o aluno à curiosidade, fazendo-o 
buscar tais informações por si só.  

 

Por isso, é importante que a escola possibilite aos alunos autonomia no 

processo de aprendizagem, pois o aluno que é estimulado a aprender irá buscar por 

novos conhecimentos por curiosidade ou prazer. Para isso, a escola deve procurar 

formar alunos críticos, para que os alunos passem a discutir e refletir a respeito dos 

assuntos aprendidos em sala de aula.  

Desta forma, a escola precisa ter abertura para pensar no presente e no 

futuro, tanto trabalhando no desenvolvimento atual dos alunos, como na preparação 

para o futuro. Segundo Alarcão (2001), a escola deve compreender que seus alunos 

de hoje serão os futuros cidadãos da sociedade, por isso a necessidade de 

desenvolver as três dimensões da realização humana; a profissional; a pessoal e a 

social, pois estas dimensões são necessárias para todos os indivíduos. 

Sendo assim, faz parte da função de uma escola trabalhar com seus alunos 

noções de ética, cidadania, responsabilidade social e outros aspectos que 

contribuam para a construção de um sujeito mais participativo, de forma que estes 

possam futuramente contribuir e atuar de forma ativa na sociedade. E se há a 

necessidade de mudanças sociais, então elas devem começar primeiramente na 

escola com a formação social dos alunos. 

Para Pires (2007) é papel da escola apresentar ao aluno as possibilidades 

que ele possui, inseri-lo na realidade social para que ele tenha conhecimento da 

sociedade que o espera, ressaltando que: 
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A educação dessa forma deve ocorrer em função do conhecimento de 
nós mesmos em relação ao mundo, e deste em relação a nós. Não deve 
haver educação sem a construção do conhecimento, e conhecer algo 
significa estar no mundo, e estando no mundo agir sobre ele. A escola 
para cumprir esse papel e construir novos valores e atitudes diferentes, 
deve ter suas ações voltadas para a construção e socialização de 
conhecimentos mostrando novas possibilidades de leitura de si e do 
mundo. (PIRES, 2007, p. 32). 

 

Sendo assim, a escola deve formar sujeitos protagonistas de sua própria 

história, para que os alunos tenham maiores possibilidades ao sair da escola e 

estejam mais preparados para seu futuro em sociedade. Por isso, são importantes 

as atividades de lazer, cultura e à arte que são oferecidas pela escola aos alunos, 

como os projetos de arte, as visitas aos museus, feiras culturais e outras diversas 

atividades que fomentam e divulgam aos alunos as diversas opções culturais. 

Bueno (2001) reafirma o papel da escola como intermediadora dos alunos à 

cultura “[...] é preciso que, dentro de condições historicamente determinadas, ela 

procure dar conta tanto do acesso à cultura como de se constituir em espaço de 

convivência social que favoreça e estimule a formação da cidadania.” (BUENO, 

2001, p.6). De fato, é essencial que a escola busque projetos que ofereçam aos 

alunos mais do que o aprendizado educacional, e assim possibilite interações 

culturais que sejam diversificadas e acrescentem a formação pessoal do aluno. 

Portanto, o papel da escola é amplo e diverso, e que ela deve proporcionar ao 

aluno uma diversidade de conhecimentos. Para isso, a escola não deve se prender 

apenas ao seu território, e sim articular com diversos locais de conhecimento e se 

integrando a diferentes espaços culturais, possibilitando assim novas experiências 

que enriqueçam culturalmente os alunos. 

 

1.4.    TURISMO PEDAGÓGICO NA ESCOLA: OBJETIVOS E DESAFIOS 

 

Segundo Moreira e Candau (2003), docentes da rede estadual e municipal do 

Brasil têm se deparado com algumas questões que representam claramente as 

dificuldades que eles passam diariamente, entre estas perguntas algumas 

preocupações, como por exemplo, “Como ensinar-lhes os conteúdos que se 

encontram nos livros didáticos?” ou “Como prepará-los para os estudos 
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posteriores?”. Para os autores, estas questões refletem os desafios em visões de 

cultura, escola, ensino e aprendizagem encontrados em uma sala de aula. 

Tais questões surgem devido aos métodos de ensino conhecido pelos 

professores não parecerem mais eficazes, pois trabalhar o conteúdo dos livros de 

maneira que mantenha os alunos concentrados e motivados tem sido um desafio. A 

maior questão de todas é refletir se o importante é simplesmente ensinar aos alunos 

o conteúdo das disciplinas, ou ir além e prepará-los para o futuro que os espera.  

Ao mesmo tempo em que os desafios surgem das dificuldades e dúvidas dos 

professores, novas experiências e novos métodos de ensino estão sendo 

desenvolvidos buscando minimizar os desafios vividos em sala de aula. Além de que 

cada vez mais esta se discutindo a inserção de uma educação não formal para ser 

acrescentada ao currículo escolar tradicional. Talvez um dos maiores desafios da 

escola atual é discutir cultura, já que a diversidade cultural e social se faz presente 

nas escolas públicas de hoje. 

Os autores Moreira e Candau (2003) insistem na necessidade de uma 

orientação multicultural nas escolas e nos currículos, devido aos resultados 

provocados pela globalização econômica e a mundialização da cultura. Entretanto, 

infelizmente, mudanças nem sempre são vistas como benéficas e eficientes pelos 

professores, até mesmo porque muitas vezes faltam recursos e apoio aos 

professores quando tentam aplicar novos projetos na escola, pois ainda convivem 

com difíceis condições de trabalho e condições precárias em sala de aula. 

Portanto, não é fácil realizar mudanças em um currículo escolar tradicional e 

muito menos incluir novos métodos em uma escola da rede pública que convive com 

outros obstáculos diários, porém, é nítida a necessidade de repensar e renovar as 

ferramentas de ensino. Candau e Moreira (2003) afirmam que a escola foi construída 

no contexto da modernidade, na qual possui uma função social de educar, 

possibilitar acesso à cultura, transmitindo às gerações atuais o que a humanidade 

produziu de significativo e que tem a necessidade de ser passado para as próximas 

gerações. 

Diferentemente de outros segmentos do Turismo que são realizados em 

época de férias, o turismo pedagógico ocorre em período letivo, uma grande 

oportunidade da escola não apenas utilizar o turismo como um auxílio ao processo 
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de aprendizagem das disciplinas do currículo escolar, mas também para inserir e 

aproximar a atividade turística ao convívio dos alunos. E até mesmo apresentando a 

variedade de opções que o turismo oferece, na qual lazer e aprendizagem podem 

sim coexistir.  

Ao inserir o turismo no projeto pedagógico de uma escola é necessário 

trabalhar com uma visão ampla para ter um resultado que envolva alunos e 

professores, é importante explicar aos alunos o significado das atividades que irão 

ser realizadas e obter retorno e discussões após as atividades, o processo não pode 

permanecer apenas na visão do educador. Para Bomfim (2010) a atividade não 

pode ser isolada ou com iniciativas individuais, mas sim integrada à cultura de 

aprendizagem da escola. 

Todavia, a autora afirma que a prioridade é sempre manter as atividades 

educativas, mas que elas devem ultrapassar os limites do saber escolar, ampliando 

o conhecimento dos alunos também para a vida social. E, ainda, com relação ao 

turismo pedagógico, Bomfim (2010, p.125) destaca que: 

 

Além das aulas se tornarem mais dinâmicas e menos maçantes, as 
relações sociais entre professores e alunos ficam cada vez mais 
intensas e menos formais, uma vez que quebra o paradigma existente 
em sala de aula, onde o professor fala e o aluno somente escuta. Fora 
do espaço físico da escola, e numa perspectiva interdisciplinar dos 
conteúdos (desde que sejam constantes), os alunos viverão os 
acontecimentos de forma propositiva, envolvendo-se nas soluções de 
problemas e tecendo questionamentos.  

 

Neste sentido, compreende-se que a atividade de turismo pedagógico 

contribui para mudar o cotidiano dos alunos e atua na mudança da visão rígida do 

ensinar e do aprender. Além de aproximar o professor do aluno, a atividade 

possibilita ao estudante que ele também seja protagonista de sua aprendizagem, 

desde que haja um planejamento sincronizado com as aulas mais tradicionais. 

Acima de tudo, o turismo pedagógico, com suas várias possibilidades mostra ao 

aluno como é possível aprender de diversas formas. 

As atividades precisam fugir do cotidiano dos alunos, saindo do 

convencional e proporcionando momentos de aprendizagem agradáveis que criem 

nos alunos prazer em aprender e desperte o interesse pelo conhecimento. Ainda 

mais que quando a escola organiza um projeto pedagógico incluindo turismo e 
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buscando renovar o seu método de ensino, poderá alcançar bons resultados, pois 

consequentemente com estas novidades possibilitaram mudanças na escola. Para 

isso, estas atividades devem buscar aguçar a curiosidade dos alunos para que 

aumente a motivação diária tanto dos alunos quanto dos professores.  

 

1.5.     O DIÁLOGO ENTRE ESCOLA E SOCIEDADE 

 

 Hoje os desafios enfrentados por uma instituição de ensino são maiores, 

apenas ensinar não é mais o suficiente. A sociedade exige cada vez mais de seus 

cidadãos e sendo assim exige que a escola seja a base para a formação de um 

indivíduo. Em uma sociedade onde jovens e crianças passam a maior parte do 

tempo na escola em convívio com colegas e professores do que com a própria 

família, percebemos que a relevância  do meio na formação não só educacional mas 

como social e pessoal é cada vez maior.  

 Segundo Pires (2007), a escola já não trabalha mais de forma isolada, e sim 

em conjunto com a comunidade. Ela deve colaborar para que aconteçam melhorias 

nas condições de vida comunidade onde atua. Pires (2007, p.29) afirma que: 

 

 A realidade mudou bastante nos últimos anos, exigindo cada vez mais 
que a escola acompanhe essas mudanças. Hoje não podemos ter em 
seu meio um ensino fragmentado, dissociado da realidade, mas sim um 
comprometimento que prepare seus atores para enfrentarem o processo 
de globalização.  

 

Entretanto, não é certo imaginar que a educação vai resolver todos os 

problemas da sociedade, ou formar cidadãos perfeitos e conscientes, mas a 

educação escolar colabora com uma grande parte da formação de um cidadão, em 

conjunto com a influencia de outros diversos fatores externos, já que a escola 

também é reflexo da sociedade e não está isolada de suas interferências. A escola 

tem que buscar equilíbrio entre suas funções básicas em conjunto com o seu papel 

de desenvolvimento do ser humano em sociedade. 

Contudo, não é um processo fácil e simples ir além da educação básica e 

oferecer aos alunos formação social e cultural, ainda mais de qualidade e que possa 

obter diversos resultados, a necessidade de integração e trabalho conjunto com a 
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comunidade local. As ações da escola precisam ir além de suas barreiras 

geográficas e atingir seu entorno, é preciso que a coordenação da escola 

compreenda que a comunicação com as quais os alunos terão melhor efeito se tiver 

a seu favor as outras pessoas que os alunos se relacionam. 

Alarcão (2001) evidencia pontos importantes sobre a integração da escola, 

seus componentes e a comunidade em que convive: 

 

Uma escola sem pessoas seria um edifício sem vida. Quem a torna viva 
são as pessoas: os alunos, os professores, os funcionários e os pais 
que, não estando lá permanentemente, com ela interagem. As pessoas 
são o sentido da sua existência. Para elas existem os espaços, com elas 
se vive o tempo. As pessoas socializam-se no contexto que elas 
próprias criam e recriam. É o recurso sem o qual todos os outros 
recursos seriam desperdícios. Têm o poder da palavra através da qual 
se exprimem, confrontam os seus pontos de vista, aprofundam os seus 
pensamentos, revelam os seus sentimentos, verbalizam iniciativas, 
assumem responsabilidades e organizam-se. As relações das pessoas 
entre si e de si próprias com o seu trabalho e com a sua escola são a 
pedra de toque para a vivência de um clima de escola em busca de uma 
educação melhor a cada dia. (ALARCÂO, 2001, p. 20). 

 

Portanto, percebe-se que uma escola é formada pelas pessoas que a 

vivenciam. Por isso, a atenção em promover atividades que promovam novas 

experiências aos seus sujeitos, para que a escola continue com seu principal sentido 

de proporcionar novidades, de mediar às informações e ampliar o conhecimento. De 

fato, a escola tem relevante intervenção na vida dos indivíduos, pois ela é composta 

por pessoas, ou seja, ela também lida com pensamentos e sentimentos. Por isso, 

cresce a atenção pela busca de estratégias, que possibilitem a escola proporcionar 

novas experiências aos seus alunos e professores. 

E um dos primeiros desafios de uma escola é entender como poderá trabalhar 

em conjunto com a sociedade, e ainda descobrir como fazer com que a comunidade 

participe e colabore com suas ações. Algumas escolas já estão criando projetos que 

incluam os familiares, vizinhos e até mesmo outras instituições, como as 

universidades, para participarem dos projetos pedagógicos. Um dos objetivos da 

escola é preparar seus alunos para seu futuro na sociedade, para isso é necessário 

conhecer este aluno, entender sua realidade e qual a melhor maneira de se 

comunicar com ele. Por isso, as escolas têm buscado conhecer e incluir a 
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comunidade, para melhorar a comunicação com os alunos e compreender como 

interagir com eles. 

Um exemplo de interação entre escola e comunidade foi o projeto realizado 

em 2007, pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, “Ensinar Turismo para 

as Crianças das Escolas Públicas”.  De acordo com Silveira e Martins (2008), o 

projeto tinha a finalidade de ensinar o que é turismo, como ele é desenvolvido e 

quais os principais pontos turísticos da cidade de Dourados-MS, visando 

conscientizar a respeito da valorização e preservação do patrimônio da cidade. 

O projeto teve início nas aulas de Introdução ao Turismo, do 1º ano do curso 

de Turismo da UEMS, e toda a turma participou da aplicação do projeto com alunos 

de duas escolas públicas do município. Tanto alunos como professores das escolas 

participaram de palestras de conscientização sobre patrimônio e com informações 

sobre a cultura da cidade, além de atividades recreativas com intuito de obter 

feedback  do aprendizado após a teoria apresentada. O projeto não apenas 

colaborou para interação da escola com a comunidade, como serviu de aprendizado 

para os alunos da escola como para os estudantes de Turismo, que tiveram a 

oportunidade de praticar o que foi aprendido em sala de aula. 

Desta forma, destaca-se que projetos, ao exemplo do projeto, “Ensinar 

Turismo para as Crianças das Escolas Públicas” da UEMS, que integram escola e  

universidade podem beneficiar ambas instituições de ensino, além de gerar 

benefícios futuros com alunos sensibilizados a respeito da importância do patrimônio 

de sua cidade, tornando os cidadãos conscientes e colaborando para a preparação 

profissional de futuros Turismólogos. Além disso, esse projeto incentivou e serviu de 

modelo para outros projetos de Turismo Pedagógico em Dourados-MS e em outras 

cidades. 

A inserção de projetos pedagógicos em uma escola pública como este é 

graças à iniciativa das instituições de ensino como a UEMS e também da abertura 

da escola para tais projetos. É importante que além de elaborar projetos que incluam 

a comunidade local, a escola também esteja aberta a projetos que a comunidade 

venha a oferecer. Projetos como o “Ensinar Turismo para as Crianças das Escolas 

Públicas” retratam como o trabalho conjunto entre escola e comunidade pode ser 

bem sucedido e ampliar o processo de aprendizagem de escolas e universidades. 
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Ao criar projetos que ampliem o conhecimento geral dos alunos, aqueles não 

apenas colaboram com a formação acadêmica do aluno, mas também atuam no 

desenvolvimento de pensamento mais crítico dos alunos, pois estes têm 

oportunidades de ampliar seus conhecimentos e mais interação com a sociedade, 

aprendem a desenvolver sua habilidade crítica e a compreender o meio em que 

estão inseridos antes mesmo de sair da escola. Pires (2007) ressalta a importância 

de uma educação crítica oferecida aos alunos: 

 

A educação crítica leva a uma vida digna e justa, isto é, prepara-se para 
a vida, através da busca de resoluções de problemas do dia a dia, da 
troca de experiências, construindo e reconstruindo novos conhecimentos 
através dessa interatividade. 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). 

 

Por isso, volta-se a destacar o importante papel da escola como mediadora 

social, em que os diversos assuntos discutidos na escola, são uma preparação para 

a vida em sociedade. A escola deve procurar oferecer ao aluno diversas atividades 

que contribuam com a sua formação, e que os temas trabalhados sejam o reflexo 

das possibilidades que eles vão encontrar ao sair da escola. Desta maneira, o aluno 

sairá da escola mais bem preparado para a vida em sociedade. 

Sendo assim, percebe se que quando a escola compreende a importância de 

projetos pedagógicos bem planejados, na qual incluam alunos, professores e 

comunidade local, tenha o intuito de oferecer aos alunos mais do que as disciplinas 

do currículo tradicional oferecem e possibilite a inclusão destes alunos à sociedade, 

os preparando-os para o futuro e formando cidadãos conscientes, ela começa a 

mudar a realidade da educação.  
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2  ANÁLISE DA INSERÇÃO DE TURISMO PEDAGÓGICO EM ESCOLAS 

PÚBLICAS  

 

A partir das informações obtidas pela pesquisa bibliográfica apresentada no 

capitulo anterior a respeito da relação entre Turismo e Educação com a delimitação 

no turismo pedagógico, foi possível ampliar a compreensão a respeito deste 

segmento do turismo, além de que foi possível obter maiores informações sobre a 

inserção do turismo em escolas, principalmente na vertente do turismo pedagógico 

em auxílio à aprendizagem do conteúdo das disciplinas tradicionais do currículo 

escolar.  

Após esta etapa, identificou-se importante realizar um aprofundamento nas 

informações obtidas para constatar a relevância do turismo pedagógico ao ser 

inserido no projeto pedagógico de uma escola pública. Além de obter novas 

compreensões a respeito da relação entre Turismo e Educação. Desta maneira, 

investigar e levantar informações além da abordagem teórica, e para isso se torna 

necessário analisar um referente caso que utilize o turismo pedagógico como 

atividade constante do projeto pedagógico escolar. 

Para que o turismo pedagógico seja inserido de forma eficaz, é importante 

que faça parte do projeto político pedagógico da escola, ou seja, que esta atividade 

esteja inclusa nos planos de atividades da escola e não apenas como uma atividade 

isolada. Segundo Veiga (1995), o projeto político pedagógico busca organizar o 

trabalho pedagógico de uma escola de forma integral, para que assim seja possível 

visualizar a ação educativa que a escola desenvolve, de forma que compreenda 

suas finalidades e objetivos. 

Então, mostrou-se importante analisar o planejamento e desenvolvimento da 

atividade de turismo pedagógico presente no plano de atividades de uma escola. 

Entretanto, é difícil encontrar uma escola pública que declare ou reconheça o 

turismo pedagógico como uma atividade frequente em seu projeto político 

pedagógico. Já que a própria escola não consegue identificar quando uma atividade 

se torna turismo. Porém, mesmo que o projeto não seja entendido por toda a escola 

como uma atividade turística, alguns professores já identificam esta presença em 

seus planejamentos. 
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No decorrer deste estudo, foram identificados dois casos de escolas que 

realizavam atividades coerentes com o turismo pedagógico, porém em um dos 

casos, as atividades não tinham coesão ao planejamento acadêmico escolar. A partir 

das investigações feitas, percebeu-se que mesmo quando os professores realizam 

práticas turísticas, em alguns casos, as atividades são realizadas aleatoriamente e 

mesmo que com cunho educacional, eram ofertados aos alunos apenas como 

atividades de lazer, sem qualquer vínculo com o projeto político pedagógico da 

escola ou com o conteúdo das disciplinas. 

Com isso, pode-se entender que mesmo crescente o turismo pedagógico não 

é desenvolvido amplamente. E que ainda falta compreender mais detalhadamente 

sua aplicação e desenvolvimento, a partir da percepção de seus participantes, com 

intuito de identificar sua finalidade e possíveis benefícios. E com isso, este trabalho 

busca analisar a relevância da atividade de turismo pedagógico para a educação 

básica ao ser aplicada no ensino médio da rede pública. E a partir disso identificar as 

possíveis contribuições obtidas. 

 

2.1.     TURISMO PEDAGÓGICO NO COLÉGIO ESTADUAL GUILHERME BRIGGS 

 

 A partir de uma investigação em busca de uma escola que tivesse o turismo 

pedagógico como prática constante e presente em seu projeto pedagógico, duas 

escolas foram inicialmente identificadas como possíveis objetos de estudo para esta 

pesquisa. Uma delas foi o COLUNI-UFF, Colégio Estadual Geraldo Reis conveniado 

à Universidade Federal Fluminense. Após algumas visitas ao colégio e a partir de 

informações concedidas pela coordenadora pedagógica, foi possível constatar que a 

escola realizava atividades como aula- passeio e viagens de estudo. Entretanto, foi 

informado pela coordenação pedagógica do colégio que essas atividades não 

constavam em seu planejamento escolar, de maneira que não foi possível analisar 

documentos referidos à realização das atividades na escola. Desta forma, o colégio 

foi excluído como possível objeto de estudo desta pesquisa, já que não seria 

possível constatar a realização dessas atividades. 

   Outra escola identificada foi o Colégio Estadual Guilherme Briggs que após a 

participação desta autora como palestrante em uma feira de profissões organizada 



36 
 

pelo próprio colégio, trouxe a oportunidade de conhecer mais detalhes sobre a 

escola e obter maiores informações. O Colégio Estadual Guilherme Briggs foi 

fundado em 9 de março de 1914, em homenagem à memória do jornalista, professor 

e ocupante também de uma cadeira na Academia Fluminense de Letras, Guilherme 

Cristiano Raeux Briggs, considerado um importante morador da cidade de Niterói. A 

escola, que este ano completou 100 anos, está localizada no bairro de Santa Rosa, 

no município de Niterói. Funciona em três períodos, com turmas de manhã para o 

ensino médio, de tarde com ensino fundamental e à noite com a Educação de 

Jovens e Adultos – EJA. 

 Após uma conversa com a direção da escola, foi possível identificar, a partir 

de relatos e fotografias, que atividades relacionadas ao turismo já haviam sido 

organizadas e realizadas pela escola. E depois deste primeiro contato sobre as 

atividades da escola, o próximo passo foi conhecer a fundo essas atividades e assim 

buscar reconhecer práticas de turismo pedagógico.  

 Ao perceber que o colégio organizava com frequência atividades extraescolar, 

iniciou-se uma investigação mais detalhada a respeito dessas atividades. Já que 

como dito anteriormente, apenas questionando a direção da escola a respeito das 

práticas de turismo pedagógico como atividade presente não era suficiente, e por 

isso, mostrava-se necessário aprofundar-se nos questionamentos. 

  Para tanto, foi mantido um contato com a Coordenadora Pedagógica da 

escola, tendo a finalidade de realizar um levantamento das atividades que 

aconteceram fora da escola nos últimos anos. Após identificar as atividades que se 

relacionavam com a prática de turismo, foi iniciada uma averiguação se essas 

atividades estavam presentes no planejamento escolar. 

 Logo, ficou em evidência a atividade “Visita ao centro histórico do Rio de 

Janeiro”, organizada pela Professora de História das turmas de 3º ano do Ensino 

Médio. O projeto da visita com os alunos de duas turmas, identificadas pelos 

números 3001 e 3002, era constante de seu planejamento anual. No planejamento 

constava que o objetivo da Professora era realizar a visita após a apresentação do 

conteúdo bimestral da disciplina de História, de forma que atividade fosse um 

complemento do processo de aprendizagem dos alunos a respeito dos assuntos 

discutidos em sala de aula.  
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 Durante a pesquisa de campo realizada na escola, foi possível ter acesso ao 

planejamento anual da professora, em que constava a visita como uma atividade do 

plano de aula, além do projeto da atividade, com informações mais detalhadas sobre 

a elaboração do projeto e por fim o roteiro da visita realizada. E com tais 

documentos as seguintes informações foram obtidas: Como constava no 

planejamento de 2014 da disciplina de História das turmas 3001 e 3002, a “Visita ao 

centro histórico do Rio de Janeiro” era uma atividade planejada para acontecer no 

primeiro bimestre do ano de 2014 logo após as aulas, com o conteúdo do Período 

Imperial e Nascimento da República. 

 O projeto elaborado pela professora, denominado “As diversas facetas da 

cidade do Rio de Janeiro: Império e República, ordem e resistência”, foi elaborado 

para as duas turmas de 3º ano do Ensino Médio da escola, as turmas 3001 e 3002. 

No projeto destacou-se, que após expor o conteúdo da disciplina em aula, a 

professora de História identificava a necessidade de apresentar aos alunos os 

espaços propostos no roteiro da visita, que embora próximos, eram desconhecidos 

pelos alunos. 

 Segundo o projeto, para a criação do roteiro foram utilizadas as crônicas de 

Joaquim Manuel de Macedo, publicadas no Jornal do Commercio, durante os anos 

de 1861 e 1863, reunidas no livro “Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro”, 

editado pela Fundação Biblioteca Nacional. Em um dos capítulos da crônica, 

Macedo (2004) narra de forma interessante a construção do Passeio Público e ainda 

coloca como um dos personagens principais o Mestre Valentim. 

 Os objetivos expostos no projeto eram apresentar alguns dos espaços que 

compõem a história do final do Império brasileiro, como também do início da 

República, além de incentivar os alunos a se apropriarem desses “novos” espaços, 

para que também participassem das diversas atividades culturais neles envolvidas, e 

que com a visita os alunos pudessem conhecer os espaços da resistência à 

escravidão, como a Irmandade dos Negros Pardos, criada pela igreja católica para 

abrigar os negros e pardos na época da escravidão no Rio de Janeiro. E por fim, o 

objetivo de desenvolver habilidades de pesquisa através da interpretação de fontes 

históricas, servindo assim como base para futuros estudos e pesquisas dos alunos. 

 A metodologia apresentada no projeto analisado era de primeiramente 

realizar aulas expositivas a respeito do Império brasileiro e o nascimento da 



38 
 

República, utilizando também leituras em sala de aula de algumas crônicas de 

Joaquim Manuel de Macedo, de acordo com Moraes (2011) suas crônicas são tidas 

como o primeiro guia turístico da cidade do Rio de Janeiro, pois suas crônicas levam 

os leitores a passarem em notórios espaços da cidade, como o Convento de Santa 

Teresa, o Passeio Público e o Palácio Imperial. E ainda utilizando outras fontes 

históricas, como reportagens de jornais da época e, por fim, a visitação dos espaços 

referentes ao conteúdo trabalhado em sala de aula e o registro da visita feito pelos 

alunos. 

 Como método de avaliação, foi planejado utilizar as fotografias tiradas pelos 

alunos para criar um trabalho que destacasse o cotidiano da cidade, com base em 

todo o material didático fornecido. Aos alunos foram entregues versões do roteiro da 

visita com todos os pontos que iriam ser visitados, com breves informações do local 

e um mapa turístico do centro histórico do Rio de Janeiro. 

 O roteiro da visita tinha o intuito de conhecer os locais que apresentavam um 

pouco da história da cidade e fosse possível observar as mudanças sofridas ao 

longo dos séculos XIX e XX. A intenção era possibilitar uma viagem nos séculos 

para compreender, a partir da arquitetura, o cotidiano da cidade, que permanece 

entre o passado e o presente. 

 Os pontos principais da visita foram: A Praça XV de Novembro, o Paço 

Imperial, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, a Igreja Nossa Senhora do Rosário e 

São Benedito, a Casa França Brasil e o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). 

Dentre estes principais locais, os alunos puderam observar outros importantes 

pontos históricos da cidade, como o Chafariz do Mestre Valentim a estátua de Dom 

João, entre outros diversos espaços históricos do centro do Rio de Janeiro.  

 Com base em algumas imagens concedidas pela docente responsável pela 

atividade, destaca-se a Figura 1, em que os alunos observam o monumento em 

homenagem a João Cândido Felisberto, também conhecido como Almirante Negro, 

localizada na Praça XV de Novembro, no centro da cidade do Rio de Janeiro. 
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 E a seguinte Figura 2, apresenta o momento da atividade em que os alunos 

visitam a Igreja Nossa Senhora do Carmo, importante igreja católica também 

conhecida como Antiga Sé, localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro. 

 

 

  

 

Figura 1- Visita ao Centro Histórico do Rio de Janeiro com as Turmas 3001 e 3002 

         Fonte: Acervo da Disciplina de História do Colégio Estadual Guilherme Briggs. 

 

Figura 2- Visita das turmas 3001 e 3002 à Igreja Nossa Senhora do Carmo. 

Fonte: Acervo da Disciplina de História do Colégio Estadual Guilherme Briggs. 
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 Após analisar o material fornecido pela professora, foi possível constatar que 

seu projeto se aproxima de uma atividade de turismo pedagógico, pois no projeto 

destacam-se aspectos de uma atividade turística, como o deslocamento aos 

espaços considerados atrativos turísticos e a principal motivação da visita ser a 

ampliação do conhecimento, característica de turismo pedagógico.  

 A atividade da Visita ao Centro Histórico do Rio de Janeiro assemelha-se a 

uma atividade de turismo pedagógico presente em um estudo do meio, pois seu 

planejamento possui total coesão ao conteúdo discutido em sala de aula, e possuía 

um planejamento tanto anterior à visita como posterior para ser trabalhado em sala 

de aula com dos alunos. E além de que o projeto oferecia aos alunos uma fonte de 

estudo para as avaliações posteriores, e tinha também o intuito de aproximar os 

alunos aos espaços culturais que não lhe eram tão próximos.  

 Depois de analisar o projeto e o planejamento da professora, notou-se que 

era primordial entender as necessidades, as motivações e principalmente os 

resultados alcançados após a execução do projeto. Para isso, seria importante 

realizar um estudo, para averiguar tais informações e poder compreender o 

desenvolvimento do turismo pedagógico nesta escola. 

 

2.2.  LEVANTAMENTO DA EXPERIÊNCIA DOS ALUNOS COM A VISITA AO 

CENTRO HISTÓRICO DO RIO DE JANEIRO 

 

 A partir do estudo da literatura existente sobre a temática do turismo 

pedagógico, notou-se que os trabalhos realizados em escolas, foram 

predominantemente construídos sob a visão de professores e idealizadores dos 

projetos, mesmo que contenham ações desenvolvidas pelos alunos, não há tanto 

destaque para a visão do aluno a respeito destas atividades.  

 Por isto, este presente trabalho se propõe a investigar não apenas a visão 

dos professores que elaboraram o projeto “Visita ao centro Histórico do Rio de 

Janeiro”, mas também explorar a participação e envolvimento dos alunos no projeto. 

Até mesmo como já foi dito, a participação direta dos alunos em projetos de turismo 

pedagógico é muito importante, e possibilita ampliar a visão sobre as finalidades do 

projeto a partir das contribuições dos alunos. 
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 Desta forma, para esta etapa da pesquisa propõe-se trabalhar com uma 

técnica de levantamento de informações que permita investigar a experiência vivida 

pelos alunos com a visita ao centro do Rio de Janeiro. Para isto, foi utilizada a 

técnica de grupo focal. Segundo Barbosa e Gomes (1999), o objetivo principal de um 

grupo focal é revelar as percepções dos participantes sobre o tema em discussão.  

Sendo o grupo focal, uma forma de entrevista coletiva em que é possível 

discutir sobre determinado assunto e obter informações aprofundadas de maneira 

mais simples e rápida. Nesse sentido Backes et al. (2011, p. 439) afirmam: 

 
O grupo focal representa uma fonte que intensifica o acesso às 
informações acerca de um fenômeno, seja pela possibilidade de 
gerar novas concepções ou pela análise e problematização de uma 
ideia em profundidade. Desenvolve-se a partir de uma perspectiva 
dialética, na qual o grupo possui objetivos comuns e seus 
participantes procuram abordá-los trabalhando como uma equipe.  

 

 Então, entende-se que o grupo focal auxiliará na busca por informações a 

respeito da prática de turismo pedagógico no Colégio Guilherme Briggs, a partir da 

percepção dos alunos. Sendo assim, aplicar o grupo focal com um grupo de alunos 

que tenha participado da visita nos possibilita visualizar o turismo tedagógico pela 

perspectiva do aluno. Pode-se assim entender quais as contribuições que o turismo 

pedagógico poderia acrescentar ao aluno e desta forma eles possuem a liberdade 

de discutir e expressar suas opiniões livremente. E ainda se tratando de um grupo 

de alunos do ensino médio da rede pública, é importante, acima de tudo, dar a 

oportunidade desses alunos serem ouvidos. 

 Após conseguir autorização da escola para realizar o grupo focal e com as 

contribuições sobre o projeto fornecido pela a professora de História, foi elaborado 

um roteiro com base nos objetivos específicos e objetivo geral desta pesquisa. Este 

roteiro foi composto com questões simples e de fácil entendimento pelos alunos, 

com uma linguagem informal e direta, para que pudesse ajudar a conduzir a 

discussão. 
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2.2.1. Perspectiva dos alunos a respeito das atividades de Turismo 

Pedagógico realizadas pela escola. 

 

 Esta etapa da pesquisa se inicia com um convite da professora de História 

para assistir as apresentações produzidas pelos alunos como resultado da visita ao 

centro histórico do Rio de Janeiro. Segundo a professora, os alunos tinham como 

tarefa produzir um tipo de “Guia histórico”, com as fotos e informações obtidas na 

visita. Os alunos poderiam utilizar outras fontes de pesquisa, mas era necessário 

utilizar as imagens captadas na própria visita, pois a intenção da atividade previa a 

representação da visão deles sobre o passeio. 

Observando as apresentações de ambas as turmas, foi possível perceber que 

alguns alunos foram bem criativos e se destacaram. Alguns utilizaram de recursos 

audiovisuais, com apresentação estruturada em Power Point para projeção em 

Datashow. Para tanto, construíram os materiais com informações sobre os locais 

visitados, curiosidades e as fotos tiradas. Em outro caso, os alunos produziram em 

papel e de forma simples, uma espécie de Guia Turístico Histórico, contendo fotos e 

informações sobre os pontos históricos que visitaram. Como podemos observar nas 

figuras 3 e 4 abaixo do projeto feito pelos alunos da turma 3001. 

                  

 

 

 

 

Figura 4 – Guia Turístico produzido por 
alunos da turma 3001 do Colégio Estadual 
Guilherme Briggs.  

Fonte: Acervo da Disciplina de História do 
Colégio Estadual Guilherme Briggs. 

                                   

Figura 3 – Capa do trabalho produzido por 
alunos da turma 3001 do Colégio Estadual 
Guilherme Briggs. 

Fonte: Acervo da Disciplina de História do 
Colégio Estadual Guilherme Briggs. 
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Com uma apresentação feita de forma simples os alunos demonstraram suas 

percepções a respeito da visita de forma criativa e cumprindo com o que foi pedido 

na tarefa dada pela professora. Após as apresentações dos trabalhos, no segundo 

tempo de aula, os alunos realizaram a primeira prova bimestral de História, além das 

questões relacionadas ao conteúdo da disciplina. Também como parte da avaliação, 

a professora solicitou aos alunos uma composição escrita, relacionando as 

mudanças ocorridas no Rio de Janeiro há séculos em comparação com as 

modificações urbanas realizadas para os futuros grandes eventos esportivos que 

ocorrerão na cidade. 

 Com isso, os alunos puderam utilizar como embasamento para a composição 

do texto as observações feitas na visita, discussões em sala de aula e também a 

leitura das crônicas de Joaquim Manuel Macedo a respeito da organização visual da 

cidade na época. 

 

2.2.2 Levantamento de informações com os alunos que participaram da Visita 

ao centro histórico do Rio de Janeiro 

 

  No dia 27 de março de 2014, após a realização da prova bimestral de 

história, alguns alunos participaram da realização do grupo focal. Os alunos foram 

selecionados aleatoriamente, sendo a maioria composta pelos estudantes que se 

voluntariaram por curiosidade, interesse na pesquisa que originou o presente 

trabalho e envolvimento na visita proposta pela docente da disciplina de História. A 

atividade foi realizada em uma sala, cedida pela direção da escola, e obteve-se total 

liberdade e privacidade para realizar o grupo focal. 

 No total participaram 12 alunos, com idade entre 16 e 19 anos, e esses 

alunos foram divididos em dois grupos, apenas por questão estratégica no sentido 

de coleta dos dados, para em menor número facilitar a apreensão dos relatos. 

 O primeiro grupo foi o da turma 3001, com a participação de cinco alunos e 

com a duração da atividade em torno de 40 minutos. Depois foi a vez do segundo 

grupo, o grupo da turma 3002, por ser uma turma maior participaram sete alunos e 

teve como duração cerca de 30 minutos.  
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 Não houve qualquer diferenciação entre os grupos, já que ambos os grupos 

participaram do projeto organizado pela mesma professora de História. Como a 

visita foi realizada em conjunto, não há comparação entre os dados obtidos, pois 

comparar os relatos de cada turma não é o foco desta pesquisa, mas sim analisar a 

visão geral dos alunos a respeito da atividade. Nesse relato do grupo focal os alunos 

serão identificados por números, no caso de 1 a 12. 

 Ambos os grupos tiveram o mesmo roteiro com cinco questões motivadoras. 

Essas questões foram baseadas nos objetivos desta pesquisa e abordavam a 

percepção dos alunos a respeito das atividades realizadas fora da rotina escolar, 

que são organizadas pela escola e também abordavam sobre a identificação do 

turismo nessas atividades e, ainda, sobre a possível contribuição das atividades para 

a formação cultural deles e para a escola. Por fim, incluiu-se uma avaliação geral de 

pontos positivos e negativos dessas atividades. 

 Esse roteiro foi também elaborado a partir das informações concedidas pela 

escola e pelo projeto da Professora de História. Assim supõe-se que os alunos 

reconheceriam o turismo em alguns projetos dos quais já haviam participado, 

informados pela coordenação pedagógica da escola e principalmente se lembrariam 

do projeto da visita ao centro do Rio de Janeiro, organizado pela professora. 

 Em ambos os grupos, os alunos estavam bem descontraídos, animados e 

muito curiosos para saber sobre do que se tratava a atividade, pois até aquele 

momento apenas foi informado a eles que seria uma entrevista para ouvir suas 

opiniões a respeito das atividades da escola. E o fato de que seriam ouvidos e de 

que isso era importante pareceu motivá-los a participar. 

 Por isso, foi transmitido a eles um ambiente informal e descontraído em que 

teriam a liberdade de se expressar. E acima de tudo foi assegurado que a 

privacidade de suas identidades seria mantida em sigilo para que de nenhuma forma 

se sentissem receosos em suas falas. 

 No início da atividade houve uma breve apresentação do presente estudo, 

bem como da autora que foi a mediadora do grupo focal. Assim, explicou-se aos 

alunos a finalidade deste tipo de técnica de entrevista e como as informações 

coletadas seriam utilizadas futuramente na monografia. Também houve a 



45 
 

necessidade de se destacar o papel da pesquisadora como representante do curso 

de Turismo da Universidade Federal Fluminense. 

 O início da entrevista foi feito com uma breve apresentação de todos os 

alunos participantes, no geral estes não aparentaram acanhados ou intimidados, 

muito pelo contrário, estavam animados e ansiosos para participar. Durante todo 

grupo focal eles foram bastante participativos, alguns mais tímidos, no decorrer da 

atividade ficaram mais à vontade para falar e acima de tudo com mais seriedade em 

suas respostas. 

 Logo na primeira questão sobre as suas percepções das atividades 

extraclasse organizadas pela a escola, a primeira resposta foi da Aluna 2 que diz 

que deveriam ter mais atividades fora da escola e que acha que é uma boa 

proposta, pois leva as pessoas a aprender a matéria teórica na prática. O Aluno 3 

concorda e diz que essas atividades são muito importantes e até mesmo porque 

saem da rotina de ficar sentado em uma cadeira e podem aprender ao “ar livre”. 

 Já no segundo grupo, as alunas 7 e 8 evidenciam que não gostam dessas 

atividades, pois parecem que são para “encher linguiça”, como foi denominado pela 

Aluna 8. E ainda, a Aluna 8 afirma que não entende a finalidade de atividades como 

as idas ao cinema, que devido ao projeto “Cinema para todos” do Governo Estadual 

os alunos recebem ingressos gratuitos para filmes nacionais. A Aluna 7 comenta que 

não entendia porque a escola incentivava a ver esses filmes, já que eram sempre 

sobre sexo e violência e não tinham qualquer relação com as aulas ou com a escola. 

A Aluna 8 declara acreditar que a escola realiza esses passeios apenas para 

dizer que organiza alguma atividade e não porque tem preocupação com as 

atividades fora da escola. Outros alunos, como o Aluno 1, diz que até gosta  desses 

passeios “mais chatos” porque ao menos sai da rotina. 

A Aluna 10 cita o passeio ao zoológico como atividade de que não gosta, mas 

comentou que aprecia algumas atividades realizadas fora da escola, e cita como 

exemplo a atividade realizada pela professora de História, pois não tem costume de 

frequentar centros culturais e com esta atividade teve a oportunidade de conhecer 

alguns centros culturais. E declara que atividades assim deveriam ser feitas, pois 

contribuem para os estudos e não passeios sem sentido oferecidos pela escola. E 



46 
 

ainda, enfatizou que a visita ao centro do Rio não é uma iniciativa comum da escola, 

mas sim da professora que tenta sempre criar maneiras para ajudar os alunos. 

Com isso, a Aluna 8 tenta explicar a diferença entre os passeios feitos pela 

escola e o passeio organizado pela professora. Para ela, a professora não faz 

simplesmente um passeio e sim explica antes o que eles irão visitar e ainda 

relaciona essa visita com a matéria que estão aprendendo. Tanto para Aluna 8 como 

para a Aluna 10, a professora faz isso para auxiliá-los a aprender a matéria. 

Na segunda questão sobre a identificação de turismo nas atividades, de 

imediato a maioria dos alunos respondem juntos sobre a visita organizada pela 

professora, depois discutem sobre haver mais alguma e lembram-se da atividade 

realizada no oitavo ano para visitar Petrópolis, porém alguns alunos ainda comentam 

que já faz tanto tempo, que pouco se lembram desse passeio, e a Aluna 7 ressalta 

que deveria ter mais passeios parecidos com esses. 

 Continuando o assunto de quando uma atividade é ou não turismo, o Aluno 6 

diz que essas atividades são uma forma de turismo, pois eles saem da escola para 

conhecer um lugar novo, para saber o que aquilo é e, principalmente, o que 

aconteceu nesse lugar. A Aluna 8 comenta que faz toda diferença saber a história 

dos lugares, que antes passava no Centro do Rio e não tinha noção da importância 

daquelas “coisas” e que agora passa a olhar os lugares com outros olhos. 

Segundo o Aluno 6, com a explicação da professora na visita, sabendo o 

significado e o porquê aqueles lugares são importantes, eles começam a dar mais 

valor àquele lugar. Com isso, a Aluna 8 comenta: “Ah o chafariz, agora eu penso que 

tem que investir, sabe conservação, porque o cheiro está muito ruim. Aí chega o 

turista, com aquele cheiro horrível ele nem vai querer ver, eu também não ia querer 

ver.” 

Ainda na mesma questão, os alunos do primeiro grupo também identificam 

Turismo nas atividades da escola. O Aluno 3 afirma que sair da escola para ir a um 

lugar que você não conhece ou conhece mas não sabe da sua história pode ser sim 

turismo, pois para ele não adianta estar em um lugar na forma  física e não entender 

seu conceito e sua importância, e é assim que entra o turismo. 

Os alunos do primeiro grupo também citam Petrópolis, e ainda destacam algo 

diferente, pois o Aluno 1 se lembra da visita dos índios de Camboinhas à escola, e 
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menciona que seria mais interessante ainda se eles fossem visitar e conhecer a 

cultura dos índios. A Aluna 2 completa enfatizando que eles aprendem ouvindo, mas 

vendo, eles aprendem mais ainda. 

Em ambos os grupos, já na primeira questão, os alunos citaram a atividade de 

visita ao Centro do Rio Janeiro. E mesmo não gostando das atividades organizadas 

pela a escola, como as visitas ao zoológico e idas ao cinema, todos os alunos 

ressaltaram a diferença com a atividade realizada pela Professora de História. E 

também comentaram que faz falta ter mais atividades desse perfil na escola e ainda 

conseguiram identificar estas atividades como turismo. 

Já na terceira questão sobre a contribuição dessas atividades citadas, a Aluna 

2 chama atenção para o fato de que essas atividades marcam, pois eles aprendem e 

ainda com uma experiência que eles vão levar na memória. E o Aluno 3 comenta 

que com estas atividades eles podem aprender mais coisas e de uma forma 

“inusitada”. E além do que fora da escola eles têm a oportunidade de aprender 

juntos, de aprender uns com os outros, e ainda destaca: “pois se eu estou vendo 

uma coisa e não aprendo, a gente vendo juntos, a gente divide” (ALUNO 3). 

A Aluna 2 completa dizendo que achou fascinante quando um colega não 

percebia algo interessante e ela podia mostrar para ele.  E novamente, a Aluna 2 

comenta que na sala de aula eles não têm a oportunidade de compartilhar o 

conhecimento entre eles, pois não sobra tempo e já nas atividades fora da escola 

eles podem fazer isso. 

O Aluno 3 destaca que na sala de aula é sempre a mesma rotina, mesmos 

horários, os mesmos lugares para se sentar, o mesmo jeito do professor falar, é 

sempre o mesmo ambiente. E para Aluna 2 até o professor muda fora de sala de 

aula, para ela o diálogo é diferente, pois ele busca saber o que eles estão achando, 

se estão gostando ou não. A Aluna 9 declara acreditar que essas atividades fazem 

com que eles compreendam melhor a matéria. A Aluna 10 completa dizendo:  

 
Porque geralmente quando a gente está na sala a gente copia, 
coloca tudo na cabeça, só que depois vai tudo embora. A gente só 
aprende para a prova, mas, por exemplo, esse de Petrópolis a gente 
se lembra até hoje. 
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 A partir desse comentário da Aluna 10, é possível perceber que com 

distanciamento de tempo em que ocorrem essas atividades na escola, são geradas 

contradições na percepção dos alunos. Já que alguns alunos declaram que 

recordam pouco da atividade por ter sido há muito tempo e já Aluna 10 destaca o 

passeio à Petrópolis. Com isso, evidencia-se a subjetividade dessa experiência, em 

que alguns alunos lembraram-se da atividade com mais facilidade e outros têm a 

necessidade que elas ocorram com maior frequência. 

 Então, o Aluno 6 lembra com o comentário das colegas que nos momentos 

das atividades eles ficam mais empolgados e impressionados, por isso o que eles 

aprendem fica mais guardado, registrado, pois a visita é uma atividade diferente da 

que estão acostumados a realizar. 

A Aluna 8 diz que geralmente é tudo “decoreba”: “Ah quando tem prova a 

gente vai estudar, põe tudo aquilo na cabeça e aí faz a prova e acabou, esquece 

tudo”. Os alunos concordaram que os passeios marcam, que mesmo passando um 

tempo eles irão se lembrar depois. A Aluna 8 diz que os passeios fazem a diferença 

não só para a disciplina de História, mas também para outras disciplinas, como 

Geografia. E afirma que até pode incentivar outros professores a fazer atividades 

parecidas, já que a maioria só entra, passa a matéria e sai da sala. 

Discutindo essa questão da contribuição das atividades reconhecidas como 

turismo, os alunos acabam compreendendo que nestas atividades eles aprendem 

juntos. Que diferentemente da sala de aula onde só a professora ensina, nas 

atividades eles têm oportunidade de se ajudar, pois nas visitas eles acreditam poder 

compartilhar e dividir as experiências de uma forma mais prazerosa e menos 

rotineira. 

Entrando na questão quatro, os alunos são questionados se estas atividades 

reconhecidas como turismo poderiam colaborar de alguma forma com a 

aprendizagem dos conteúdos das disciplinas estudadas em sala de aula. Logo a 

Aluna 10 diz que sim, “Ah, ajuda a entender bem melhor”. Lembrando que acabaram 

de fazer uma prova, antes do grupo focal, alguns deles comentam que ajuda na hora 

de fazer provas e trabalho, e que fica bem mais fácil. Como no trabalho pedido pela 

professora, a Aluna 9 diz que não precisou ficar “copiando” informações da internet e 

que ainda aumenta o interesse para fazer o trabalho. 
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A Aluna 2 relata que a atividade fez toda a diferença para aprender a matéria, 

“[...] pois a gente foi ver o resultado de tudo que ela falou em sala de aula” e 

complementa utilizando como exemplo a questão das ruas do centro histórico: 

“Passando por aquelas ruas foi como voltar ao passado e deu para compreender 

como era na época do Império”. O Aluno 3 comenta a respeito de Dom Pedro:  “Eu 

sabia que ele tinha cavalo de raça e uma carruagem bacana, mas quando a gente 

chegou na igreja, aquele ouro para todo lado, tudo era feito de ouro. O ‘bagulho’ 

assim era fora do comum, e aquele ouro no teto!”. 

O Aluno 3 ainda comenta empolgado sobre andar por aqueles becos, aquelas 

ruas tão pequenas e ver as casas e imaginar como tudo aquilo era antigamente. A 

Aluna 4 aponta: “Uma coisa é ouvir  a professora dizendo, a gente lá vendo é outra 

coisa, é bem diferente”. Os alunos concordam com que a colega diz, então a Aluna 2 

concorda dizendo: “Eu acho que quando você vê o que você está aprendendo, se 

torna mais fácil aprender do que só ouvir e escrever”.  

Depois, o Aluno 1, antes mais tímido, declarou que: “Tem gente que é 

inteligente, que aprende em sala de aula, mas quando a gente sai da sala para 

quem tem dificuldade ajuda”. O Aluno 5 concorda dizendo que aprendeu mais na 

visita do que na aulas em sala de aula.  O Aluno 1 explica que cada aluno entende 

melhor de uma maneira, que para alguns na sala é melhor para aprender e para 

outros fora da sala é mais fácil, e que também depende de quem está explicando. 

Segundo o aluno 1 “Tudo depende do contexto”. 

Com isso, os alunos discutem sobre a importância de ter alguém explicando. 

A Aluna 4 menciona que às vezes passa por um local, sabe que é importante, mas 

não sabe seu  significado e não sabe sua história. Eles comentam que a professora 

explica antes da visita e isso auxilia no entendimento durante a realização do 

passeio. O Aluno 1 enfatiza que é bom a professora dar alguns detalhes, mas não 

muitos, porque o aluno fica mais curioso e no passeio faz mais perguntas. A Aluna 4 

complementa dizendo que quando primeiro você tem a aula e depois faz o passeio, 

você reconhece o que a professora falou em sala e pensa: “bem que a professora 

falou”. Por isso, ela relata achar importante, antes do passeio, aprender o conteúdo 

da matéria, para chegar ao passeio sem ficar muito perdido e já saber do que se 

trata. 
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A Aluna 2 relata que se lembrou da visita durante a realização da prova de 

História, em uma questão sobre a Revolta da Vacina, e ainda enfatiza que com a 

atividade é possível “voltar ao passado” e visualizar o que foi dito pela professora em 

sala de aula. Para a Aluna 2 a visita realmente ajuda a aprender a matéria e depois 

ao fazer uma prova, pois a visita fica mais gravada na memória do que somente 

ouvir a professora em sala de aula. 

Quando questionados sobre o trabalho do “Guia Histórico”, a aluna 8 diz que 

também foi mais legal pelo fato de terem feito o trabalho com as fotos que eles 

tiraram e não fotos encontradas na internet. A aluna 8 afirmou: “As fotos ficaram do 

jeito que a gente viu as coisas”. O Aluno 6 completa dizendo que eles se basearam 

nas informações que eles ouviram da professora e não da internet e destaca: “No 

trabalho a gente colocou o que a gente ouviu e o que a gente entendeu”. 

A Aluna 2 afirma que seria mais difícil fazer um trabalho assim só com a 

imaginação ou pesquisando, pois conhecendo o lugar, sabendo sua história e 

podendo ver e não apenas ouvir falar, fica mais fácil fazer um trabalho. O Aluno 3 

comenta: “Sabe aquele ditado que você tem que ver para crer? Na hora de aprender 

é a mesma coisa”. E ainda destaca a importância da visita em uma matéria como 

História, onde muitas vezes você aprende algo que aconteceu há muito tempo. 

Até a questão quatro, os alunos não conseguiram enxergar contribuições 

negativas com as atividades de turismo realizadas na escola. E em resposta 

imediata expuseram que as atividades como a visita ao Centro Histórico do Rio de 

Janeiro colaboram positivamente para a aprendizagem do conteúdo das disciplinas 

e que estas atividades podem facilitar a compreensão e ainda deixá-la mais 

prazerosa.  

Por fim, os alunos são questionados a fazer uma reflexão sobre tudo discutido 

e listar os pontos positivos e negativos destas atividades. Sem rodeios o Aluno 3 

rindo declara: “Não teve lanche”. Logo, todos os outros alunos concordam que a 

falta de lanche é um ponto negativo. A Aluna 11 aponta que na escola eles ganham 

algumas refeições, então quando eles saem e ficam o dia todo fora da escola o 

lanche faz muita falta. Ambos os grupos, tanto a turma 3001 quanto a turma 3002, 

mencionam que os passeios seriam melhores se fornecessem o lanche.  
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O Aluno 1 chama atenção de que também é negativa a falta de um ônibus, 

pois eles tiveram que utilizar o cartão de transporte público de estudante para pagar 

a passagem na visita ao centro histórico do Rio de Janeiro. Segundo os alunos o 

passeio de barca é até divertido e fora do comum (por não estarem habituados a 

este meio de transporte), entretanto alguns alunos possuem o número de passagens 

por dia contado exatamente para ir e voltar para casa, e com o passeio acabam 

gastando mais passagens. Além do que nem todos os alunos possuem o cartão de 

passagem.  

A Aluna 4 conta que teve que pegar o Rio Card de trabalho da mãe para 

poder pagar a passagem e que o colégio teve de pagar a passagem do irmão. A 

Aluna 2 aponta que o ônibus iria prejudicar o passeio, pois com o ônibus seria mais 

difícil de chegar ao local, pois a barca deixa mais próximo do Centro do Rio e 

exatamente onde o roteiro se inicia. O Aluno 3 complementa dizendo que a barca foi 

importante, pois a visita já começou dentro da barca, de onde eles puderam 

observar a vista e já ouvir algumas curiosidades e explicações da professora. 

Para o Aluno 6 faltou consideração da direção com a professora, porque a 

professora teve que pagar a passagem para alguns alunos. E como alguns alunos 

ainda não tinham camisa da escola, em cima da hora ela teve de conseguir mais 

camisas para conseguir pegar o transporte público. A Aluna 10 diz que sem a 

professora a escola só iria ter cinema, que o maior trabalho é dela para organizar as 

visitas. O Aluno 6 menciona que antes a direção se empenhava mais para realizar 

passeios na escola, e que  com o tempo foi diminuindo e agora quase não tem mais, 

“Isso porque era o início dela como diretora” enfatiza a Aluna 8. Para os alunos um 

ponto negativo é a falta de apoio e empenho da direção da escola para ajudar a 

professora a realizar as visitas. 

A Aluna 2 aponta que essas atividades deveriam acontecer sempre, e não só 

no oitavo ou terceiro ano, mas que estejam sempre relacionadas com a matéria 

daquela série, porque senão os alunos não vão dar tanta atenção ao passeio. A 

Aluna 9 também enfoca que a escola deveria disponibilizar um ônibus “É muito ruim 

ter que pegar ônibus para ir para lá, às vezes o ônibus está muito cheio”, segundo a 

Aluna 9 a escola parece não se preocupar em conseguir o ônibus para os passeios.  

Ainda nesta questão, A Aluna 11 afirma que é ruim ter que pegar ônibus e 

depois barca com muitas pessoas, já que eram mais de uma turma, ao total eram 
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cerca de 50 alunos e eles acabavam se separando. “A gente não é mais criança, 

mas poxa também é necessário” desabafa a Aluna 8 se referindo ao ônibus. 

Além disso, a Aluna 7 destaca que eram apenas 3 professores, a professora 

de Português, o professor de Geografia e a própria professora de História, para levar 

tantos alunos de ônibus e barca. Os outros alunos concordam que é difícil para os 

professores dar conta de tantos alunos e além de ser muita responsabilidade. Para a 

Aluna 9 o professor tem dificuldade de organizar uma visita como esta, porém 

quando ele tem vontade consegue mesmo sem ônibus. A Aluna 7 concorda dizendo: 

“A professora confiou em nós”, a respeito da grande responsabilidade do professor 

ao realizar atividades fora da escola. 

Ao listar os pontos positivos, todos falaram sobre ajudar a aprender a matéria. 

De acordo com a Aluna 10 estas atividades trazem mais conhecimento e interesse 

dos alunos. “Além também de melhorar o desempenho dos professores”, ressalta a 

Aluna 8. Os alunos acreditam que as atividades contribuem positivamente não só 

para eles, mas também para os professores, pois melhora a interação entre aluno e 

professor. “Dava para ver o sorriso grande da professora na sala de aula depois do 

passeio. Ela ficou se sentindo” lembra a Aluna 7.  

Ainda sobre os pontos positivos a Aluna 9 chama atenção para um importante 

fato de que com a visita eles aprendem a dar mais valor aos locais: “Antes a gente 

passava pelos lugares e tanto faz, hoje em dia não, a gente sabe porque aquilo é 

importante na História”, afirma a Aluna 9. De acordo com a Aluna 8, antes os 

museus eram coisas chatas só lendo as legendas, com alguém explicando fica mais 

interessante. Mas agora eles têm vontade de voltar e conhecer outros espaços 

culturais. “Aumentou o interesse por cultura, agora quero ir conhecer os Arcos da 

Lapa”, confessa a Aluna 10. 

A Aluna 12, que não havia feito comentários e apenas concordava com os 

colegas, ao final da discussão opina de forma interessante sobre os pontos positivos 

das atividades de Turismo realizadas na escola: 

“Quando o professor pensa essa ideia de querer mostrar para o aluno essa 
visão que ele entenda e não que ele decore, como alguns professores 
fazem, principalmente quando o assunto é História e Geografia que você 
tem que entender. Então ele organizando esse passeio, ele faz com que o 
aluno tenha um pouco da visão de um historiador, tipo de você tocar, de 
você ver, você ter uma noção de como era ou de como aconteceu as coisas 
no passado. E aí, você aprende melhor e você consegue entender melhor o 
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assunto e, principalmente, quando você faz uma prova e você se lembra de 
tudo que foi dito e tudo que você viu” (ALUNA 12). 

 

Ao final, os alunos chegam à conclusão que valeria a pena a escola investir 

mais em atividades de turismo pedagógico, e também os alunos reconheceram que 

o turismo pode auxiliar a aprendizagem. Ainda observam que os pontos positivos 

são maiores que os negativos, e que esses pontos negativos, com apoio da direção 

poderiam ser mudados. E acima de tudo reconhecem que essas atividades 

acontecem graças ao empenho e dedicação da professora. 

Com o grupo focal foi possível entender a visão dos alunos a respeito das 

atividades de turismo pedagógico na escola. De forma bastante madura, os alunos 

fizeram apontamentos importantes para esta pesquisa e demonstram muito 

interesse na realização destas atividades.  

Observa-se que sem recursos financeiros fornecidos pela escola para a 

realização da atividade, não só os alunos, mas também a Professora acabam tendo 

muitos gastos. Além do gasto de transporte com o deslocamento até o local da 

visita, ainda há o gasto com alimentação, já que passam horas realizando a visita 

sem qualquer oferta gratuita de lanche e ainda sendo alto o custo com alimentação 

no Centro do Rio. 

 

2.3.  LEVANTAMENTO DA EXPERIÊNCIA DA PROFESSORA DE HISTÓRIA 

IDEALIZADORA DO PROJETO “VISITA AO CENTRO HISTÓRICO DO RIO DE 

JANEIRO” 

 

 Nesta segunda etapa da pesquisa investiga-se o Projeto “Visita ao Centro 

Histórico do Rio de Janeiro”, sob a percepção da Professora de História que 

planejou e organizou o projeto. Com intuito de compreender a visão da professora 

idealizadora do projeto, busca-se apreender informações relevantes através de uma 

entrevista semiestruturada.  

 Por questões de privacidade decidiu-se continuar mantendo a identidade da 

professora em sigilo, para assim também dar maior liberdade para que ela pudesse 

expressar sua opinião. Portanto, continua-se, a identificá-la como Professora de 

História. Com formação em História pela Universidade Federal Fluminense, a 
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professora atua no Colégio Estadual Guilherme Briggs, desde 2010 e tem aplicado o 

projeto Visitas ao Centro Histórico do Rio de Janeiro, desde 2012. 

 Segundo Trivinños (1987), a entrevista semi-estruturada é composta por 

questões básicas, em que se baseiam em teorias e questionamentos relacionados 

ao tema da pesquisa. O referido autor aponta que a entrevista semi-estruturada: 

 

 [...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também 
sua explicação e a compreensão de sua totalidade. [...] além de manter 
a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta 
de informações. (TRIVIÑOS, 1987, p. 152).  

 

Percebe-se que a partir da pesquisa semi-estruturada é possível obter 

informações detalhadas e explicações a respeito de um questionamento levantado 

na pesquisa, porém na forma de entrevista é mais simples e dinâmica do que uma 

entrevista estruturada.  

 Manzini (2004) aponta que a entrevista semi-estruturada é mais próxima de 

um diálogo, pois diferentemente de uma entrevista estruturada que é baseada em 

um questionário definido com perguntas fixas, a semi-estruturada possibilita maior 

interação entre entrevistador e entrevistado, já que fornece maior flexibilidade em 

seu roteiro. E ainda mesmo que se definam algumas questões norteadoras para 

motivar o diálogo, esta entrevista possibilita maior liberdade de questionar outros 

assuntos que surjam no de correr da conversa.  

 O roteiro elaborado segue com questões que orientem a entrevista para não 

fugir do foco da pesquisa, porém o entrevistado tem a liberdade de fornecer outras 

informações. Como também, o entrevistador quando sentir a necessidade pode 

questionar outros assuntos relacionados mesmo que não estejam no roteiro. 

 Sendo assim, o roteiro da entrevista foi elaborado a partir do problema 

levantado por este estudo, e a partir dos objetivos específicos e gerais desta 

pesquisa. Com base nessas informações buscou-se identificar, compreender e 

analisar as possíveis contribuições do turismo pedagógico para os participantes e os 

envolvidos no projeto. 
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2.3.1.  Perspectiva da Professora de História a respeito das atividades de 

Turismo Pedagógico realizadas pela escola. 

  

 A entrevista com a Professora de História, idealizadora e organizadora do 

projeto “Visita ao Centro Histórico do Rio de Janeiro”, trabalhado com as turmas 

3001 e 3002 do Colégio Estadual Guilherme Briggs ocorreu uma semana após a 

realização do grupo focal com os alunos dessas turmas. Então, no dia 3 de abril de 

2014, a entrevista foi feita na sala dos professores do próprio colégio e durou cerca 

de uma hora. 

 Na primeira questão, buscou-se entender como havia surgido a ideia de 

realizar a visita ao centro do Rio de Janeiro. A professora relatou que seu primeiro 

propósito com a visita era mostrar que a escola não poderia ser o único espaço de 

formação do aluno. Portanto, há a preocupação de se buscar outros espaços 

educativos para apresentar a esse aluno. 

 A professora contou que quando chegou à escola em 2010, um dos aspectos 

que mais a chamaram atenção foi o fato dos alunos não saírem muito de dentro da 

escola. E que ainda pelo fato da escola trabalhar com alunos de comunidades 

próximas em que muitos desses alunos sequer saem do bairro de Santa Rosa.  

 Vendo que esses alunos não possuíam a vivência de sair, de conhecer outros 

lugares e outros espaços educativos, surgiu assim a preocupação da professora de 

oferecer isso a eles. Ela também destaca a importância destes alunos conhecerem o 

próprio município de Niterói, que tem uma grande oferta de espaços culturais e 

passeios. E de também de terem a oportunidade de conhecer a cidade do Rio de 

Janeiro que é tão próxima. 

 Com a preocupação de fazer com que estes alunos vivenciassem essas 

experiências, ela começou a pensar em maneiras de como proporcionar isso a eles. 

Então já com a ideia de preparar o projeto, ela participou de vários passeios 

oferecidos pelo projeto "Roteiros Geográficos do Rio", coordenado pelo Professor de 

Geografia da UERJ, João de Melo. E após os passeio fez também algumas 

pesquisas bibliográficas, tudo com a intenção de se preparar e ter maior base para 

criar e aplicar o projeto. 
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 A Professora ainda evidencia que hoje sua intenção é ampliar esses passeios 

para outras regiões, como a Gamboa e a Saúde. E que também possa continuar 

ampliando os roteiros realizados com os alunos para que eles possam ter outras 

percepções sobre a cidade e seus espaços. 

 Sendo assim, ela menciona ter identificado a necessidade desses passeios 

em sua disciplina, pois percebeu que ao levar os alunos a campo onde eles 

conseguiam observar e vivenciar os espaços da cidade, era muito melhor do que 

apenas falar em sala de aula sobre os locais. Então percebeu que com os passeios 

os alunos tinham uma compreensão mais clara e ainda conseguia que alguns alunos 

não tão participativos se envolvessem mais com a disciplina. 

 A professora relata que sempre teve vontade de realizar projetos desse tipo, 

pois é algo que veio de sua trajetória escolar, da época que ainda era aluna e 

percebia a diferença que esses passeios faziam. Além de que com sua experiência 

anterior em escolas particulares, onde ocorriam atividades parecidas, mas de forma 

muito ruim, ela relata que foram até meio traumáticas, pois as atividades eram feitas 

sem planejamento. Então ela destaca que: “Era mais para constar para o pai e para 

mãe, era para encher linguiça”. 

 Então, quando chegou no Colégio Guilherme Briggs, ela relata que esta 

vontade ficou ainda mais forte, pois quando perguntava aos alunos se conheciam 

espaços culturais como museus e centros culturais, a resposta geralmente era de 

que não conheciam, e em alguns casos alguns alunos falavam que nunca tinha 

pegado a Barca ou ido à cidade do Rio de Janeiro. Esses relatos instigaram a 

professora, a qual percebeu que realmente precisava elaborar um projeto, em que o 

aluno tivesse a oportunidade de conhecer esses espaços que seriam relevantes 

para a sua formação.  

 A professora conta que seu primeiro objetivo foi fazer com o que os alunos 

entendessem que aqueles espaços também pertencem a eles e que tivessem 

desejo de voltar, levar outras pessoas e não apenas passar por aqueles lugares. 

Pois para ela, isso ainda é uma questão que se enfrenta muito no Brasil, de que 

apesar desses espaços serem públicos, eles ainda são muito elitizados e os alunos 

acabam não se sentindo confortáveis nesses locais. E por isso, diminui a frequência 

em que os alunos visitam esses espaços e em alguns casos acabam simplesmente 

não conhecendo esses espaços culturais. 
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 Assim, ela conta o caso de uma aluna que trabalhava na Praça XV e passava 

sempre pelo Paço Imperial, porém a jovem dizia que se sentia constrangida de 

entrar nos lugares. Então ela enfatiza que era exatamente esse o seu objetivo, de 

mostrar aos alunos que aqueles espaços também são deles, que eles podem ver o 

que oferece ou até frequentá-los em outros momentos além da visita. Por isso, seu 

objetivo de fazer com que os alunos pudessem conhecer e ter interesse em visitar e 

frequentar esses espaços. 

 De acordo com a Professora de História, depois de inserir os alunos nos 

espaços culturais selecionados para o roteiro, o seu próximo objetivo foi utilizar a 

atividade como auxilio na aprendizagem do conteúdo da disciplina que eles estavam 

trabalhando as transformações do Império para a República.  

 Questionada sobre os desafios enfrentados para organizar e aplicar o projeto 

na escola, ela respondeu que seu primeiro obstáculo ao planejar a visita é o fato de 

não ter um transporte a sua disposição e, por isso, os alunos dependem de seus 

cartões de transporte público. E, ainda, ela destaca que o número de passagens é 

contado e que acaba tendo que “negociar” com os alunos, pois alguns meninos 

dizem para ela: “Mas pô, eu faço curso e eu preciso do Rio Card”, “E ai vai dar 

quantas passagens para eu chegar até lá?” “E depois como eu faço para ir pro meu 

curso?”, aponta a professora que são alguns comentários que ouve dos alunos 

antes de realizar as visitas. 

 Para a professora as escolas públicas deveriam ter muito mais facilidade para 

conseguir acesso ao transporte para a realização dos passeios. Outra questão que 

ela destaca é que uma vez que não está indo fazer o passeio com um transporte 

privado e à disposição deles, era difícil conseguir alguém para acompanhá-la com a 

turma, mas isso ocorria mais no começo da realização do projeto, hoje vendo os 

resultados positivos, outros professores estão querendo participar e ajudar mais na 

realização e organização da atividade. Como exemplo da Professora de Português 

que tem participado das últimas visitas. 

 Ela ainda relata que costumava ouvir algumas críticas das pessoas que eram 

relutantes sobre a realização da visita, que para essas pessoas ela se arriscava 

muito levando adolescentes em um ônibus regular para lugares longe da escola. 

Entretanto, isso não a impedia de continuar com o projeto, pois ela afirma acreditar 

em sua relevância, além de que esses alunos já estão no 3º ano do ensino médio, 
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então ela não enxerga ser tão complicado levá-los para os lugares. Mas de acordo 

com ela, esse foi um desafio enfrentado no inicio do projeto, a responsabilidade de 

conseguir sair com os alunos, e ainda pegar ônibus e barca para chegar ao local. 

 Um problema destacado pela professora como maior de todos é o fato de que 

quando ela vai a esses espaços culturais, incomoda o tratamento recebido pelos 

alunos. Ela menciona como exemplo o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) e faz 

uma crítica referente à preparação dos profissionais desses espaços para 

receberem os alunos. A professora relata que, muitas vezes, vendo os alunos com 

os uniformes de rede estadual pública, os profissionais fazem “cara feia” ou tratam 

com má vontade. E em sua opinião, os alunos além de perceber essa atitude, 

também sentem como descaso a presença deles. E com isso surge o conflito com 

seu objetivo inicial de mostrar aos alunos que devem utilizar esses espaços. 

 A professora relata o caso que ocorreu no CCBB, com o guarda-volumes, já 

que este ano por ter maior adesão de outros professores, o número alunos levados 

para a visita foi bem maior. Então, ao chegar ao local com o número de quase 50 

alunos ela conta que os funcionários ficaram bem assustados, porém ela diz que os 

alunos, já estavam enfileirados e organizados para deixar o material e que já havia 

explicado para eles que tinham que guardar as mochilas. Entretanto, a Professora 

enfatiza a negligência de uma funcionária ao reclamar e jogar os pertences dos 

alunos, e ainda menciona que os alunos perceberam que outras pessoas que 

estavam assistindo a exposição foram tratadas de maneira diferente. E ela afirma 

que os alunos ao perceber isso se sentem desconfortáveis e constrangidos com a 

situação, e que essa situação infelizmente não foi a primeira. 

 Então a professora lembra outra situação em que foi com os alunos no Museu 

do Negro, localizado na Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos 

Homens Pretos, no centro da cidade do Rio de Janeiro, onde é um espaço dedicado 

à representação histórica do negro no Brasil. Como o espaço não é tão visitado 

como os outros, quando os alunos chegaram as pessoas que trabalham no museu, 

segundo a professora, fizeram uma “festa”, receberam os alunos com muita 

felicidade, sentaram-se e conversaram com os alunos em um ambiente de 

“aconchego” para eles se sentirem a vontade no museu e que entendessem que 

aquele espaço também era deles. Com isso, ela menciona que no final da visita, um 
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aluno fez uma declaração que a emocionou dizendo: “Ah professora, esse espaço 

eu senti que é meu. Pô, você vê a diferença desse espaço pro CCBB”. 

 Depois disso, ela destaca que foi “problematizar” com os alunos sobre o 

assunto e fez uma discussão sobre o que tinha acontecido. De acordo com ela, os 

alunos queriam e precisavam falar sobre o ocorrido. Logo, a professora chegou a 

conclusão de que estes espaços que recebem um grande público, precisam focar 

mais na receptividade, independentemente do público que receba. Para ela, essa 

situação acaba distanciando os alunos de espaços culturais e desmotivando os 

professores a levá-los para conhecer tais espaços. 

 Ainda listando os desafios, pela falta de verba a professora destaca a falta do 

lanche, já que muitas vezes o passeio leva o dia inteiro os alunos acabam querendo 

lanchar e ela diz ser outra de suas preocupações, pois eles não possuem verba para 

fornecer aos alunos lanche na visita e, muitas vezes, nem o próprio aluno tem 

dinheiro para comprar. E ela destaca que o calor dificulta o passeio quando os 

alunos não têm como comprar água e que geralmente ela costuma conversar para 

os alunos levarem de casa. 

 Ao conversar sobre os desafios, a professora dava soluções simples para 

ultrapassá-los, como conversar com os alunos para levarem lanche de casa ou 

conversar e discutir com eles para lidarem com os preconceitos sofridos nos 

espaços culturais. Entretanto, quando se trata do transporte não tem jeito, este é o 

obstáculo mais difícil para executar projeto. A professora conta que está tentando 

solucionar este problema e até menciona que está procurando um convênio com a 

Universidade Federal Fluminense em busca de benefícios para os alunos. 

 Outra questão abordada foi se a professora reconhecia ao elaborar o projeto 

e a atividade como Turismo. Ela disse que por ter participado do projeto oferecido 

pela UERJ ela até reconhecia a atividade como turismo, mas em sua pesquisa ela 

focou mais na parte de educação. Ela conta que utilizou alguns materiais de turismo 

fornecidos por seu esposo que é Geógrafo e trabalhou com a temática em sua 

graduação. Entretanto, ela não teve nenhuma base aprofundada na área e muito 

menos no segmento de turismo pedagógico. 

 Desta forma, a professora reconhece que faz falta uma formação específica e 

destaca que na graduação em Licenciatura há uma carência na formação de 
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práticas pedagógicas e suas metodologias. Ela ainda conta que sua preparação foi o 

aquilo que ela mesma buscou, e deu exemplo do curso oferecido pelo Museu 

Histórico Nacional, que oferece aos professores alguns Workshops de como o 

museu pode ser trabalhado em sala de aula. E ainda menciona que esses cursos e 

formações não estão ao alcance dos professores, já que se ela não tivesse buscado, 

não teria a oportunidade de fazê-lo. E enfatiza que há carência de alguém para 

informar e ajudar os professores de como eles poderiam trabalhar os novos métodos 

educacionais e afirma que isto ajudaria a estimular muitos outros professores. 

 Por fim, discutiu-se a questão da percepção dela sobre possíveis mudanças 

nos alunos, após a participação do projeto. Logo ela se lembra da prova, em que 

pediu uma composição escrita para os alunos a respeito das transformações no Rio 

de Janeiro há séculos em referência as de hoje, devido o acontecimento de grandes 

eventos na cidade. Com isso, ela relata que alguns alunos trouxeram algumas 

experiências da visita para a composição. 

 Uma percepção destacada por ela a respeito dos alunos é o crescimento do 

que ela chama de sentimento de turma, que aumentou o entrosamento entre eles e 

até mesmo com o professor. Para ela sair da escola possibilita conhecer melhor o 

aluno e assim o aluno também tem a possibilidade de conhecer o professor de outra 

maneira, desta forma aproximando e facilitando a relação de aluno e professor. 

 De acordo com a professora, a atividade colabora até para o professor, pois 

além de aproximá-lo da turma, ajuda a melhorar o diálogo e a confiança dos alunos 

com ele. Para ela “fica muito mais fortalecida sua relação de confiança com eles”, 

ela diz se surpreender com o fato dos alunos interagirem e participarem mesmo fora 

do ambiente de sala de aula, que esta saída da rotina faz bem para os alunos e 

também para o professor. 

 Uma questão importante abordada por ela é o fato do aluno se tornar 

protagonista de sua aprendizagem, pois mesmo dando explicações durante a visita, 

em alguns momentos, eles têm a oportunidade de experimentar os espaços 

sozinhos e conseguirem criar um pensamento crítico. Ela confessa que ainda quer 

ouvir de um aluno dizendo, que voltou ao CCBB e levou a mãe, ou outros amigos. 

Ela confessa que esse ainda é seu sonho, que seus alunos voltem nos espaços 

culturais e se apropriem realmente daquilo. 
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 Ela acredita que em relação ao auxilio à disciplina e, principalmente, em 

melhorar sua relação com os alunos, o projeto colaborou bastante. E agora ela 

pensa em ampliar o projeto para outros espaços, e seu maior objetivo é tornar as 

atividades frequentes a cada bimestre na escola. E sua ideia é que deixe de ser 

apenas “aquela visita” para se tornar algo comum e frequente na escola, em que 

atividades assim se tornassem parte da rotina da escola, parte do cotidiano escolar. 

 Entretanto, até o momento, outros professores ainda não aderiram esta 

proposta em suas disciplinas, porém de acordo com ela esse ainda é um “trabalho 

de formiguinha”, em que você começa e depois vai mostrando aos outros 

professores qual é o resultado, fazendo propaganda mesmo para depois eles 

poderem fazer igual. A professora ainda enfatiza que atualmente estão chegando 

novos professores na escola, que os recém-formados estão com muita vontade de 

proporcionar uma educação diferenciada, e ela acredita que tudo que está fazendo 

vai fazer diferença e ampliar o projeto em toda a escola. 

 No final da conversa, falou-se um pouco sobre a interferência da atividade de 

turismo pedagógico na vida do professor e ela afirma:  

 

Eu acho que sair da escola é muito bom, para a cabeça de todo mundo 
é muito bom. Não é bom só para o aluno, mas para o professor também, 
a gente também está passeando. Não é que a escola seja um espaço 
ruim, mas em alguns momentos a escola nos oprime, aquela coisa do 
horário, da correria, as pessoas não conseguem se falar muito bem, às 
vezes você não consegue dar atenção ao aluno que gostaria de ter dado 
por causa daquele tempo corrido. Então quando você sai do espaço da 
escola e está em outro espaço com eles, eu acho que para todo mundo 
é um momento diferente e realmente todo mundo volta de outra forma.                               
(PROFESSORA DE HISTÓRIA). 

  

Já no final da conversa, a Professora de História explicou porque os 

obstáculos encontrados por professores da rede pública dificultam o trabalho em 

sala de aula. Para ela, a questão é maior do que a escola, pois está no âmbito do 

sistema educacional, na qual de acordo com a professora, faltam políticas públicas 

governamentais que possibilitem a melhoria do trabalho da escola.  

Segundo a professora, infelizmente os professores acabam tendo que criar 

táticas para aprimorar seus trabalhos, e por isso a grande diferença entre escolas e 

a maneira que os professores ensinam. Já que é o professor que cria projetos como 

o dela e não a escola que dissemina projetos interdisciplinares. Por isso, o aluno 
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acaba notando uma grande diferenciação de aula para aula e não o mesmo contexto 

de educação. 

Contudo, ela completa dizendo que, muitas vezes, os problemas dos 

professores em sala de aula são causados pela desmotivação de enfrentarem 

constantemente dificuldades, como os desafios que ela enfrenta. Entretanto, não 

são todos os professores que conseguem driblar os obstáculos e continuar a aplicar 

seus projetos. 

Enfim, a conversa com a Professora de História idealizadora do projeto que 

estamos analisando, possibilitou entender a motivação e a percepção dessa 

profissional a respeito de uma atividade de turismo pedagógico realizada na escola. 

Acima de tudo ela demonstrou uma enorme determinação em fazer a diferença na 

escola, nas suas aulas e principalmente na educação e vida de seus alunos.  
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3    TURISMO PEDAGÓGICO NA ESCOLA PÚBLICA: ANÁLISE DOS DADOS 

OBTIDOS 

         

 A partir das contribuições teóricas levantadas a respeito da relação de 

Turismo e Educação, com delimitações no turismo pedagógico na educação básica. 

E também com base nas informações coletadas por meio do estudo realizado no 

Colégio Estadual Guilherme Briggs, apresentado no capítulo anterior, iremos neste 

capítulo apresentar a análise das contribuições identificadas a respeito do turismo 

pedagógico como atividade regular de uma escola pública. 

O grupo focal realizado com os alunos nos possibilitou uma análise mais 

detalhada dos questionamentos surgidos com base nas teorias discutidas no 

primeiro capítulo. Com isso, foi possível confrontar o problema de pesquisa 

levantado anteriormente e assim obter respostas da questão norteadora. E ainda, os 

relatos nos trouxeram novas informações a respeito do turismo pedagógico inserido 

em uma escola pública.  

E a partir dos importantes apontamentos adquiridos pela entrevista feita com 

a Professora de História idealizadora do projeto analisado, foi possível entender 

melhor como seria a elaboração e realização de um projeto na área temática, 

desenvolvido em uma escola pública. Assim, com todas as informações obtidas, 

observações e análises feitas, foi possível analisar a partir da visualização do 

turismo pedagógico na prática e não apenas na teoria. 

  

3.1 ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES DO TURISMO PEDAGÓGICO  

  

As motivações da Professora de História para criar o projeto e elaborar 

atividades que proporcionassem aos alunos sair do espaço escolar, foram 

construídas logo no inicio de seu ingresso para lecionar no colégio, pois buscou 

primeiramente identificar as necessidades da escola e de seus alunos. A partir de 

suas percepções a respeito da realidade social do colégio que então a Professora 

decidiu organizar o projeto de visitar o Centro Histórico do Rio de Janeiro. Vimos que 

seu objetivo foi ampliar os horizontes dos alunos, já que esses alunos não tinham o 
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costume de conhecer locais distantes do ambiente comum deles e principalmente 

espaços culturais. 

Por isso, o professor também é um importante fomentador na mudança de 

hábitos de seus alunos, e que se torna parte de seu trabalho abrir e ampliar olhares 

desses alunos. Como destaca Bonfim (2010, p. 117): 

 

Merece destaque também, a participação dos educadores no 
processo de mudança de olhar, pois a qualidade do professor é o 
condicionante principal da qualidade educativa da escola. Dessa 
forma, torna-se necessário o desenvolvimento de capacidade de 
elaboração própria, de teorização das práticas, juntamente com a 
habilidade de estimular nos alunos atitudes críticas e criativas.  

 

Nota-se assim, como importante é a intervenção de um professor na formação 

de um aluno, não só com o desenvolvimento do conteúdo do currículo escolar 

oferecido em sala de aula, mas também nas reflexões incentivando um olhar amplo 

e crítico. E de acordo com os relatos da Professora, identifica-se ausência de ações 

promovidas pela escola direcionadas aos professores, para que desta forma os 

professores possam aprimorar seu trabalho em sala de aula. E seguindo a ideia de 

Bonfim (2010), que quando a escola oferece base para os professores se 

atualizarem didaticamente e ampliarem seus olhares para novos projetos e 

atividades, o resultado será refletido não somente no trabalho do professor, mas 

também no desenvolvimento escolar dos alunos. 

Constata-se que este objetivo da Professora de fazer com que os alunos se 

apropriassem de espaços culturais que eles não costumavam frequentar foi 

extremamente relevante, devido às declarações dos alunos, na qual é possível 

observar que antes da atividade não tinham costume de visitar tais locais e graças 

ao projeto tiveram a oportunidade de conhecer alguns centros culturais. Com o relato 

dos alunos percebemos que estes espaços não faziam parte de seus cotidianos, 

como por exemplo, a surpresa do aluno 3 ao conhecer uma das antigas igrejas do 

Centro Histórico do Rio de Janeiro e admirar tanta riqueza e ouro na igreja. 

 A preocupação da Professora de inserir espaços culturais nas atividades de 

seus alunos resultou não só na mudança no cotidiano dos alunos, mas também, 

refletiu na conscientização desses alunos a respeito destes locais, como podemos 

perceber no comentário da aluna 8 a respeito do Chafariz Mestre Valentim, que hoje 
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ela entende sua importância e de que enxerga a necessidade de conservação e 

investimentos no local.  

 Com isso, esses locais visitados passaram de desconhecidos para 

compreendidos pelos alunos, os sentimentos de surpresa, compreensão e 

conscientização demonstram que os objetivos traçados pela professora foram sendo 

alcançados ao decorrer da visita e que seu desejo de ir além da sala de aula foi 

conquistado. 

Para Martins (2013), este seria o papel do educador de ter a missão de não 

apenas mediar à aprendizagem do aluno, mas também, buscar novas metodologias 

que produzam resultados significativos na vida do aluno. O autor afirma que: 

  

No entanto, a função do professor vai mais além do que o ato de 
transmitir saber para o aluno. A ele também cabe a difícil tarefa de 
despertar e de causar no aluno o desejo de saber e de produzir. Para 
cumprir essa tarefa, o professor assume um papel de condutor, e ao 
mesmo tempo em que está conduzindo o aluno para o caminho do 
saber, está também guiando-o para a vida. Por isso, frequentemente se 
ouve falar que o professor é um construtor de futuros. Em sala de aula 
ele possui uma enorme responsabilidade, que aumenta a medida em 
que passa a ter a consciência do papel que representa nesse espaço. 
(MARTINS, 2013, p. 82). 

 

Percebemos que os esforços da Professora de transformar o olhar de seus 

alunos a respeito dos espaços culturais é um exemplo de que o papel de um 

professor vai além da aprendizagem de seus alunos. Na entrevista a professora 

declarou que mesmo utilizando a visita como estratégia de auxílio na aprendizagem 

do conteúdo da disciplina pelos alunos, identificou também a necessidade de inserir 

os alunos em espaços culturais e principalmente de conhecer outros ambientes 

diferentes do cotidiano deles. 

 

3.2 TURISMO PEDAGÓGICO COMO FOMENTADOR DA CULTURA 

 

Analisando as contribuições trazidas pela atividade de turismo pedagógico, 

percebemos que o objetivo inicial da Professora de História de inserir seus alunos 

em espaços culturais e fazer com que eles se apropriassem desses locais foi 

alcançado devido aos relatos apresentados pelos alunos. Identifica-se que ela 



66 
 

conseguiu inserir atividades culturais na realidade social de seus alunos, além 

também de ampliar seus olhares para atividades culturais que pareciam tão 

distantes.  

No caso dos alunos do Colégio Estadual Guilherme Briggs, a atividade foi 

uma espécie de inserção a atividades culturais. Quando a professora nos relata que 

os alunos não conheciam nem os espaços culturais de Niterói como o MAC, 

percebe-se que esses alunos não tinham o hábito de visitar espaços culturais, talvez 

por falta de interesse ou também por falta de incentivo.  

Ao conhecer a realidade cultural desses alunos, que ainda desconheciam 

relevantes espaços culturais e históricos, a professora se sentiu motivada a seguir 

com seu projeto. Quando ela nos relata que sua reação ao ouvir as respostas 

negativas dos alunos a respeito de conhecer espaços culturais, foi de que realmente 

precisava elaborar o projeto e levar seus alunos para conhecer esses lugares, 

percebemos que os alunos são o maior incentivo de trabalho de um professor. 

Com essas experiências culturais a partir da atividade de turismo pedagógico, 

o aluno tem a oportunidade conhecer mais sobre sua própria cultura, e também 

possibilita se aproximar de outras culturas: 

 

Assim, visando um ensino que apresente uma visão mais global da 
diversidade cultural brasileira, por meio das aulas-passeios, o 
professor passa não somente a informar, mas também a formar e 
transformar seus alunos em cidadãos plenos, conscientes de seu 
papel na sociedade e desprovidos de preconceitos com relação à 
cultura do outro, estimulando, assim, a desconstrução do 
etnocentrismo. (JALUSKA; JUNQUEIRA, 2012, p. 27). 

 

Então, percebemos que a atividade de turismo pedagógico pode contribuir 

como um forte fomentador da cultura, já que ao aluno é oferecida uma educação 

ampla que busca formar cidadãos conscientes. Percebe-se que a atividade realizada 

permite que muitos alunos conheçam esses espaços pela primeira vez, e ainda 

possibilita a mudança de olhar do aluno que tinham uma visão preconceituosa e 

negativa sobre esses espaços culturais. E com isso, mostrar a esses alunos, a 

possibilidade desses locais como atividade de lazer.  

Como exemplo, o relato da Professora que uma de suas alunas que 

trabalhava na Praça XV e passava constantemente na frente dos espaços culturais, 

porém se sentia constrangida a entrar. Foi o momento em que a professora viu a 
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necessidade de se organizar a visita ao Centro Histórico do Rio de Janeiro, pois 

seus alunos teriam a oportunidade de entrar e visitar esses espaços sem ficarem 

envergonhados. Essa era a oportunidade para os alunos quebrarem suas próprias 

barreiras sociais e assim compreender que aqueles espaços também pertencem a 

eles e, portanto, têm o direito de desfrutá-los.  

Entretanto, pelos relatos da professora sobre a triste situação ocorrida no 

CCBB, compreende-se que esses espaços ainda sofrem de uma “elitização”, como 

foi ressaltado pela Professora. Porém, percebemos que com projetos de turismo 

pedagógico em escolas públicas, como por exemplo, a visita organizada pela 

Professora de História, que essa é uma oportunidade de proporcionar a inclusão dos 

alunos a esses espaços. Por isso, acreditamos que as contribuições do turismo 

pedagógico inserido na rede pública geram relevantes resultados. 

Quando os alunos passam a ter experiências culturais em sua rotina escolar, 

consequentemente, cria-se uma sensibilização a respeito de cultura. Com os relatos 

dos alunos foi possível notar que eles passaram a olhar os espaços culturais de 

outra maneira. Em relação a essa mudança no olhar do aluno depois de uma 

atividade de turismo pedagógico, Silva e Holanda (2012, p. 14) apontam que: 

 
Como aportes do turismo pedagógico, os educandos passaram a se 
interessar mais pelos conteúdos vistos na sala de aula e com a cultura 
em geral, ampliando sua visão de mundo, além de tornarem-se mais 
conscientes sobre a importância da preservação dos patrimônios 
naturais e culturais e da tolerância com a diversidade, o que é relevante 
para a sua formação.  

 

 Com isso, constatamos que o turismo pedagógico proporciona ao aluno uma 

maior visão de mundo, onde ele tem a oportunidade de compreender e ter uma 

participação mais ativa nas atividades culturais. Acima de tudo, o aluno abre o olhar 

para estas atividades que ele antes não compreendia e começa a enxergar as 

diversas formas de cultura de outra maneira. Com a atividade o aluno aprende a 

respeitar a diversidade cultural e também de se aproximar de culturas 

desconhecidas para conseguir compreendê-las.  

 E com os relatos dos alunos, constatou-se que graças à visita surge uma 

nova visão sobre a preservação e conservação. Como a respeito do Chafariz do 

Mestre Valentim, foi possível identificar que além de não mais ignorar aquele local, 
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os alunos passam também a se posicionar a respeito das péssimas condições em 

que o monumento se encontra. Desta forma, compreende-se que o turismo 

pedagógico gera no aluno uma maior visão crítica. Como também evidenciam Silva 

e Holanda (2012, p. 3) sobre o turismo nas escolas: “Além disso, a inserção do 

turismo pode auxiliar a formação de cidadãos críticos em relação à degradação dos 

patrimônios ambientais e histórico-culturais”.  

 Independentemente da realidade social desses alunos, como cidadãos eles 

tem o direito de se posicionar a respeito dos espaços públicos. Quando a Professora 

diz que “problematizou” com os alunos a respeito da diferença de sentimentos de 

pertencerem aos espaços entre ao Museu do Negro e o CCBB. Nota-se que com 

essa situação, a aprendizagem desses alunos foi muito além do propósito inicial.  

 Os dados coletados, por meio das entrevistas realizadas com os alunos e 

com a professora, permitiram o entendimento do turismo pedagógico como atividade 

que amplia a visão dos alunos a respeito da cultura. Estes estudantes passaram a 

compreender os espaços de outra forma e a ter mais interesse em conhecer outros 

lugares, como destacado pela aluna 10 que com a visita aumentou seu interesse por 

cultura e que agora gostaria de conhecer os Arcos da Lapa. E também, depois de 

participar da visita, os alunos conseguem compreender a diferença entre os 

passeios e se tornaram mais críticos ao sentido deles. E percebemos que agora eles 

querem ir além e ter outras experiências, notamos que a curiosidade e o interesse 

dos alunos aumentam após a visita, pois passam a enxergar as diversas 

possibilidades a respeito das atividades.  

Como quando o aluno 1 afirma que depois da visita dos Índios de 

Camboinhas à escola, agora ele tem vontade de ir até Camboinhas para conhecer 

melhor a cultura dos índios. Com isso, constatamos que o turismo pedagógico 

consegue fomentar as diversas formas e possibilidades de cultura nos alunos. Tanto 

na forma deles enxergarem que podem e possuem o direito de vivenciar diferentes 

espaços culturais mesmo que pareçam distante da realidade deles. Até mesmo, de 

agora terem mais interesse por estas atividades e ainda quererem buscar por novas 

experiências culturais. 
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3.3  O TURISMO EM AUXÍLIO À APRENDIZAGEM DOS CONTEÚDOS DAS 

DISCIPLINAS DO CURRÍCULO ESCOLAR 

 

Além do objetivo de inserir os alunos em espaços culturais, a professora de 

História traçou como um dos objetivos do Projeto de Visita ao Centro Histórico do 

Rio de Janeiro auxiliar a compreensão dos alunos dos conteúdos bimestrais da 

disciplina de História. No caso da visita, os assuntos trabalhados foram as 

Transformações do Império e o Nascimento da República. A professora percebeu 

que os alunos tinham mais interesse pelas aulas quando saíam da rotina de sala de 

aula e que com a realização da visita eles se tornavam mais participativos. 

Logo no início da conversa com os alunos, antes mesmo de serem 

questionados sobre a contribuição da visita na compreensão dos assuntos 

discutidos em sala de aula, eles reconheceram que essas atividades ajudavam a 

compreender melhor a matéria dada em sala de aula.  

Segundo o relato dos alunos, a visita fez toda a diferença ao aprender a 

matéria, pois eles tinham a oportunidade de realmente ver o que foi passado em 

aula. E os alunos conseguiram identificar que este era o objetivo da visita, 

percebemos em suas declarações de que enxergavam as atividades organizadas 

pela Professora de História como uma forma de auxiliar a aprendizagem da matéria. 

 Identificou-se que um dos aspectos que diferenciam o turismo pedagógico 

como uma estratégia de ensino que auxilia a aprendizagem das disciplinas do 

currículo escolar é o fato de o turismo ser uma experiência cultural, na qual podemos 

identificar nos relatos obtidos com a pesquisa, em que os alunos ficam empolgados 

e impressionados com o que veem na visita. Já que para alguns dos alunos a rotina 

de sala de aula é algo que desmotiva e dificulta a compreensão, e com as atividades 

eles têm a oportunidade de mudar o ambiente de estudo, ampliar seus 

conhecimentos e ao mesmo tempo ter um momento de lazer. 

De fato, a atividade de turismo pedagógico colabora com a compreensão dos 

alunos, pois eles declararam que sair da rotina, sair da escola e ter a oportunidade 

de vivenciar novas experiências faz toda diferença ao aprender. Outro aspecto 

interessante constatado na pesquisa a partir dos relatos dos alunos, de que com a 
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atividade é possível uma “viagem ao passado” e que desta forma o aluno consegue 

visualizar o que foi dito pela professora em sala de aula. 

O turismo pedagógico possibilita aos alunos essa mudança de rotina, além de 

momentos de diversão e prazer ao mesmo tempo em que aprendem. Observou-se 

nos relatos dos alunos a satisfação de terem participado da atividade e a 

empolgação que falavam sobre a visita.  

 

Uma das principais características do Turismo Pedagógico é que sua 
estruturação está vinculada ao currículo escolar, isto é, deve estar 
orientado para atingir objetivos presentes no Projeto Pedagógico da 
Escola. No entanto, a diversão, o entretenimento e o prazer, ícones das 
atividades ligadas ao Turismo, devem estar presentes nas atividades 
ligadas ao Turismo Pedagógico. (VINHA, 2005, p. 15). 

 

Esta é uma das vantagens trazidas pelo turismo pedagógico, oferecer aos 

alunos um momento de lazer e divertimento, mas ainda conseguindo manter a 

finalidade educativa seguindo o currículo escolar. Nota-se que algumas vezes os 

alunos aprendem mesmo que sem perceber, e a atividade consegue manter seu 

sentido sem se tornar pesada ou cansativa. 

A visita estudada apresentou o quanto a atividade marcou os alunos de uma 

forma que auxiliou no processo avaliativo da disciplina e na realização do trabalho 

do “Guia Histórico”, pois tinham presentes na memória a experiência que viveram e 

não apenas o que ouviram em sala de aula. De acordo com os apontamentos feitos 

pelos alunos, a referida atividade diferencia do processo de aprendizagem de sala 

de aula, em que algumas vezes eles ouvem, copiam a matéria e às vezes até 

esquecem o que foi dito pela professora. Porém, a atividade não apenas sai da 

rotina escolar, mas também se torna inesquecível, por isso seria mais fácil de 

lembrar o que foi aprendido. (mesmo com o relato de alguns alunos que não se 

lembravam de Petrópolis). 

Ainda mais, porque com essa atividade esses alunos se sentiram 

protagonistas de sua aprendizagem e não apenas espectadores na visita. Talvez 

este seja o grande diferencial do turismo pedagógico, pois este oferece ao aluno a 

chance de ser mais participante e protagonista da sua própria aprendizagem. E 

conseguimos constatar isso quando os alunos relataram a diferença de aprender 
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apenas com o professor em sala e de aprender em conjunto na visita. Esses 

sentimentos de autonomia, participação e de trabalho conjunto conseguem modificar 

a visão do aluno sobre aprender. 

E segundo as declarações dos alunos, ao fazer o trabalho eles não 

precisaram copiar as informações da internet, pois eles usaram as informações que 

tinham coletado na visita. E assim puderam montar o trabalho com as fotos que 

tiraram durante a visita e também com suas próprias palavras e discrições sobre os 

locais. Desta forma, como ressaltado pela Aluna 8, o trabalho fica do modo em que 

eles conseguiram ver as coisas, e mais próximo da visão deles sobre o mundo. E 

essa é uma das características do turismo pedagógico: 

 
A interdisciplinaridade caracteriza o turismo pedagógico, que se 
transforma em uma ferramenta importante na aprendizagem por criar 
um elo entre a realidade do indivíduo e a teoria da sala de aula, de 
maneira interdisciplinar e não fragmentada. Assim, utilizar-se dessa 
ferramenta é facilitar a conexão entre as várias áreas do saber e 
promover um ensino mais crítico, democrático e inclusivo, ou seja, 
próximo da realidade do estudante (JALUSKA; JUNQUEIRA, 2012, p. 
35). 

 

Com isso, o aluno passa a compreender os assuntos das disciplinas 

trazendo-os para sua própria realidade. Assim, a teoria se aproxima do aluno pela 

prática e deixa de ser algo tão distante e incompreensível. Então o aluno tem a 

chance de transformar o conhecimento adquirido em seu próprio conhecimento 

interpretado, construindo então um pensamento crítico. Desta maneira, facilitando 

que ele lembre depois, pois agora é algo que ele mesmo produziu e não 

simplesmente algo que ele decorou. 

É possível identificar nos relatos obtidos na pesquisa, que alguns alunos 

sentem dificuldades ao aprender em sala de aula, e que com a atividade da visita ao 

Centro Histórico, esses alunos tiveram a oportunidade de aprender de outra 

maneira, assim ajudando a compreensão dos assuntos discutidos em sala.  

Desta maneira, compreende-se que o processo de aprendizagem é diferente 

para cada aluno, em que alguns não conseguem entender facilmente o que 

professor quer transmitir e ensinar em sala de aula. E o mais importante é de que a 

atividade de turismo pedagógico possibilite a esse aluno que tem dificuldades ao 
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aprender em sala de aula, sendo uma oportunidade em que com outra maneira de 

ensinar o ajude a compreender os conteúdos das disciplinas. 

Por isso, é importante que o professor busque constantemente novos 

métodos que o auxilie ao ensinar os alunos. Já que para alguns a metodologia de 

sala de aula não é o suficiente, é necessário buscar maneiras que facilitem a 

compreensão desses alunos. Os alunos constataram que o fato da professora 

ensinar antes o conteúdo e depois realizarem a visita possibilita a complementação 

do ensino da matéria, como foi relevantemente exemplificado pelo Aluno 3, 

destacando que ao aprender também é preciso ver para crer.  

Então, entende-se que essas atividades seriam um complemento da sala de 

aula, destacando que o convívio em sala é necessário e importante e principalmente 

pelo contato direto com o professor. E que estas abordagens seriam um auxílio no 

processo educativo de sala de aula, onde convivem apenas professor e aluno. 

Assim, acredita-se que o turismo pedagógico pode contribuir para esse processo 

educativo ao diversificar as abordagens tradicionais. Desta forma, ampliando 

também os limites de aprendizagem do aluno e quebrando algumas barreiras que 

geram dificuldades ao aprender. 

Sendo assim, o turismo pedagógico pode trazer para o cotidiano escolar 

algumas mudanças, como uma renovação para as aulas. De forma que ao sair da 

rotina, possibilite também uma motivação tanto para os alunos como para os 

professores para continuarem a vivência escolar de toda semana. Com os relatos 

dos alunos e da Professora de História, percebeu-se como a atividade modificou a 

vivência de sala de aula, pois segundo os alunos a Professora se tornou mais 

próxima, e ainda mais compreendida por eles.  

A partir dos relatos obtidos na pesquisa, observou-se que sair da escola 

contribui para a sociabilidade de seus participantes, na qual possibilita a 

aproximação entre os indivíduos, em que o professor tem a oportunidade de 

conhecer melhor aluno, e da mesma forma, o aluno de conhecer o professor. Já que 

segundo a Professora, a atividade fortalece a relação de confiança entre professor e 

aluno. Como também, é possível identificar essa aproximação a partir das 

declarações dos alunos, que falavam com carinho e admiração sobre a Professora, 

ainda mais quando descreviam a dedicação e empenho dela para realizar o projeto. 
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Compreende-se que essa relação mais próxima e fortalecida entre aluno e 

professor reflete em sala de aula, no comportamento dos alunos, na motivação deles 

em aprender e assim acaba refletindo no desenvolvimento escolar dos alunos. E 

acima de tudo interfere na maneira do professor dar aula, pois um professor 

animado e motivado a ensinar, favorece toda escola. E como a Professora destacou, 

um projeto como esse dando certo incentiva outros professores a seguirem o 

exemplo e elaborar outros projetos. 

 Segundo Matos (2013), o turismo pedagógico é uma forma eficaz de 

aprimorar a aprendizagem dos alunos, e que o professor tem a liberdade de utilizar 

essa atividade como metodologia de ensino.  Já que a lei concede ao docente a 

liberdade de escolha no seu método de ensino, mas que estejam dentro dos 

princípios pedagógicos. 

O autor aponta como lei que permite os professores incluir o turismo pedagógico 

projeto político escolar, é a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDBEN 9394/96, em seu terceiro artigo, incisos II, III, VIII, IX, X e XI onde é dito 

que: 

 

Artigo 3 – O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 

III – pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

VIII – gestão democrática do ensino público (...); 

IX – garantia do padrão de qualidade; 

X – valorização da experiência extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 
sociais. (BRASIL,1997, apud MATOS, 2013, p. 7) 

 

Então, o professor pode utilizar o turismo pedagógico, seguindo tais 

princípios, quando seu foco é que esta atividade acrescente ao processo de ensino 

aprendizagem dos alunos. De forma, que facilite ou amplie o conhecimento com 

base no conteúdo das disciplinas do currículo escolar, tem certamente bases legais 

para em conjunto com a escola realizar estas atividades. Por isso, o professor tem 

autonomia para elaborar novas práticas pedagógicas a fim de inovar o método de 

aprendizagem dos alunos, mas devem estar sempre de acordo com o currículo 

escolar, com intuito de auxiliar a compreensão dos alunos. 
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Ao analisar os relatos obtidos na pesquisa, compreende-se que a atividade de 

turismo pedagógico possibilitou aos alunos uma outra visão sobre o processo de 

aprendizagem do conteúdo das disciplinas, pois eles deixam de decorar a matéria 

que após a realização da prova era esquecido, para realmente aprender o conteúdo.  

Com a experiência da visita os alunos percebem como é possível aprender 

não apenas para passar em uma prova, mas sim para obter conhecimento. Logo, foi 

possível entender que a atividade de turismo pedagógico é uma forma de manter o 

conhecimento, pois nota-se que mesmo o tempo passando os alunos ainda irão 

recordar da visita. E é possível identificar esse fato no próprio grupo focal, pois os 

alunos davam muitos detalhes sobre a visita e principalmente do que mais lhes 

marcou. 

Os alunos conseguiram reconhecer a visita organizada pela professora como 

uma prática de Turismo, e ainda relacionaram a atividade com a matéria dada em 

sala de aula. Eles conseguiram identificar a ligação entre a visita e o conteúdo 

ensinado pela professora, além de enxergarem a finalidade da atividade como um 

instrumento auxiliador de sua aprendizagem utilizado pela docente. 

Ao analisar os objetivos da professora e os relatos dos alunos a respeito de 

suas percepções do projeto, nota-se claramente que o turismo pedagógico está 

sendo aplicado como uma estratégia de ensino da disciplina de História. E mesmo 

que os alunos não conheçam tal segmento, sua finalidade e conceitos, pode-se 

observar que eles reconhecem nas atividades realizadas do projeto da disciplina de 

História como práticas de Turismo, pois é possível identificar em suas declarações o 

reconhecimento de algumas atividades, como por exemplo, a Visita ao Centro 

Histórico do Rio de Janeiro e a visita à Petrópolis, como práticas de Turismo. Além 

de reconhecer as atividades como Turismo, os alunos ainda justificam porque as 

enxergaram dessa maneira.  

 Neste sentido, identifica-se que a atividade promove a formação de um aluno 

como turista consciente, mesmo que o foco da atividade não seja fomentar a 

atividade turística, como destaca Fonseca Filho (2013, p. 55): 

 

No caso de propostas de turismo realizadas na educação básica, 
defendemos que o caráter profissional é de responsabilidade dos cursos 
técnicos e profissionalizantes. No entanto, se o projeto desenvolvido 
ocorrer na Educação Infantil, Ensino Fundamental ou Médio, a 
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prioridade deve se centrar na formação humana e cultural, cuja função é 
de complementar a formação geral dos estudantes, expandindo os 
conhecimentos deles com relação ao mundo e aos seus próprios 
patrimônios culturais. Pode também servir como um elemento para a 
formação de turistas, autóctones ou moradores mais responsáveis. 

 

Então, compreende-se que a atividade possibilita ao aluno um complemento 

de formação cultural, em que ele aprende a ser um cidadão que preserva o 

patrimônio cultural, ao mesmo tempo em que auxilia sua aprendizagem dos 

conteúdos do currículo escolar. Além de que esse aluno passa a se identificar como 

turista, que a partir de uma atividade oferecida pela escola, tem a oportunidade de 

se aproximar de uma atividade fora de seu cotidiano. 

Identificou-se que a professora não tinha conhecimento que seu projeto se 

tratava de uma prática de turismo pedagógico, porém percebe-se que ela identifica a 

atividade como Turismo, devido às fontes de estudo que ela usou para elaborar o 

projeto e também com sua participação no projeto da UERJ, "Roteiros Geográficos 

do Rio" com objetivo de obter maiores informações e um exemplo para se basear ao 

organizar seu projeto de visita ao Centro do Rio de Janeiro. 

Outro fator que nos leva a reconhecer o projeto da Professora de História de 

realizar a visita ao Centro histórico do Rio de Janeiro como turismo pedagógico, é 

devido sua declaração de que seu foco principal ao elaborar o projeto era aprimorar 

a formação de seus alunos. Assim, o seu projeto foi elaborado e seu roteiro de visita 

montado pensando exclusivamente no assunto discutido em sala de aula, ou seja, o 

conteúdo da disciplina de História do currículo escolar das turmas do 3º ano do 

Ensino Médio do Colégio Estadual Guilherme Briggs.  

O turismo pedagógico como uma atividade turística requer deslocamento e 

motivação, ou seja, para ser completo o turismo inserido em uma escola deve 

proporcionar aos alunos uma experiência extraescolar. E como o turismo depende 

de uma motivação, compreende-se que principal motivação do turismo pedagógico é 

a ampliação do conhecimento. Mas no caso do turismo na escola entende-se que 

seu principal objetivo é dar suporte ao processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos: 

 
Ao desenvolver projetos interdisciplinares, tendo como eixo norteador a 
prática do turismo, as escolas podem, certamente, facilitar o processo 
de ensino-aprendizagem, na medida em que o aluno se torna capaz de 
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experienciar o conhecimento transmitido em sala de aula. O turismo não 
pode ficar restrito às "paredes da sala de aula", pois exige o 
deslocamento dos indivíduos a ambientes específicos.                 
(BRANDÃO; ALDRIGUE, 2005, p. 6). 

 

 O turismo pedagógico é uma prática que proporciona ao aluno vivenciar o que 

é transmitido em aula. Como o turismo consegue levar o aluno para fora da sala de 

aula e ainda vai além dos limites da escola, esse aluno recebe um conhecimento 

mais amplo com maiores possibilidades. 

 

Uma vez que o olhar do aluno é convertido em olhar de turista, torna-se 
mais fácil o conhecimento, visto que a aula ganha vida e a experiência 
do aprendizado do aluno torna-se algo real, com qual ele pode interagir. 
(ALVES; AMORIM; GUILHERME, 2012, p. 523). 

    

 Para os autores, o aluno em campo tem a oportunidade de ir a fundo nos 

conteúdos das disciplinas, pois com a atividade extraclasse de turismo pedagógico, 

o aluno consegue ver os diferentes tipos de solo aprendidos na aula de Geografia, 

os monumentos e locais importantes para a História de seu país, conhecer e 

observar diferentes espécies de fauna e flora aprendidas nas aulas de Ciências, 

além de outras diversas experiências que proporcionam ao aluno visualizar aquilo foi 

dito nas aulas das disciplinas tradicionais do currículo escolar, e assim sua 

compreensão fica mais clara, divertida e espontânea. 

 Além de que o turismo pode facilitar a interdisciplinaridade em uma escola, 

fazendo com que diferentes professores trabalhem em conjunto para elaborar 

projetos que colaborem com suas disciplinas. Por sua diversidade e inúmeras 

possibilidades o turismo possibilita várias maneiras em que os professores 

relacionem as atividades com suas disciplinas. 

 

O Turismo é uma área que consegue absorver diversas outras, 
fornecendo-lhes novas configurações. O ramo educacional não é 
diferente, pois contribui para que o ensino se dê de uma forma mais 
atraente para os alunos que diariamente anseiam por novidades. 
(ALVES; AMORIM; GUILHERME, 2012, p. 524). 

 

Então, compreende-se que o turismo é uma excelente oportunidade de tornar 

as disciplinas em que os alunos não possuem afinidade em mais atraentes, 

ajudando na compreensão dos alunos dessas disciplinas e também contribui para o 
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desenvolvimento escolar. Desta forma, o turismo pedagógico é entendido como uma 

inovadora estratégia de ensino que auxilia o trabalho do professor da educação 

básica de rede pública. 

Portanto, compreende-se que a prática de turismo pedagógico traz diversos 

benefícios aos alunos, claro que a atividade deve ser elaborada e direcionada 

conforme os objetivos que busca alcançar. E ainda, identifica-se que a atividade 

também colabora para a relação da docente com os alunos quando ela nos relata 

que a atividade melhorou o diálogo entre eles e principalmente aumentou a 

confiança deles nela. Martins (2013) evidencia que o relacionamento entre aluno e 

professor é um aspecto importante para o desenvolvimento escolar dos alunos. 

 

[...] deve-se reconhecer que o bom relacionamento em sala de aula é 
tão importante quanto os métodos e recursos instrucionais utilizados 
para promover a aprendizagem. Assim, se o relacionamento entre os 
principais sujeitos do processo educativo (professor e aluno) é bom, 
existe a grande possibilidade de se desenvolver inúmeras atividades de 
aprendizagem, e, consequentemente, de se obter bons resultados no 
processo educativo. É oportuno destacar que o ato de aprender 
proporciona o desenvolvimento pessoal e social dos alunos. No entanto, 
tal ato depende, de forma significativa, do relacionamento professor x 
aluno, na escola. Assim, para que o processo educativo seja construído 
é necessário que haja uma sólida relação professor x aluno, marcada 
pelo respeito e pela afetividade. (MARTINS, 2013, p. 82) 

  

Além disso, constata-se nos relatos dos alunos que a atividade de turismo 

pedagógico também ajuda na relação com o professor. Pois os alunos afirmam que 

a atividade melhorou o diálogo com a docente, e além de tudo identifica-se com os 

relatos deles que eles enxergam os esforços da professora para organizar a visita e 

aprimorar a aprendizagem deles.  

Acima de tudo, é possível identificar nas declarações dos alunos a grande 

admiração e a valorização pelo trabalho da Professora. Nota-se que eles 

reconhecem que graças a Professora as atividades conseguem ser educativas e 

prazerosas, e não apenas atividades alienadas e sem sentido, como as visitas ao 

zoológico e ao cinema. Então, percebe-se como é importante o reconhecimento dos 

alunos sobre o trabalho da professora, para que desta forma colabore com a relação 

entre eles em sala de aula, e também ajude a melhorar a postura de respeito do 

aluno para com o professor. 
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  A diferença entre a relação dos alunos com a professora e a relação dos 

alunos com a escola é devido às atividades realizadas. Já que os alunos não 

compreendem o sentido das atividades organizadas pela escola, pois parece que a 

escola não conhece a visão de seus alunos. Diferentemente de quando a professora 

organizou a atividade da visita ao Centro Histórico do Rio de Janeiro que foi com 

base nas necessidades de seus alunos. Para isso, ela precisou conhecer essa 

turma, ouvir e entender esses alunos. Compreende-se então que: 

 

Essa relação, que pode acontecer em diferentes contextos, somente é 
positiva quando a necessidade de seus participantes é atendida. Nela, o 
diálogo assume um papel fundamental. Através desse diálogo não 
somente se constrói o processo de aprendizagem. Promovendo-o, o 
professor estará permitindo que os alunos adquiram autonomia em seus 
atos. (MARTINS, 2013, p. 82). 

 

O turismo pedagógico é uma atividade que para dar certo e cumprir seus 

objetivos precisa de total interação entre seus sujeitos. Esta atividade é de 

construção conjunta, que necessita da iniciativa do professor e do engajamento dos 

alunos. E para isso, evidencia-se que os alunos precisam ser entendidos, que suas 

necessidades precisam ser compreendidas, senão esta atividade não alcançará 

resultados relevantes para a educação. A preocupação da Professora de conhecer e 

entender a realidade da escola e de seus alunos ajuda na elaboração do projeto 

tornando o mais coerente com as necessidades da escola. 

Por saber a realidade de seus alunos, suas deficiências e seus desafios 

diários em sala de aula, a docente consegue saber o melhor jeito de trabalhar com 

esses alunos, como dialogar com eles e como facilitar a compreensão. Percebe-se 

que esse relacionamento é importante para os alunos, por se sentirem importantes e 

incluídos. E da mesma forma com a professora, que vendo que seu projeto 

acrescenta de forma positivamente os seus alunos, agora pensa em ampliar o 

projeto a outros locais e aumentar a ocorrência para bimestral. 

Outro reflexo do projeto identificado foi a interação dos alunos entre eles, pois  

quando apontam que aprendem juntos e ainda uns com os outros na visita, onde 

possuem a oportunidade de dividir suas visões e pensamentos, percebe-se que o 

turismo pedagógico na escola possibilita a integração dos alunos como turma. Com 

os relatos da própria professora e as observações feitas na pesquisa, é possível 
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notar após a realização da visita, o crescimento do “sentimento de turma” entre os 

alunos. 

Os alunos passam muito tempo juntos na escola, mas como eles relataram, o 

tempo para outras atividades é curto, já que todo o tempo é direcionado as aulas.  

No caso da visita os alunos passaram por muitas situações juntos, das dificuldades 

ao pegar o ônibus e a barca, ou mesmo, a experiência de andar de barca que não 

era comum para alguns deles. E até mesmo a situação desconfortável ocorrida no 

CCBB. Os alunos aprenderam mais do que o conteúdo da disciplina, como dito pela 

professora eles problematizaram, discutiram e refletiram sobre o ocorrido. 

O turismo pedagógico possibilita aos alunos a oportunidade de compartilhar o 

conhecimento e dividir a experiência da visita, ainda gera mudanças no convívio 

escolar e consequentemente melhora o processo de aprendizagem em sala de aula. 

Pois, a partir deste estudo identifica-se que os alunos aprendem a trabalhar em 

equipe, a dar atenção aos pequenos detalhes, e acima de tudo com a visita 

aprenderam a ouvir uns aos os outros. 

O turismo pedagógico contribui de diversas formas aos seus participantes, ele 

proporciona aos alunos uma oportunidade de amadurecimento e também de 

responsabilidade, pois com a atividade os alunos tiveram um longo deslocamento e 

ainda com transporte público. Com isso, a atividade não apenas melhorou a relação 

entre eles e o convívio em sala de aula, mas também, a postura desses alunos que 

tiveram que passar por diversas situações no passeio. Então, seguindo o 

pensamento de que:  

 

Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém 
amadurece de repente, aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo 
dia, ou não. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é 
processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É neste sentido que 
uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências 
estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em 
experiências respeitosas de liberdade. (FREIRE, 2002, p. 41). 

 

Entende-se que atividade de turismo pedagógico proporciona a esses alunos 

o crescimento da autonomia, em que essa experiência promovida pela docente e 

pela escola é um importante elemento no amadurecimento e crescimento desses 

alunos como cidadão. Essas contribuições trazidas pelo turismo pedagógico 
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colaboram na formação de um cidadão crítico, consciente e sensibilizado pelas 

questões de sua sociedade, e isso é algo que o aluno vai aprender gradativamente, 

com suas experiências. Por isso, é possível enxergar que com a atividade de turismo 

pedagógico é possibilitado a esse aluno a autonomia de na prática aprender sobre o 

mundo. 

 

3.4 A REALIDADE DO TURISMO PEDAGÓGICO EM UMA ESCOLA PÚBLICA 

 

Ao observar os dados obtidos, nota-se que de fato não é simples ou fácil 

elaborar um projeto com esta temática para oferecer aos alunos de uma escola 

pública. Ainda mais quando a iniciativa é de um professor isolado e não da escola 

em conjunto. No caso da escola analisada, percebe-se que mesmo tendo iniciativa 

de promover projetos e atividades que diferem da rotina escolar, parece então falhar 

na realização destas atividades, pois de acordo com os alunos as atividades 

organizadas pela escola são geralmente alienadas e sem fins educativos. Um 

apontamento feito pela autora Vinha (2005) retrata como atualmente é a atuação da 

escola e suas propostas pedagógicas. 

 
Atualmente ainda existem muitas escolas de diferentes graus de ensino 
que baseiam sua proposta pedagógica em manuais escolares que se 
intitulam como facilitadores da aprendizagem. No entanto, distanciam os 
alunos da realidade e causam neles, um sentimento de frustração, por 
não conseguirem ver sentido no que é ensinado nas escolas.                                
(VINHA, 2005, p. 3). 
 

 

De acordo com a afirmação da autora e relacionando com a análise feita no 

Colégio Estadual Guilherme Briggs. Entende-se que a escola atual parece seguir 

modelos pedagógicos a fim de facilitar a aprendizagem dos alunos. Todavia, como 

no caso do Colégio e as “idas ao cinema” citadas pelos alunos, a escola parece 

tentar oferecer atividades de lazer aos alunos para fugir da rotina escolar. 

Entretanto, como a autora ressalta a escola acaba frustrando e principalmente 

distanciando os alunos. Já que os alunos do Guilherme Briggs não enxergam tais 

atividades como as idas ao Zoológico e ao cinema como produtivas ou 

interessantes. E ao contrário do que a escola parece acreditar, é possível notar que 

os alunos não gostam dessas atividades, demonstrando assim como a falta de 
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comunicação e interação entre aluno e escola pode interferir no desenvolvimento 

escolar. 

O problema levantado pela autora é o fato de que muitas escolas se baseiam 

em métodos de aprendizagem seguindo manuais escolares com modelos 

pedagógicos prontos. Desta forma, sem entender que seguir modelos não é uma 

forma eficaz de aprendizagem, pois cada escola vive uma realidade diferente, da 

mesma maneira que cada turma tem suas necessidades e provavelmente tais 

métodos não poderão ser aplicáveis a todos. 

Em justificativa a inserção do turismo pedagógico para inovar a metodologia 

de ensino das escolas de hoje e que seja flexível a cada realidade escolar, Vinha 

(2005, p. 6) afirma: 

 
Dificilmente um estudante recusaria participar de uma viagem ou de um 
passeio nos arredores da escola e pela cidade. Facilmente um professor 
encontraria objetivos pedagógicos que poderiam ser atingidos através 
de uma viagem ou de passeios, pois se tem nessas atividades, espaço 
para o entretenimento e também para o conhecimento. Além do mais, 
professores em geral, têm buscado formas de tornar a atividade de 
ensinar e de aprender, mais prazerosa e mais significativa.  

 

O turismo pedagógico oferece várias possibilidades de atividades para o 

professor poder integrar a suas aulas, já que estas atividades não seguem um 

modelo definido ou uma atividade pronta, pois seu roteiro será montado de acordo 

com o assunto trabalhado em sala, e em conjunto com as necessidades dos alunos 

e os objetivos que o professor quer alcançar. Por isso, um dos diferenciais desta 

atividade é que ela pode ser planejada pela própria escola de acordo com as suas 

necessidades. E, ainda, possibilita a participação e colaboração dos alunos, sendo 

assim a atividade aproxima os alunos da escola, diminuindo o risco de frustração 

dos alunos, já que o projeto foi elaborado em conjunto. 

A partir do conceito de que as escolas devem desenvolver diferentes práticas 

pedagógicas para contribuir com o desenvolvimento escolar de seus alunos e não 

manter apenas uma didática de ensino, Pires (2007, p. 30) afirma: “[...] deve a escola 

desenvolver características como o pluralismo de ideias, a liberdade e a autonomia 

didático-pedagógica”. Seguindo com a ideia de que a escola deve ter um olhar 

amplo na criação de seus projetos pedagógicos e ainda incluir a participação dos 

alunos em sua elaboração. O autor complementa: 
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O futuro precisa ser construído através de um processo que exige um 
pensar e um repensar contínuo e ações integradas na consecução dos 
objetivos, mas esse processo deve se dar de forma integrada, coletiva, 
envolvendo todos os interessados de forma direta. (PIRES, 2007, p. 30). 

       

Com isso, a autora destaca a importância da integração de todo o meio 

escolar em um processo educativo. E com as declarações feitas pelos alunos do 

Colégio Estadual Guilherme Briggs, observa-se que esses alunos possuem um 

posicionamento a respeito das atividades organizadas pela Professora de História, 

pois é evidente com os relatos a visão crítica dos alunos, e principalmente sobre a 

postura da escola em relação as atividades, pois eles deixam clara a insatisfação 

com a falta de apoio da escola com o trabalho organizado pela professora. 

A partir das observações feitas, destaca-se novamente que os alunos 

precisam ser “ouvidos” pela escola e acima de tudo incluídos na elaboração dessas 

atividades e em outras demais atividades oferecidas pela a escola. Os alunos não 

devem ser subestimados, mas sim integrados na organização dos projetos da 

escola, para que assim, essas atividades coincidam com seus interesses e 

necessidades. 

Além de destacar a importância da relação entre escola e aluno, Pires (2007) 

também aborda a relação entre a escola e seus profissionais afirmando que: 

 

A escola dever estar vinculada à realidade de seus alunos estabelecen-
do 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) 

 

Entretanto, observa-se com as declarações da Professora de História que as 

vezes é complicada a comunicação entre escola e professor. Logo, identifica-se que 

em casos assim uma comunicação entre escola e alunos parece ser mais difícil 

ainda. Como no caso da professora, em que ela teve que buscar por informações a 

respeito deste tipo de atividade para poder aplicá-la na escola, além de que por 

conta própria buscou formação em cursos e visitas para elaborar o projeto.  
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Então, é possível ver que a escola não oferece ou talvez não consiga oferecer 

ao professor uma base pedagógica para que ele possa elaborar e aplicar um novo 

projeto na escola, que neste caso depende do professor buscar informações. 

A partir da análise feita na escola e com as declarações da Professora de 

História, entende-se que a falta de incentivo e a ausência de uma estrutura 

pedagógica oferecida pela escola, refletem na desmotivação e desânimo dos 

professores para inovar as aulas. Neste pensamento, Fonseca Filho (2007, p. 116), 

aponta que: 

 

[...] tendo em vista a realidade das condições de trabalho e salário dos 
professores, que nas viagens extracurriculares fora do horário de aula, 
não recebem remuneração alguma, mas aumenta a sobre carga de 
trabalho o que pode provocar um desestímulo e prejudicar a integração 
entre os docentes.  

 

Desta forma, o docente por conta própria busca por maneiras que o auxiliem 

a transmitir os conteúdos das disciplinas aos alunos, e sem qualquer remuneração 

ainda dispõe de um tempo extra para elaborar estas atividades, pois elas não estão 

inclusas na sua carga horária de trabalho. Em alguns casos o professor consegue 

ajustar a atividade ao horário que estaria em classe, porém contando com o 

deslocamento a atividade em geral passa de seu horário normal de trabalho. 

Nesta vertente de pensamento a respeito da relação entre a atividade 

organizada pelo professor e o tempo disponível de acordo com sua carga horária, 

Fonseca Filho (2013, p. 229) afirma que: 

 

Se a unidade escolar ou na rede municipal de ensino houver uma carga 
horária no currículo formal para o desenvolvimento de projetos, as 
chances de continuidade e desenvolvimento da propostas são maiores. 
Caso contrário, o turismo pode passar pelo ensino como apenas um 
modismo, pois dependerá de muitos esforços para que as diferentes 
áreas do currículo dialoguem e contribuam para o desenvolvimento do 
projeto. 

 

Por isso, é tão importante a escola trabalhar em conjunto com o professor na 

elaboração de um projeto pedagógico como esse, para que o professor além do 

apoio da escola tenha também o suporte necessário para realizar as atividades. 
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Para que desta maneira a atividade seja planejada da melhor forma possível, pois o 

professor terá tempo para se empenhar e dedicar ao projeto.  

Neste caso, a Professora consegue se comunicar com os alunos, porém 

constata-se que a comunicação entre escola e alunos, e entre a escola e professor 

parece não ser tão eficaz. Já que pontos negativos ressaltados pelos alunos como a 

falta de transporte e de lanche, poderiam ser revistos com uma maior participação e 

integração da escola com o projeto. Pois, ao conversar tanto com os alunos quanto 

com a Professora nota-se certo distanciamento da escola com o projeto. A escola 

parece apenas interferir na liberação dos alunos e da professora para realizar a 

atividade, porém não foi possível identificar qualquer maior intervenção da escola 

com o projeto. 

Com os relatos da professora ao contar que esse é um trabalho de 

“formiguinha” e de que ainda tenta incluir outros professores nessa iniciativa de 

mudar as metodologias de ensino, observa-se que esse projeto ainda é algo isolado 

na escola. Mesmo que a escola realize atividades parecidas, como foi destacado no 

começo deste estudo, uma atividade como essa da Professora de História que leva 

a sala de aula para fora da escola e que ao mesmo tempo traz o mundo de fora para 

a sala de aula, parece ser apenas o inicio da mobilização que a professora quer 

fazer na escola. 

 

Na atualidade, o ideal é que a educação seja sempre continuada, 
permanente, numa tentativa de superar limites impostos pelo mercado, 
objetivando uma transformação social no sentido de contribuir para a 
formação de um cidadão político, que usa a palavra como forma de 
transformar o mundo. Diante disso, torna-se imprescindível a adoção de 
novas pedagogias, transformadoras em suas manifestações, numa 
perspectiva de educar para o futuro. (BOMFIM, 2010, p. 117). 

                                     

Entretanto, constata-se com tantos obstáculos enfrentados pelos professores, 

como a longa carga horária de trabalho que não disponibiliza um tempo exclusivo a 

outras atividades extraclasse, em que muitos casos os professores realizam uma 

atividade de turismo pedagógico e voltam para a escola para dar aula a outras 

turmas. Infelizmente, a infraestrutura das escolas de rede pública nem sempre 

coincide com suas necessidades. E ainda, é possível compreender com este estudo 
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que o professor tem que ir além dos recursos que lhe são dados para realizar 

algumas atividades de qualidade com seus alunos. 

Contudo, entende-se que os desafios enfrentados para realizar a atividade de 

turismo pedagógico em um colégio da rede pública, como a falta de lanche e de 

transporte, vão além da direção da escola. Pois como foi evidenciado pela 

Professora, conseguir um ônibus para levar os alunos não é uma tarefa simples ou 

fácil. Percebemos neste tempo que investigamos o Colégio que infelizmente a 

escola não tem recursos financeiros disponíveis para fazer tudo o que gostaria.  

Todavia, a questão é também compreender a importância dessas atividades 

para os alunos e ao mesmo tempo para toda escola em si, e que investir em projetos 

como o apresentado nesta monografia poderiam muito acrescentar a uma escola 

pública. Sabemos que a tarefa de inovar e melhorar o ensino oferecido aos alunos 

da rede pública não é fácil, ainda mais quando faltam gestões públicas que 

colaborem com sistema educacional e de que seja uma oportunidade de um ensino 

público diferenciado chegue a todas as escolas independentemente de sua 

localização geográfica ou realidade social.  

Ao analisar dados obtidos com o estudo realizado no Colégio Guilherme Briggs 

em relação a teoria levantada no primeiro capítulo, compreende-se que a atividade 

de turismo pedagógico não é uma atividade de fácil execução. Entende-se que 

quando o foco é a escola pública, os obstáculos para a realização da atividade serão 

maiores, pois a escola em questão mesmo tendo recursos para oferecer aos alunos 

uma boa estrutura física e outros aspectos observados na investigação feita na 

escola, nota-se que a realidade da escola pública é de ainda ter obstáculos para 

oferecer aos alunos uma educação inovadora. 

Fatores como a falta de transporte para facilitar o deslocamento dos alunos no 

local da atividade, a falta de recursos para oferecer lanches aos alunos no decorrer 

da visita dificultam a realização da atividade de turismo pedagógico na escola, além 

de desmotivar outros professorem a incluir a atividade no planejamento da disciplina. 

Entretanto, enxergamos que a Universidade é uma ótima possibilidade de parceria 

com a escola pública, como destacamos a escola trabalha em conjunto com a 

sociedade e acredita-se que essa parceria é favorável aos dois lados. 
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Neste sentindo, Brandão e Aldrigue (2005) identificam a carência de 

informações a respeito das atividades de turismo pedagógico por educadores, e 

observa que as Universidades possuem recursos para contribuir com a elaboração 

de projetos de turismo pedagógico em escolas públicas: 

Convém destacar que existe uma carência de profissionais 
especializados no setor, que trabalhem em parceria com o corpo 
docente das instituições educacionais. [...] As universidades deveriam 
levar mais esse conceito aos futuros turismólogos e criar essa visão de 
que o turismo pode ser trabalhado como educação. (BRANDÃO; 
ALDRIGUE, 2005, p. 6). 

 

Entende-se que as Faculdades de Turismo deveriam trabalhar em conjunto 

com as escolas públicas para contribuir com o desenvolvimento da prática de 

turismo pedagógico. Neste estudo, percebe-se que ao docente que elabora o projeto 

lhe faltam informações específicas sobre a atividade turística. De fato, compreende-

se que a Educação fornece bases para o Professor buscar alternativas de atividades 

que aprimorem a aprendizagem do aluno, porém com a análise do projeto da 

Professora de História nota-se a necessidade do professor por formação a respeito 

da atividade turística para conseguir inseri-la na rotina escolar.  

   Nesta mesma linha de pensamento, Freire (2006) destaca o relevante papel 

da universidade em contribuir com o desenvolvimento da escola, principalmente em 

auxiliar a compreensão do conhecimento: 

  

Entendo que a universidade tem uma responsabilidade social a cumprir 
junto aos demais graus de ensino e uma contribuição fundamental a dar 
no que diz respeito à compreensão do conhecimento, às perspectivas 
edema avanço nas diferentes dimensões do conhecimento bem como 
nas questões de formação dos profissionais que atuam nas redes de 
ensino. Considero também que a aproximação da universidade com a 
escola permite que a própria universidade se aproprie de um 
conhecimento da realidade que a fará repensar o seu ensino e a sua 
pesquisa. (FREIRE, 2006, p. 45). 

 

Por isso, pode-se afirmar que uma parceria de Universidade e Escola Pública é 

essencial para o crescimento e ampliação da atividade de turismo pedagógico, de 

forma que uma graduação em Turismo possa auxiliar os professores e a equipe 

pedagógica de uma escola a compreender o fenômeno, por meio de parcerias com 

alunos e professores de cursos Superiores em Turismo. 
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Com esta experiência de conhecer mais detalhes da realidade de uma escola 

pública, sua rotina escolar e seus desafios, possibilitou compreender a relevância de 

que se produzam mais estudos na área de Turismo e Educação, principalmente com 

foco em turismo pedagógico, que busque auxiliar a aprendizagem dos alunos com 

as disciplinas tradicionais do currículo escolar, compreendendo que o turismo 

possibilita uma aprendizagem dinâmica e divertida. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Contudo, diante do importante papel da educação e a relevância da escola na 

formação dos sujeitos, compreende-se a necessidade que buscar por alternativas 

que contribuam para o desenvolvimento escolar, em que o aluno tenha a 

oportunidade de vivenciar uma educação inovadora e de qualidade. Acredita-se 

então no potencial do turismo como uma atividade diferenciadora na educação 

escolar, pois o turismo pedagógico pode possibilitar uma experiência que relacione o 

ensino com o lazer. 

Ao investigar o caso do Colégio Estadual Guilherme Briggs, na realização da 

atividade de visita ao Centro Histórico do Rio de Janeiro organizado pela Professora 

de História. Observa-se, com base nos dados obtidos com a pesquisa, e a partir de 

uma análise detalhada das informações que é possível a partir das práticas de 

turismo pedagógico auxiliar a compreensão dos alunos nas disciplinas tradicionais 

do currículo escolar. 

Tendo em vista a questão problema desta pesquisa, pode-se afirmar com 

base nos resultados obtidos que o turismo a partir das práticas de turismo 

pedagógico pode auxiliar a aprendizagem do conteúdo das disciplinas tradicionais 

do currículo escolar, e, ainda, percebe-se que a partir de um planejamento das 

necessidades dos alunos e traçando outros objetivos, o turismo pedagógico pode 

contribuir de outras formas para o processo educativo. 

           Visto que, quando uma atividade de turismo pedagógico é inserida no projeto 

político pedagógico de uma escola pública, com intuito, de acrescentar e melhorar a 

formação de seus alunos percebe-se que o aluno sai de seu papel de ouvinte, muda 

da posição de espectador, que não participa do processo, para se tornar 

protagonista de sua própria aprendizagem e ainda colabora com a aprendizagem de 

seus colegas.  

 Quando o aluno participa de uma atividade de turismo pedagógico, a 

aprendizagem se torna especial, pois ele enxerga que existem outras formas de 

ampliar seu conhecimento além das aulas. Mas também, compreende que pelo 

professor ter ensinado o conteúdo em a aula, esse aluno consegue entender melhor 

aquilo que está vendo na visita.  
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Compreende-se que o turismo pedagógico permite ao aluno, aprender na 

prática o que foi visto em sala de aula, de uma forma dinâmica e diferenciada. A 

atividade possibilita a junção da aprendizagem com o lazer, através de uma 

atividade que foge dos hábitos tradicionais de ensino e do cotidiano do aluno. 

O aluno além de aprender o conteúdo da disciplina, aprende também que 

pode contribuir para sua aprendizagem, pois quando se dispõe a abrir seu olhar para 

novas experiências educacionais, com o intuito de obter novos conhecimentos, ele 

acrescenta positivamente na sua própria formação. E essas atividades que saem da 

rotina escolar, motivam o aluno, mobilizam a turma que passar a enxergar a 

aprendizagem em mais prazerosa, e ainda com os resultados, motiva o professor a 

continuar a elaborar projetos que diferem da educação tradicional, com intuito de 

aprimorar a aprendizagem dos alunos. 

Observando a intervenção da atividade de turismo pedagógico na rotina 

escolar das turmas 3001 e 3002, do Colégio Estadual Guilherme Briggs, identifica-se 

uma grande mudança no comportamento dos alunos e na relação à professora. A 

partir dos relatos obtidos, nota-se que com a responsabilidade da atividade, os 

alunos amadurecerem, tanto na forma de lidar com as situações do cotidiano, como 

na forma de pensar e ver o mundo.   

Investigando a motivação de um educador que utiliza o turismo pedagógico 

como um auxílio didático, entende-se que essa é uma atitude de um professor que 

tem interesse em inovar suas aulas e oferecer sempre mais aos seus alunos. De 

fato, vimos que ensinar não é uma tarefa fácil, que além de ensinar uma disciplina, o 

professor é um importante mediador na formação do aluno. Entretanto, percebemos 

que com as estratégias certas, as dificuldades desse trabalho podem diminuir, a 

partir de quando o professor consegue transmitir o conteúdo escolar aos seus 

alunos. 

E ainda, percebe-se que a atividade de turismo gera ânimo ao professor, 

mesmo que a atividade seja trabalhosa e tenha diversas dificuldades, é possível 

notar que o professor ao inovar o ensino de seus alunos ganha forças para ampliar 

seu trabalho. Com a pesquisa, nota-se na Professora de História uma verdadeira 

determinação em oferecer aos seus alunos uma educação diferenciada, e acredita-

se que o turismo pedagógico possibilita ao professor a oportunidade de inovar a 

forma de ensinar.  
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Além de que esse mesmo professor em conjunto com a escola é uma parte 

relevante na construção de um cidadão. E a partir desse pensamento, compreende-

se que para que esse cidadão se torne participativo, crítico e consciente de seu 

papel na sociedade, cabe à escola utilizar de meios que colaborem com essa 

formação, que no futuro o processo educacional desse aluno se reflita na sociedade. 

Ainda, é importante destacar que o turismo pedagógico a partir da realização 

de atividades culturais, desperta no aluno o interesse e o respeito pelas diversas 

formas de cultura. E não só o interesse por aquilo que lhe é próximo, mas também 

de ampliar o olhar e obter maior conhecimento sobre o outro. Desta forma, 

compreende-se que a partir da inserção dessas atividades em um projeto de turismo 

pedagógico, o aluno tem a oportunidade de se aproximar de diversas formas de 

conhecimento e ainda é incentivado a realizar essas atividades.  

Todavia, é importante reconhecer que com esse estudo e a partir das análises 

realizadas com o Colégio Estadual Guilherme Briggs, que para inserir um projeto de 

turismo pedagógico em uma escola pública não é fácil, e requer empenho e 

dedicação. E ainda, muitos desafios surgirão e que como cada escola tem sua 

realidade, esses desafios podem mudar a cada caso. 

Portanto, este presente trabalho além de apresentar o turismo pedagógico 

como um auxílio à aprendizagem dos conteúdos das disciplinas do currículo escolar, 

pelos alunos da escola pública, também expõe as diversas possibilidades e 

contribuições que o turismo pode oferecer à educação básica. Principalmente, 

acredita-se no turismo como parte integrante da sociedade, que pode colaborar com 

seu desenvolvimento sendo uma atividade ao auxílio da Educação. 

Com o presente estudo foi possível apresentar o potencial do turismo 

pedagógico em auxilio à educação como uma forte tendência no segmento do 

turismo. Sabendo que este segmento está em crescimento na área de Turismo, 

acredita-se que brevemente ele será enxergado por mais escolas, como uma grande 

estratégia de ensino e com isso, acredita-se que irá ampliar a cada vez mais suas 

possibilidades. 

Além de que com esta experiência de observar a rotina escolar de uma escola 

pública, esta presente autora teve a oportunidade de reconhecer a importância não 

somente da educação para o turismo, mas também, como o turismo pode ser 
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relevante para a educação. Por isso, é importante que se tenha outros estudos 

nessa área, que apresentem outras possíveis contribuições do turismo para a 

educação e promovam a prática de turismo pedagógico, de forma que mobilize mais 

escolas e professores a aderirem à atividade. Para isso, é importante que as 

Universidades e Faculdades de Turismo incentivem os seus alunos a pesquisar e 

compreender a relação entre Turismo e Educação. 

Com este estudo e com a oportunidade de conhecer o trabalho de uma 

professora da educação básica de escola pública, que com uma enorme dedicação 

e empenho consegue oferecer a seus alunos uma educação diferenciada, não 

apenas aumentou a admiração desta autora pela profissão de educador, como 

estimulou a seguir com este estudo, e ainda cresceu o interesse em seguir a carreira 

acadêmica com estudos sobre a relação entre Turismo e Educação. 

Por isso, como sugestão, evidencia-se a importância de parcerias entre 

Universidade e Escola Pública. E que além dos aspectos de infraestrutura, a 

Universidade também poderia contribuir para que a escola realize a atividade, pois o 

curso de Turismo é capaz de oferecer uma relevante contribuição a projetos de 

turismo pedagógico em escolas públicas.  

Constata-se que a professora idealizadora do projeto tem o interesse em 

estudos e formação nessa área temática, além de sinalizar que a escola ainda 

precisa compreender o significado da atividade turística e sua relevância na 

sociedade. Então, percebe-se que Faculdades de Turismo podem atuar na 

sensibilização de direção, professores e alunos da educação básica, por meio de 

palestras e projetos de turismo pedagógico. 

Desta forma, identifica-se o aluno como um potencial turista consciente, que 

entende o valor do patrimônio cultural e ambiental, se tornará um cidadão 

preocupado e ativo em sua sociedade. A partir das atividades de turismo pedagógico 

o aluno aprende na prática como realizar um turismo sustentável, que não degrade o 

meio em que vive. 

A partir deste estudo, sugere-se que projetos de visitação aos atrativos 

turísticos do Rio de Janeiro, voltados aos alunos de escola pública, sejam 

fomentados no Curso de Turismo da Universidade Federal Fluminense, pois não há 

esse tipo de iniciativa no momento presente. E com um trabalho conjunto com 
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escolas públicas, em que se trabalhe o turismo pedagógico, os alunos do curso de 

Turismo teriam a oportunidade de por em prática o que foi aprendido em sala de 

aula, além de contribuir com a realização desses projetos. 

Então, acredita-se que as contribuições geradas pela adoção do turismo 

pedagógico como atividade em auxílio à aprendizagem do conteúdo de uma 

disciplina do currículo escolar, são relevantes para o aluno de escola pública que 

tem o seu ensino aprimorado, para o professor e a escola que cumprem com o seu 

papel de mediadores da educação na formação do cidadão. E também para a 

Universidade, que pode ampliar o conhecimento sobre a relação de Turismo e 

Educação, com estudos e pesquisas em conjunto com a realização da atividade em 

escolas públicas. E por fim, para toda a sociedade, na qual esses resultados irão 

repercutir.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA COM A PROFESSORA DE HISTÓRIA 

 

Questões que foram utilizadas como base na entrevista semi-estruturada realizada 

com a Professora de História do Colégio Estadual Guilherme Briggs, idealizadora da 

Visita ao Centro Histórico do Rio de Janeiro. 

 

1. Como surgiu a ideia de realizar a visita ao centro do Rio de Janeiro? 

 

2. Qual foi a sua motivação?  

 

3. Quais foram os desafios para realizar a atividade? 

 

4. Você reconhecia esta atividade como Turismo? 

 

5. Qual a sua percepção a respeito dos alunos para com a visita? 
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APÊNDICE B 

 

Questões utilizadas no grupo focal com os alunos participantes da atividade de 

Visita ao Centro Histórico do Rio de Janeiro, das turmas de 3º ano do Ensino Médio 

do Colégio Estadual Guilherme Briggs. 

 

1. Em Geral, como vocês enxergam as atividades que a escola realiza, que saem 

da rotina da sala de aula? 

 

2. Vocês conseguem identificar Turismo em atividades realizadas na escola?  

 

 

3. Para vocês, essas atividades de Turismo contribuem de alguma forma?  

 

4.  As atividades como a visita ao Centro Histórico do Rio de Janeiro colaboram 

para a aprendizagem dos conteúdos das disciplinas? 

 

5. Discutir os pontos positivos e negativos em realizar as atividades que saem da 

rotina de sala de aula. 

 

 


