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RESUMO
Com as diversas transformações ocorridas no setor de turismo, ele ganhou novos
conceitos, novos estudos, e segmenta-se, hoje, em diversas áreas. Aborda-se, neste
trabalho, o segmento do turismo pedagógico, cujo objetivo principal é o deslocamento
de estudantes em visitas a determinados locais, motivados pelo estudo e aprendizado,
somando-se tais atividades à teoria vista anteriormente em sala de aula, e
relacionando-a com a prática no ambiente visitado. Com a mudança de
comportamento dos estudantes, no decorrer do tempo, novas ferramentas da
educação vieram para agregar no processo de ensino-aprendizagem, fazendo com
que o estudante tenha um melhor entendimento. O turismo pedagógico torna-se um
meio importante neste processo de educação. Nesta pesquisa, aborda-se a cidade de
Franca/SP e seus atrativos turísticos, e como estes atrativos podem contribuir para o
turismo pedagógico. Assim, foi questionado a prática do turismo pedagógico em
instituições de ensino e sua contribuição para o desenvolvimento sustentável, e,
ainda, a sua importância para o desenvolvimento do estudante no âmbito educacional
e social, contribuindo para sua formação enquanto cidadão. Os objetivos da pesquisa
foram verificar a prática deste segmento de turismo em instituições previamente
selecionadas; pontuar o turismo pedagógico como ferramenta educacional das
instituições no município; analisar a importância desta prática para a formação do
estudante; abordar as formas com que o turismo pedagógico pode contribuir para o
desenvolvimento sustentável, e, apontar sua contribuição para o desenvolvimento do
município de Franca/SP. Para isso, utilizou-se de uma pesquisa qualitativa e
exploratória através de levantamento e estudo bibliográfico sobre o turismo e turismo
pedagógico, de coleta de dados, através de questionário e entrevista envolvendo
profissionais (diretores) de escolas particulares da cidade de Franca/SP, profissionais
da área do turismo pedagógico (agentes de viagens, guias de turismo e profissionais
do lazer), e responsáveis pelos estudantes (pais ou mães), e a seleção de atrativos
turísticos da cidade de Franca/SP, seguido de suas contribuições para o turismo
pedagógico. Através desta pesquisa, foi possível identificar o turismo pedagógico
como uma ferramenta educacional para as escolas, opções de atrativos no município
de Franca, e, por fim, compreender este segmento como um meio em busca do
desenvolvimento sustentável, embasado nos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável propostos pela ONU.
Palavras-chave: Turismo Pedagógico; Desenvolvimento Regional; Educação;
Franca/SP

ABSTRACT
With the various transformations that took place in the tourism sector, it gained new
concepts, new studies, and today is segmented in several areas. This work addresses
the segment of pedagogical tourism, whose main objective is the displacement of
students on visits to certain places, motivated by study and learning, adding such
activities to the theory previously seen in the classroom, and relating them to the
practice in the visited environment. With the change in student behavior, over time,
new education tools came to add to the teaching-learning process, making the student
have a better understanding. Pedagogical tourism becomes an important means in this
education process. This research addresses the city of Franca/SP and its tourist
attractions, and how these attractions can contribute to educational tourism. Thus, the
practice of educational tourism in educational institutions and its contribution to
sustainable development was questioned, as well as its importance for the
development of students in the educational and social sphere, contributing to their
formation as citizens. The research objectives were to verify the practice of this tourism
segment in previously selected institutions; punctuate educational tourism as an
educational tool for institutions in the city; analyze the importance of this practice for
student education; address the ways in which educational tourism can contribute to
sustainable development, and point out its contribution to the development of the city
of Franca/SP. For this, a qualitative and exploratory research was used through a
survey and bibliographic study on tourism and educational tourism, data collection,
through a questionnaire and interview involving professionals (directors) of private
schools in the city of Franca/SP, pedagogical tourism professionals (travel agents, tour
guides and leisure professionals), and responsible for students (parents), and the
selection of tourist attractions in the city of Franca/SP, followed by their contributions
to tourism pedagogical. Through this research, it was possible to identify educational
tourism as an educational tool for schools, attractive options in the city of Franca, and,
finally, understand this segment as a means in search of sustainable development,
based on the proposed Sustainable Development Goals by the UN.
Keywords: Pedagogical Tourism; Regional development; Education; Franca/SP
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1 INTRODUÇÃO
Este estudo tem por objetivo analisar o turismo pedagógico como um
meio de desenvolvimento regional e sua contribuição para o desenvolvimento do
estudante e, consequentemente, para o desenvolvimento regional sustentável.
A história do turismo é abordada por diferentes perspectivas. Há diversas
teorias apontando o deslocamento do ser humano motivado por diferentes objetivos.
Barretto (2014) traz que a atividade turística a partir do século XIX foi incrementada
pelo trem em nível nacional e pelo navio em nível internacional, uma época em que a
sociedade ficou marcada pela melhora no transporte, devido ao desenvolvimento
tecnológico causado pela revolução industrial. A autora pontua que o turismo moderno
dá início no mesmo século, através de Thomas Cook, conhecido como o primeiro
agente de viagens, quando ele fez uma viagem para um encontro contra o alcoolismo
em uma cidade inglesa e posteriormente “ocorreu-lhe a ideia de alugar um trem para
levar outros colegas. Juntou 570 pessoas, comprou e revendeu os bilhetes,
configurando a primeira viagem agenciada.” (BARRETO, 2014, p. 53).
Com a mudança constante no comportamento dos estudantes, cabe às
instituições de ensino promover outras formas pedagógicas a fim de aproximá-los
ainda mais do conteúdo a ser trabalhado. Como objeto de estudo deste trabalho, o
turismo pedagógico foi abordado como uma prática educacional que visa levar alunos
a um determinado local para unir a teoria vista anteriormente em sala de aula com a
prática que será vivenciada no local dos atrativos e, posteriormente, com uma
atividade devolutiva já em sala de aula. Neste caso, o deslocamento de estudantes é
motivado pela busca do conhecimento.
Franca/SP, é um município com forte ligação no turismo de negócios e
eventos, e possui pontos históricos importantes que podem ser explorados para a
prática do turismo pedagógico. O contexto histórico da cidade, a cultura, a importância
do café para a cidade e região, o basquete e o calçado são pontos que podem agregar
à prática deste tipo de turismo educacional. Esses atrativos podem contribuir para o
desenvolvimento educacional dos estudantes e, em contrapartida, os estudantes
contribuem para uma maior valorização e manutenção do meio.
O trabalho visa contribuir com uma análise do turismo pedagógico como
meio de desenvolvimento no município de Franca. Esta análise ocorreu através da
identificação dos potenciais atrativos para tal prática e o quanto ela pode ser benéfica
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para o desenvolvimento educacional e social, contribuindo para o desenvolvimento
sustentável.
O objetivo geral do presente trabalho é o de analisar o turismo
pedagógico como um meio de desenvolvimento regional e sua contribuição para o
desenvolvimento do estudante e do desenvolvimento regional sustentável.
Os objetivos específicos da pesquisa são:
Analisar o turismo pedagógico e sua contribuição para a formação do
estudante no âmbito educacional e social.
Verificar

a

utilização

do

turismo

pedagógico

como

meio

de

desenvolvimento regional sustentável.
Identificar a utilização do turismo pedagógico pelas instituições de
ensino de Franca/SP.
Apresentar atrativos que permitam a prática do turismo pedagógico no
município de Franca/SP.
Sugerir as formas e atividades proporcionadas pelo turismo pedagógico
como ferramenta educacional, podendo contribuir para o desenvolvimento sustentável
da cidade
A metodologia do presente trabalho é uma pesquisa qualitativa,
documental e exploratória através de levantamento e estudo bibliográfico sobre o
turismo, turismo pedagógico e da legislação vigente. O estudo envolveu profissionais
(diretores) de escolas particulares da cidade de Franca/SP, profissionais da área do
turismo pedagógico (agentes de viagens, guias de turismo e profissionais do lazer), e
responsáveis pelos estudantes (pais ou mães), e foi realizado através da aplicação de
entrevista semiestruturada e questionário. Um breve levantamento dos atrativos
turísticos da cidade de Franca/SP foi arrolado seguido de suas contribuições para o
turismo pedagógico.
A análise foi feita através das respostas dos participantes, e os
resultados obtidos foram analisados pelo seu conteúdo, o que torna possível
identificar a prática do turismo pedagógico nas escolas, se essa ferramenta pode ser
utilizada de forma benéfica para a construção do conhecimento para com os
estudantes e os benefícios desta prática para a cidade de Franca/SP.
O presente trabalho está estruturado a partir desta introdução, seguindo
a próxima seção com conceitos de desenvolvimento e desenvolvimento sustentável,
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os principais autores e discussões, buscando as possíveis relações para o turismo
pedagógico.
Na terceira seção, traz uma abordagem sobre evolução histórica do
turismo e conceitos, e alguns importantes segmentos que fazem relação com o
turismo pedagógico, objeto principal deste estudo.
A seção que sucede traz os conceitos sobre a temática principal deste
trabalho, o turismo pedagógico, conceitos e evolução, os profissionais atuantes, e a
operacionalização deste segmento do turismo. Também uma relação entre o turismo
pedagógico e a educação no Brasil, a legislação, planos nacionais e bases
curriculares, assim como a documentação da educação no município.
Na quinta seção, uma abordagem sobre o município de Franca, a
atividade turística na cidade, o contexto histórico da cidade e os locais que podem
contribuir para a prática do turismo pedagógico.
Já na sexta seção, a pesquisa realizada com os atores envolvidos para
a prática do turismo pedagógico no município, como as instituições de ensino,
responsáveis por estudantes que já praticaram o turismo pedagógico e os
profissionais atuantes e a perspectiva deles diante de tal atividade.
A construção deste estudo ocorreu durante a pandemia da Covid-19, e,
com as orientações de isolamento social e fechamento das escolas, a pesquisa sofreu
interferências e alterações, porém sem perder a essência e a busca por informações
reais, prezando sempre pela excelência.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Uni-FACEF no dia 14 de
agosto de 2020.
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2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2.1 DESENVOLVIMENTO E SEUS EIXOS
As diversas conceituações geram uma reflexão sobre o que realmente
seja desenvolvimento. Muitas dessas definições fazem relação do desenvolvimento
com questões econômicas, mas há outros parâmetros para tal relação.
Um dos autores que aborda a temática sobre desenvolvimento, é Celso
Furtado. Conforme Furtado (1980, p.1), “as raízes da idéia de progresso podem ser
detectadas em três correntes do pensamento europeu que assumem uma visão
otimista da história [...]”, o autor conclui que essas ideias surgem através do
Iluminismo como marcha progressiva para o racional; outra ideia é a partir da
acumulação de riqueza; e por fim pela expansão geográfica. O autor segue sua
análise dizendo que “a ideia de desenvolvimento refere-se a um processo de
transformação [...] que engloba o conjunto de uma sociedade.” (FURTADO, 1980, p.
41).
Essa transformação está ligada à introdução de métodos produtivos mais
eficazes e se manifesta sob a forma de aumento do fluxo de bens e serviços
finais à disposição da coletividade (FURTADO, 1980, p.41).

Furtado (1980), traz a ideia de que desenvolvimento possui pelo menos
três dimensões: a do incremento da eficácia do sistema social de produção, a da
satisfação de necessidades elementares da população e a da consecução de
objetivos a que almejam grupos dominantes de uma sociedade e que competem na
utilização de recursos escassos.
Ao que se refere o desenvolvimento como fator econômico, Sandroni
(1999, p. 169) traz como conceituação o termo Desenvolvimentismo, a qual diz ser
uma “ideologia que no Brasil caracterizou particularmente o governo Kubitschek e
que identifica o fenômeno do desenvolvimento a um processo de industrialização, de
aumento da renda por habitante e da taxa de crescimento.” O mesmo autor aborda o
desenvolvimento econômico como “crescimento econômico (aumento do Produto
Nacional Bruto per capita) acompanhado pela melhoria do padrão de vida da
população e por alterações fundamentais na estrutura de sua economia.”
(SANDRONI, 1999, p, 169).
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Em contraponto ao modo de pensar econômico, Amartya Sen, é outro
autor que traz uma visão sobre o tema, apresentando sua teoria conhecida por
Desenvolvimento como Liberdade. Para Sen (2010), quando nos concentramos nas
liberdades ao avaliar o desenvolvimento, não estamos sugerindo que existe algum
critério de desenvolvimento único. Para o autor:
o desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação
da liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e
destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância
ou interferência excessiva de Estados repressivos. A despeito de aumentos
sem precedentes na opulência global, o mundo atual nega liberdades
elementares a um grande número de pessoas – talvez até mesmo à maioria
(SEN, 2010, p. 16).

Com base em Sen, compreender o desenvolvimento vai muito além de
questões econômicas. Segundo o autor, é necessário avaliar critérios sociais,
qualidade de vida, exercício de cidadania, dentre outros parâmetros. “O
desenvolvimento tem de estar relacionado sobretudo com a melhoria da vida que
levamos e das liberdades que desfrutamos” (SEN, 2010, p.19).
Para Oliveira,
O desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo de
mudanças e transformações de ordem econômica, política e, principalmente,
humana e social. Desenvolvimento nada mais é que o crescimento –
incrementos positivos no produto e na renda – transformado para satisfazer
as mais diversificadas necessidades do ser humano, tais como: saúde,
educação, habitação, transporte, alimentação, lazer, dentre outras
(OLIVEIRA, 2002, p. 40).

Tomazzoni (2007) diz que a renda é apenas um dos critérios mais
utilizados para a fundamentação de desenvolvimento, entretanto, é apenas um dos
parâmetros que se referem à situação ou ao status de um indivíduo na sociedade. O
autor ainda diz que devem ser considerados a expectativa de vida ao nascer, a
educação e a dimensão psicológica e cultural que diz respeito à inclusão social.
Um país pode apresentar índices elevados de crescimento econômico, mas
ser injusto na distribuição de renda e no acesso da população à educação,
saúde e saneamento básico. Para que haja desenvolvimento humano, é
necessário haver distribuição dos resultados gerados pelo crescimento
econômico (TOMAZZONI, 2007, p. 27).
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Deluqui (apud FADEL e SMITH, 2009) aponta sobre a necessidade de
uma mudança estrutural para se alcançar o desenvolvimento, abrangendo diversas
concepções, como: humanas, sociais e sustentáveis.
Sob diversas perspectivas, o termo desenvolvimento gera reflexões seja
ela voltado ao eixo econômico, seja ele ao eixo social e humano. Desta forma, outra
forma de pensar o desenvolvimento tomou grande discussão ao passar dos anos, o
desenvolvimento sustentável.
Diante das considerações dos autores citados, é possível ter uma noção
mais ampla sobre o que é desenvolvimento. Não se pode privar apenas ao cenário
econômico, mas é necessário entender o desenvolvimento como um crescimento
também em caráter social, gerando maior qualidade de vida para o ser humano de
determinado espaço.

2.2 PERCORRENDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Vale destacar a atividade turística e sua relação com o desenvolvimento
sustentável, tema de abordagem do capítulo que se dá início. Velasquez (2016)
aponta que tal atividade deve ser considerada como fenômeno, pois gera renda à
economia, e também pode servir de instrumento para a manutenção do meio
ambiente. Velasquez (2016, p. 135) ainda traz que “as ações que visam a
sustentabilidade são tão positivas e devem fazer parte do planejamento das
localidades turísticas”.
A noção de sustentabilidade tem duas origens. A primeira, na biologia, por
meio da ecologia. Refere-se à capacidade de recuperação e reprodução dos
ecossistemas (resiliência) em face de agressões antrópicas (uso abusivo dos
recursos naturais, desflorestamento, fogo etc.) ou naturais (terremoto,
tsunami, fogo etc.). A segunda, na economia, como adjetivo do
desenvolvimento, em face da percepção crescente ao longo do século XX de
que o padrão de produção e consumo em expansão no mundo, sobretudo no
último quarto desse século, não tem possibilidade de perdurar. Ergue-se,
assim, a noção de sustentabilidade sobre a percepção da finitude dos
recursos naturais e sua gradativa e perigosa depleção (NASCIMENTO, 2012,
p. 51).

Para Mikhailova (2004) sustentabilidade é a capacidade de se sustentar,
de se manter, sendo assim, uma atividade sustentável é aquela que pode ser mantida
para sempre. A autora ainda aponta que “Desenvolvimento sustentável é aquele que
melhora a qualidade da vida do homem na Terra ao mesmo tempo em que respeita a

20

capacidade de produção dos ecossistemas nos quais vivemos.” (MIKHAILOVA, 2004,
p. 26).
A forma com que utilizamos os recursos do planeta vem sendo discutida
ao longo dos anos, pois é notável os impactos causados pela humanidade sobre o
meio ambiente em busca do próprio desenvolvimento. Os diversos debates sobre o
que é desenvolvimento, tomou este direcionamento para alguns autores, pois para
eles, para que haja desenvolvimento é necessário equilíbrio na utilização de recursos
naturais, a fim de promover qualidade de vida e bem estar aos seres humanos.
Sobre o termo sustentabilidade, este conceito passou por diversas
transformações na história. Um dos primeiros passos para a construção de tal
definição, surgiu em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente
Humano, ou Conferência de Estocolmo. Conferência esta que foi realizada a fim de
promover discussões sobre os impactos do desenvolvimento no meio ambiente. Para
Mikhailova (2004, p. 26), foi “onde se percebeu uma necessidade de reaprender a
conviver com o planeta”.
Mas foi em 1987 que surgiu um dos primeiros conceitos sobre o
desenvolvimento sustentável. Em mais uma comissão para discussão sobre os
impactos causados pelo desenvolvimento ao meio ambiente, ocorreu a Comissão de
Brundtland (Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento), onde foi
criado um relatório inovador denominado “Nosso Futuro Comum”. Para Brundtland
(1991, p. 46) “O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades
do presente sem comprometer a possibilidades de as gerações futuras atenderem a
suas próprias necessidades.”
Num mundo onde a pobreza e a injustiça são endêmicas, sempre poderão
ocorrer crises ecológicas e de outros tipos. Para que haja um
desenvolvimento sustentável, é preciso que todos tenham atendidas as suas
necessidades básicas e lhe sejam proporcionadas oportunidades de
concretizar suas aspirações a uma vida melhor (BRUNDTLAND, 1991, p. 47).

Cinco anos mais tarde, realizado pela ONU, na cidade do Rio de Janeiro,
ocorre a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento, também conhecida como Eco-92 ou Rio-92. Neste encontro foi
elaborada a Agenda 21, fazendo alusão aos desejos e objetivos que deveriam ser
conquistados para o século XXI.

Foi um documento com 40 capítulos onde os
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participantes estipularam ações direcionadas às atividades que protejam e renovem
os recursos naturais do planeta e a busca por um desenvolvimento justo e sustentável.
Para fazer frente aos desafios do meio ambiente e do desenvolvimento, os
Estados decidiram estabelecer uma nova parceria mundial. Essa parceria
compromete todos os Estados a estabelecer um diálogo permanente e
construtivo, inspirado na necessidade de atingir uma economia em nível
mundial mais eficiente e equitativa (AGENDA 21, 1992, Cap. 2).

Importante destacar que na Eco 92, não foram abordados apenas temas
relacionados ao meio ambiente, mas também houve discussões e planejamento de
ações aos assuntos relacionados à

pobreza

e dívidas dos países em

desenvolvimento. Estender e Pitta (2008) apontam que o plano de ações na Eco 92
fixava em três áreas: econômica, social e ambiental.
Essa relação entre os fatores econômicos, sociais e ambientais recebe
mais tarde o triple botton line, ou tripé da sustentabilidade. Este conceito aborda as
inter-relações existentes para a busca do desenvolvimento sustentável.
Analisando-os separadamente, tem-se: Econômico, cujo propósito é a
criação de empreendimentos viáveis, atraentes para os investidores;
Ambiental, cujo objetivo é analisar a interação de processos com o meio
ambiente sem lhe causar danos permanentes; e Social, que se preocupa com
o estabelecimento de ações justas para trabalhadores, parceiros e sociedade
(OLIVEIRA et al., 2012, p. 73).
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Figura 1 – Triple Botton Line

Econômico

Ambiental

Social

Fonte: Elaborado pelo autor

E também na Agenda 21, o capítulo 36 apresenta uma abordagem sobre
a educação, e aponta que “O ensino tem fundamental importância na promoção do
desenvolvimento sustentável e para aumentar a capacidade do povo para abordar
questões de meio ambiente e desenvolvimento [...]”, e ainda pontua que o ensino é
fundamental para a consciência ambiental, valores e atitudes.
É necessário sensibilizar o público sobre os problemas de meio ambiente e
desenvolvimento, fazê-lo participar de suas soluções e fomentar o senso de
responsabilidade pessoal em relação ao meio ambiente e uma maior
motivação e dedicação em relação ao desenvolvimento sustentável
(AGENDA 21, 1992, cap. 36.8).

A relação entre educação e desenvolvimento sustentável começa então
a ganhar forma, denominada educação ambiental. Layrargues apud Nascimento
(2012) traz que educação ambiental é:
[…] um processo educativo eminentemente político, que visa ao
desenvolvimento nos educandos de uma consciência crítica acerca das
instituições, atores e fatores sociais geradores de riscos e respectivos
conflitos socioambientais. Busca uma estratégia pedagógica do
enfrentamento de tais conflitos a partir de meios coletivos de exercício da
cidadania, pautados na criação de demandas por políticas públicas
participativas conforme requer a gestão ambiental democrática
(LAYRARGUES apud NASCIMENTO, 2012, p. 72).
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Com esta perspectiva Nascimento (2012) ainda pontua que a educação
ambiental pode ser trabalhada de três formas: através das escolas, por uma educação
formal; por uma educação não formal, através de ONG’s por exemplo; e informal,
quando não há uma sistematização nem metodologia própria. O autor ainda diz que
“pode-se dizer que a educação ambiental é um processo de educação política que
possibilita a aquisição de conhecimentos e habilidades, bem como a formação de
atitudes que se transformam necessariamente em práticas de cidadania (sociedade
sustentável) (NASCIMENTO, 2012, p. 72).
Avançando

nesse

contexto

histórico

sobre

o

desenvolvimento

sustentável, em 2002, 10 anos mais tarde, em Joanesburgo na África houve a Cúpula
Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+10), que tinha como objetivo avaliar
os resultados obtidos neste período desde a Eco-92 (NASCIMENTO, 2012). E mais
10 anos à frente, em 2012 ocorre novamente no Rio de Janeiro a Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, ou Rio+20. Foi elaborada uma
nova cartilha para nortear os próximos objetivos, denominada “O futuro que
queremos”. Esta conferência teve como foco a renovação do compromisso com o
desenvolvimento sustentável, em busca de um futuro econômico, social e
ambientalmente sustentável; e o maior desafio naquela ocasião era a erradicação da
pobreza (ONU, 2012).
Quadro 1 – As conferências sobre desenvolvimento sustentável
EVENTO

ANO

OBJETIVO

Conferência de

1972

Promover discussões

Estocolmo

sobre os impactos do
desenvolvimento no
meio ambiente.

Comissão de
Brundtland

1987

Propor formas de
cooperação global a fim
de buscar o
desenvolvimento
sustentável. Criação do
Relatório “Nosso Futuro
Comum”
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Eco-92 / Rio-92

1992

Criação da Agenda 21
com

objetivos

comum

para

em
busca

global

do

desenvolvimento
sustentável
Rio+10

2002

Avaliação e renovação
dos

objetivos

elaborados na Eco-92
Rio+20

2012

Avaliar
definidos

os

objetivos
nas

conferências anteriores
e traçar novos objetivos
através do Relatório “O
Futuro que queremos”
Fonte: Elaborado pelo autor

Após um longo período de discussão, construção de conceitos, medidas,
objetivos e relatórios criados, no ano de 2015 é realizado em Nova York, a Cúpula das
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Neste encontro foram
elaborados os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável globais (ODS), e
criado a Agenda 2030. Estes objetivos “demonstram a escala e a ambição desta nova
Agenda universal” (TRANSFORMANDO ..., 2015, p. 1).
A Agenda 2030, conforme a ONU (2015), é um plano de ação para as
pessoas, para o Planeta e para a prosperidade.
Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade.
Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e
dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um
requisito
indispensável
para
o
desenvolvimento
sustentável
(TRANSFORMANDO ..., 2015, p. 1).

Nesta cúpula foram criados 17 objetivos e 169 metas, com o intuito de
buscar o desenvolvimento sustentável até 2030, onde as partes atuam de forma
colaborativa, onde os líderes mundiais participantes se comprometeram com esta
ação em comum.

25

Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e
dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um
requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. Estamos
empenhados em alcançar o desenvolvimento sustentável nas suas três
dimensões – econômica, social e ambiental – de forma equilibrada e
integrada (TRANSFORMANDO ..., 2015, p. 2).

Os 17 Objetivos de desenvolvimento sustentável contemplando as
esferas ambientais, econômicos e sociais, são:
Quadro 2 – Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
● Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas
formas, em todos os lugares.
● Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança
alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura
sustentável.
● Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o
bem-estar para todos, em todas as idades.
● Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e
de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem
ao longo da vida para todos.
● Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar
todas as mulheres e meninas.
● Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão
sustentável da água e saneamento para todos.
● Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável,
moderno e a preço acessível à energia para todos.
● Objetivo

8.

Promover

o

crescimento

econômico

sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e
produtivo e trabalho decente para todos.
● Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover
a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a
inovação.
● Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e
entre eles.
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● Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.
● Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de
consumo sustentáveis.
● Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a
mudança climática e seus impactos.
● Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos,
dos

mares

e

dos

recursos

marinhos

para

o

desenvolvimento sustentável.
● Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso
sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma
sustentável as florestas, combater a desertificação, deter
e reverter a degradação da terra e deter a perda de
biodiversidade.
● Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o
acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
● Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e
revitalizar a parceria global para o desenvolvimento
sustentável.
Fonte: Agenda 2030 – Adaptado pelo autor

Para este trabalho, abordamos os objetivos 4, 8 e 11, e suas
contribuições para o turismo pedagógico:
- Educação de qualidade
- Trabalho decente e crescimento econômico
- Cidades e comunidade sustentáveis
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Figura 2 – ODS 4, 8 e 11

Fonte: ONU – Adaptado pelo Autor

O Objetivo de desenvolvimento sustentável número 4 aborda as
questões sobre a educação, e busca garantir o acesso à educação inclusiva, de
qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida
para todos (ONU, 2020).
Neste objetivo pode-se destacar algumas metas, tendo em vista a
contribuição do turismo pedagógico para atingir os resultados esperados:
4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que
tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e
profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo.
4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a
igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional
para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos
indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade.
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável,
inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento
sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de
gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e
valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável (TRANSFORMANDO ..., 2015, p. 23).

O objetivo número 8 tem como foco promover o crescimento econômico,
inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo, e trabalho digno para todos
(ONU, 2020).
Através da prática da atividade turística é possível atingir os objetivos
esperados, tendo em vista que o turismo é uma atividade que propõe desenvolvimento
social e econômico, atividade geradora de emprego, quando bem articulada. Dentre
as metas do objetivo 8, o turismo pode auxiliar para:
8.2 Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias por meio da
diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de
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um foco em setores de alto valor agregado e dos setores intensivos em mão
de obra.
8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as
atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo,
criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das
micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços
financeiros.
8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente para
todas as mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com
deficiência, e remuneração igual para trabalho de igual valor
(TRANSFORMANDO ..., 2015, p. 26).

A meta 8.9 do objetivo em questão, inclusive aponta a promoção do
turismo como ferramenta de emprego, onde propõe elaborar e implementar políticas
para promover o turismo sustentável, que gera empregos e promove a cultura e os
produtos locais.
É importante destacar o turismo como um importante segmento gerador
de empregos. Diversos profissionais são envolvidos para a prática deste segmento
diretamente e indiretamente. O plano nacional de Turismo 2018-2022 estabelece
diretrizes para o direcionamento do turismo no país.
Paro o Plano Nacional de Turismo 2018-2022:
O turismo impacta mais de cinquenta segmentos da economia, gerando
emprego e renda para cerca de sete milhões de brasileiros. Com o aumento
das viagens domésticas e do número de turistas internacionais no País, o
mercado de trabalho do setor deverá se aquecer. A expectativa do Ministério
do Turismo é criar 2 milhões de novos postos no setor, profissionais que
estarão aptos a bem atender visitantes (BRASIL, 2018, p. 50).

E, por fim, o objetivo 11, que destaca a importância de tornar as cidades
mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. Neste objetivo cabe destaque nas
metas:
11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros,
acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a
segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com
especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de
vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos.
11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros,
inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças,
pessoas idosas e pessoas com deficiência.
11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas
urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional
de desenvolvimento (TRANSFORMANDO ..., 2015, p. 30).
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Neste contexto é importante a relação com o turismo e turismo
pedagógico ao que se diz a meta 11.4 que aborda a proteção ao patrimônio cultural e
natural do mundo. (ONU, 2020)
A meta 11.4 estabelece “fortalecer esforços para proteger e
salvaguardar o patrimônio cultural e natural do mundo.” (TRANSFORMANDO ...,
2015, p. 30).
O Plano Nacional de Turismo 2018-2022 ainda pontua que:
diante disso, que é importante para o turismo sustentável o planejamento da
atividade turística com vistas a se promover o desenvolvimento regional, com
a valorização da cultura local/regional e a busca da geração de novos postos
de trabalho para a população das regiões turísticas. Para tanto, é necessário
organizar a atividade turística de modo a preservar o meio ambiente e o
patrimônio cultural da região, o que não pode ser feito sem a participação da
sociedade (BRASIL, 2018, p. 72).

Desta forma, conseguimos abordar uma relação importante entre os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o turismo. A prática da atividade turística
é uma ferramenta importante para auxiliar na busca destes objetivos. No presente
trabalho, em específico o Turismo Pedagógico, este segmento pode contribuir para a
formação de cidadãos/estudantes através da valorização e conservação dos
patrimônios, formação de mão de obra qualificada para atender o visitante ao observar
que o turismo é um segmento com alto valor de empregabilidade, e por fim, cidades
com infraestrutura adequada para recepção de visitantes. O Plano Nacional de
Turismo (2018) ainda contribui dizendo que é importante a educação ambiental e
patrimonial para a assimilação da importância dos bens, sendo benéfico para tornar o
destino mais atrativo e gerar maior fluxo de visitantes e renda para a cadeia turística.
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3 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
O deslocamento é algo que faz parte da vida humana desde a préhistória. O homem se deslocava para caçar, comer, procurar por locais seguros de
moradia, dentre outros diversos fatores que os motivaram.
O ser humano sempre viajou, e no decorrer da história com diversas
motivações e objetivos. Alguns autores abordam que o deslocamento de pessoas teve
seu início no século VIII a.c., na Grécia, porque as pessoas viajavam para ver os jogos
olímpicos a cada quatro anos; outros autores acreditam que os primeiros viajantes
foram os fenícios, por terem sido os inventores da moeda e do comércio, e é muito
provável que, se fosse realizada uma pesquisa em tempos anteriores, e em outras
culturas, além da greco-romana, encontrar-se-iam antecedentes ainda mais remotos
, chegando-se a supor que o ser humano sempre viajou, seja definitivamente ou
temporariamente (BARRETTO, 2001).
A forma como conhecemos o turismo atualmente, se deve muito ao fato
do crescimento tecnológico e o avanço da globalização, isso desde a construção de
estradas e ferrovias, facilitando ainda mais o transporte de pessoas. “Em 1830, a
ferrovia Liverpool-Manchester, na Inglaterra, foi a primeira a preocupar-se mais com
o passageiro do que com carga” (BARRETTO, 2001).
Para o turismo, o século XIX foi um grande marco, principalmente
relacionado ao turismo coletivo. Foi aí, que um homem chamado Thomas Cook teve
a ideia de comprar bilhetes e vender para outras pessoas, caracterizando uma
excursão. Na ocasião, em 1841, Cook conseguiu reunir 570 pessoas para uma
viagem, sendo então a primeira viagem agenciada. A partir de então, Cook cook deixa
um grande marco nas viagens coletivas.
O estudo do turismo acontece há algum tempo, e com olhares diferentes
sobre a prática turística, vários autores foram criando definições para tentar explicar o
que seria então o turismo.
A primeira definição de turismo, surge em 1911, pela Universidade de
Berlim, e trata o turismo como uma prática econômica, e trouxe como
[...] conceito que compreende todos os processos, especialmente
econômicos, que se manifestam na chegada, na permanência e na saída do
turista de um determinado município, estado ou país. (SCHATTENHOFEN,
1911, p. 76 apud BADARÓ, 2005, p. 19).
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Através dessa primeira definição de turismo vários outros autores
também tentaram definir o real significado de turismo, e seguindo uma linha de
pensamento econômico, em 1975, o Departamento Australiano de Turismo e
Recreação define turismo como uma importante indústria, nacionalmente identificável.
Barretto (2015, p.10) diz que “os componentes do turismo são, de um lado, os turistas,
os consumidores que constituem a demanda, e, de outro, os que criam atrações e as
próprias atrações que compõem, juntamente com os prestadores de serviço, a oferta.”
Compreende um amplo corte transversal de atividades componentes, incluindo a
provisão de transporte, alojamento, recreação, alimentação e serviços afins (BENI,
2001).
Barretto (2001) em sua obra, aponta outros autores que definem turismo
no decorrer da história. Dentre os autores citados pela autora, Donald Lundberg em
1974, define turismo como
a atividade de transporte, cuidado, alimentação e entretenimento do turista;
tem um grande componente econômico, mas suas implicações sociais são
bem mais profundas. Estimula o interesse no passado, na arquitetura e na
arte (LUNDBERG, Donald apud BARRETTO, 2014, p. 12).

Alguns autores brasileiros também estudam e definem a prática do
turismo e, não visando apenas a questão econômica. Um dos autores é Beni, que
conceitua:
o turismo é um elaborado e complexo processo de decisão sobre o que visitar,
onde, como e a que preço. Nesse processo influem inúmeros fatores de
realização pessoal e social de natureza motivacional, econômica, cultural,
ecológica e científica que ditam a escolha dos destinos, a permanência, os
meios de transporte e o alojamento, bem como o objetivo da viagem em si
para a fruição tanto material como subjetiva dos conteúdos de sonhos,
desejos, de imaginação projetiva, de enriquecimento histórico-humanístico,
profissional e de expansão de negócios (BENI, 2001, p. ).

Outro autor brasileiro que definiu turismo, é Alexandre Panosso Netto,
que trouxe o turismo como:
um fenômeno originado da saída e retorno do ser humano do seu lugar
habitual de residência, por motivos diversos que podem ser revelados ou
ocultos, que pressupões hospitalidade, encontro e comunicação com outras
pessoas, empresas que oferecem condições e tecnologia para a efetivação
do ato de ir e vir, gerando experiências sensoriais e psicológicas e efeitos
positivos e negativos no meio ambiente econômico, político, ecológico e
sociocultural (PANOSSO NETTO, p. 45 apud TRIGO, 2009, p. 16).

E ainda:
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O turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas
viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um
período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou
outras (OMT apud MILAN, 2007 p. 18).

Em outra perspectiva:
Outro elemento essencial para definir turismo é todo o arcabouço, toda
preparação envolvida. Para que uma pessoa possa viajar existe toda uma
equipe que faz o planejamento do receptor e que presta serviços no local;
que providencia vias de acesso, saneamento básico, alojamento,
alimentação, recreação (BARRETTO, 2001).

Vale ressaltar toda a complexidade e possíveis relações envolvidas no
turismo, e então a compreensão de que o turismo é uma atividade sistêmica.. Costa
(2013) traz que o entendimento de sistema é o conjunto de elementos e seus
relacionamentos, tendo em base a abordagem sistêmica proposta por Bertalanffy em
meados do século XX, a Teoria Geral dos Sistemas.
pode-se afirmar que a Teoria Geral dos Sistemas possui estreita relação com
as características da atividade turística, atividade essa que resulta da
apropriação do espaço geográfico -meio ambiente-, criação de infraestruturas
e superestruturas básicas e turísticas, as quais são geridas por indivíduos,
que se ocupam com a recepção de outros , denominados turistas ou
viajantes. (VELASQUEZ, 2016, p.29)

Costa (2013) pontua que para pensar o turismo como um sistema é
necessário tomar em consideração três focos da análise sistêmica:
Elementos – Os elos que compõem sua cadeia produtiva e os atores sociais
ligados ao turismo no destino e fora dele, que impactam direta e indiretamente
o modo como está organizado;
Relacionamentos – As conexões entre estes elos e stakeholders, para que
se possa identificar oportunidades de cooperação entre empresas dentro da
cadeia produtiva do turismo, apontar ganhos potenciais das parcerias para os
atores e para o destino como um todo, e compreender possíveis
dificuldades/entraves para o estabelecimento das parcerias;
Ambientes – Compostos por vetores que atuam sobre os elementos e suas
relações. Eles variam em ambientes mais próximos ou mais distantes e são
compostos por dimensões políticas, legais, sociais, culturais, ambientais,
macroeconômicas, tecnológicas, etc. (COSTA, 2013, p. 22).

A autora, baseada em Leiper (1979) traz que o primeiro elemento a ser
levado em consideração neste sistema é o próprio turista, pois é a partir da tomada
de decisão deste é que o sistema começa a funcionar. A autora diz que “então é
possível observar o desencadeamento de uma série de relacionamentos entre outros
elementos desse sistema” Costa (2013, p. 23).
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Leiper (1979) apud Velasquez e Oliveira (2018) pontua que os principais
elementos de um sistema turístico são: Turista, Polo Emissivo, Polo Receptivo, Rota
de Trânsito e Indústria do Turismo.
Sendo então o turista o primeiro elemento de um sistema, o segundo
elemento é a origem de onde aquela viagem vai se iniciar e então finalizar. O terceiro
elemento é o destino, o local onde vai recepcionar este turista, seus atrativos e
estrutura turística. O quarto elemento é a rota turística, sendo o percurso/caminhos
que serão utilizados pelo turista. É no destino que também se encontra toda a cadeia
produtiva do turismo.
Figura 3 – Modelo de Sistema Turístico baseado em Leiper (1979)

Turista

Polo
Emissivo

Rota de Trânsito

Polo
Receptivo

Fonte: Adaptado pelo autor

Velasquez e Oliveira colocam que “a atividade turística, por sua condição
compósita, formatada pela união de inúmeros serviços isolados e que somados geram
a experiência turística, caracteriza-se por uma realidade bastante complexa e
altamente dinâmica” (2018, p. 345).
Uma estrutura para a construção de um produto turístico, exige um
conjunto de partes diversas que se interagem, assim formando um sistema. Beni
(2001) define um Sistema de Turismo - Sistur:
Pode-se definir sistema como um conjunto de partes que interagem de modo
a atingir um determinado fim, de acordo com um plano ou princípio; ou
conjunto de procedimentos, doutrinas, idéias ou princípios, logicamente
ordenados e coesos com intenção de descrever, explicar ou dirigir o
funcionamento de um todo (BENI, 2001, p. 23).
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Assim, Beni classifica o sistema através de um conjunto de fatores
interdependentes, para a criação de um produto turístico.
A figura 4 mostra a estrutura proposta por Beni, denominado Sistur
(Sistema de Turismo), como um modelo teórico de análise das várias partes:
Figura 4 – Sistema de Turismo

Fonte::BENI, 2001, p. 48

O Sistur é um processo entre três elementos que se ligam para a
formação do produto turístico.
O Sistur é formado por:
RA: Relações Ambientais
OE: Organização Estrutural
AO: Ações Operacionais
Das Relações Ambientais (RA) temos os subsistemas Social, Ecológico,
Econômico e Cultural. O subsistema Social, trata-se das relações entre os indivíduos
de uma comunidade, e as relações entre a comunidade e seus visitantes, e como
essas relações podem contribuir para a formação do turismo. Essa relação entre
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comunidade e visitante, vem por meio do interesse do turista em busca de uma nova
experiência, tendo então a comunidade local como receptora e promovendo essa
interação entre o visitante e o meio.
O subsistema ecológico trata-se do local em que a comunidade está
inserida, e quais as consequências do turismo para o meio ambiente. O Ecológico é
de extrema importância, já que é neste ambiente que os impactos ambientais
acontecem. O turismo, crescendo de forma mal planejada, pode afetar diretamente o
meio em que se pratica, sendo assim necessário pensar em estratégias a fim de
diminuir estes impactos negativos.
O subsistema econômico, tem como objetivo a análise da atividade
turística como atividade econômica, tendo em vista que o turismo movimenta uma
série de segmentos e pessoas, desde deslocamento e permanência no local, e como
essa atividade contribui para o desenvolvimento da comunidade local, na relação
entre consumidor (demanda) e os produtos oferecidos.
E o subsistema cultural tem como característica, analisar o contexto
cultural existente na comunidade receptora e suas potencialidades para o turismo,
como por exemplo o contexto histórico, as crenças e comportamentos, modos de vida
e por consequência como o turismo pode contribuir para a manutenção dos valores
locais, como a memória, museus, espaços de arte, igrejas, dentre outros.
A Organização Estrutural (OE) é dividida em Superestrutura e
Infraestrutura.
Sobre a Superestrutura:
Esse subsistema refere-se à complexa organização tanto publica quanto
privada que permite harmonizar a produção e a venda de diferentes serviços
do Sistur. Compreende a política oficial de Turismo e sua ordenação jurídicoadministrativa que se manifesta no conjunto de medidas de organização e de
promoção dos órgãos e instituições oficiais, e estratégias governamentais
que interferem no setor (BENI, 2001, p. 99).

Conclui-se que subsistema Superestrutura é um complexo de ações
públicas e/ou privadas que tem como objetivo o planejamento da atividade turística.
Podemos entender como Superestrutura, políticas de desenvolvimento do turismo,
ações governamentais, investimentos para o setor, dentre outros projetos que visam
o fomento do setor.
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Explorar o turismo em uma comunidade, é ver a possibilidade de
desenvolvimento local, tendo em vista que o turismo pode proporcionar o crescimento
econômico e maior interesse social pela preservação daquela comunidade.
A questão da estrutura física:
o que se analisa em maior detalhe neste subsistema é a infraestrutura de
acesso com seus componentes viário e de transporte e a infraestrutura
urbana, ou seja, aquela que reúne as condições básicas de habitabilidade e
apoio aos equipamentos e serviços turísticos (BENI, 2001, p. 126).

A Infraestrutura como a outra parte deste subsistema, é entendido como
a estrutura física e de apoio para a prática do turismo. Estrutura de apoio como por
exemplo as instituições que formam mão de obra e instituição de apoio às empresas
do setor.
E em outra parte do sistema, temos as Ações Operacionais.
Para Beni (2001), no estudo do mercado existem três questões centrais:
o que produzir, como produzir e para quem produzir.
A partir desta afirmação, entende-se que um produto turístico é criado
através da oferta de um produto com determinado potencial de mercado.
Que conceito fazemos do mercado? A primeira idéia é de uma troca de
produtos ou valores – o comercio. Analisando um pouco mais, vemos que se
estabelece uma relação entre a oferta, a demanda de bens, serviços e
capitais (BENI, 2001. p. 145).

Há uma interrelação entre a oferta e o consumo deste produto, tendo
então a criação de um mercado.
No mercado turístico podemos citar a relação entre Demanda e Oferta,
sendo a oferta, os produtos e serviços que são oferecidos aos visitantes durante o
período da atividade; e a demanda turística, são os indivíduos que por algum
interesse, praticam a atividade turística.
Analisando por fim o Sistur, conclui-se que é um sistema onde seus
subsistemas precisam estar alinhados e para que se crie um produto turístico,
passando por alguns processos, desde planejamento, potencialidade local,
investimento, mão de obra qualificada, e público alvo interessado.
Ao unir o Sistur com o objeto de pesquisa, o turismo pedagógico,
analisamos o mercado e possibilidades de produtos através de uma segmentação do
turismo. Pode-se compreender que é um produto com potencial quando se une com
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o interesse de escolas e professores, podendo ser utilizado como uma ferramenta de
educação e desenvolvimento local e pessoal.
Através dos diversos conceitos, pode-se ver o turismo como um conjunto
de atividades e infraestruturas que, através de um planejamento, se torna um produto
turístico.
Este produto turístico será o consumo de uma pessoa seguindo diversos
fatores como, preço, motivações, experiências, qualidade, etc.
O tipo de turismo vai variar de acordo com as motivações, perfis e
interesses do praticante.
Através destas motivações, foram surgindo diversos segmentos na área.
Os segmentos vieram para satisfazer as necessidades de cada
indivíduo, fazendo com que o consumo do viajante seja específico.
Temos um mercado turístico composto por diversos produtos que são
ofertados para o consumo do viajante, estes produtos são ligados diretamente ou
indiretamente para o turismo. O turismo como atividade econômica se deve ao fato,
do viajante consumir os produtos que são ofertados, utilizar os meios de transportes,
meios de hospedagem, guias de turismo, visitações a diversos atrativos turísticos,
dentre outros produtos.
Com a segmentação do turismo, as motivações de viagens são diversas,
e não exclusivamente a lazer, porém o consumo dos produtos se mantém. O que varia
de um segmento a outro é o interesse do turista.
Esses diversos segmentos do turismo tem um grande poder de
desenvolvimento na área em que acontecem. O poder de transformação de uma
localidade através do turismo é enorme; os aspectos sociais, econômicos, culturais e
ambientais. Segundo Beni (2001),
O turismo provoca o desenvolvimento intersetorial, em função do efeito
multiplicador do investimento e dos fortes crescimentos da demanda interna
e receptiva. É atividade excelente para obtenção de melhores resultados no
desenvolvimento e planejamento regional ou territorial (BENI, 2001, p. 65).

Com base nas motivações, existem diversos tipos de turismo, e
listaremos alguns deles que fazem uma relação bem próxima com o turismo
pedagógico, o tipo de turismo que será objeto de estudo deste trabalho.
3.1 SEGMENTOS DO TURISMO
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3.1.1 Turismo cultural
Para dar início ao turismo cultural, vale ressaltar o conceito de cultura.
Para este trabalho, será abordado o conceito elaborado por Alfred Kroeber,
apresentado por Laraia (2008). Para Laraia, as contribuições de Kroeber na definição
de cultura se relacionam a alguns pontos, onde dois chamam a atenção para a prática
da atividade turística. Em sua obra, Laraia (2008) pontua essas contribuições, sendo:
“A cultura, mais do que a herança genética, determina o comportamento do homem e
justifica as suas realizações.” e também “A cultura é um processo acumulativo,
resultante de toda a experiência histórica das gerações anteriores. Este processo
limita ou estimula a ação criativa do indivíduo.” (2008, p. 48).
O autor ao trazer a cultura como algo a mais do que a herança genética,
e um processo acumulativo de experiência históricas, pode-se compreender cultura
também como um conjunto de hábitos e costumes de um determinado grupo de
pessoas, de acordo com o seu passado.
O turismo cultural é o tipo de turismo que tem foco no interesse do turista,
a busca por monumentos culturais, legado histórico, obras de arte, museus ou
qualquer tipo de acervo cultural, algo que lhe traga alguma informação cultural e/ou
histórica.
O turista dos dias de hoje são motivados por atrativos que despertem a
curiosidade e o façam ter uma experiência única no local visitado diante dos costumes,
tradições, crenças religiosas, manifestações culturais regionais, padrões de
comportamento, estilo de vida, etc.
Segundo a autora Costa (2014), “É facilmente identificável, entre leigos
ou entre próprios turistas, a ideia de que o turismo cultural é um tipo de turismo que
se estrutura a partir da visitação ou do conhecimento, in loco, de recursos de origem
cultural.”.
O turismo cultural no sentido mais amplo seria aquele que não tem como
atrativo principal um recurso natural. As coisas feitas pelo homem constituem
a oferta cultural, portanto turismo cultural seria aquele que tem como objetivo
conhecer os bens materiais e imateriais produzidos pelo homem
(BARRETTO, 2001, p. 21).

Dias (apud COSTA, 2014) aponta o turismo cultural como um segmento
do mercado turístico que incorpora uma variedade de formas culturais, em que se
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incluem museus, galerias, eventos culturais, festivais, festas, apresentações
artísticas, e outras, que fazem parte de um conjunto que identifica uma comunidade.
O turismo cultural pode ser um instrumento positivo para o desenvolvimento
local e regional, entendido este último de uma visão socioeconômica que
permite uma distribuição equitativa de benefícios, seja de natureza
econômica, social e cultural nas comunidades anfitriãs, refletido em uma
melhoria na educação, treinamento, criação de empregos e geração de
renda, colaborando na erradicação da pobreza, por exemplo em caso dos
países em desenvolvimento (TOSELLI, 2006, p. 177).

A relação de cultura e turismo se dá na busca do turista por uma vivência
junto aos patrimônios culturais existentes no ambiente turístico, podendo ser bens
materiais e imateriais que expressam o modo de vida e identidade de uma
determinada comunidade.
Os bens materiais são os bens físicos, os bens tangíveis como por
exemplo obras de artes, áreas naturais, edifícios históricos etc. Já os bens imateriais
são os bens intangíveis de uma determinada localidade, como por exemplo seus
costumes e valores, obras literárias, musicais e artísticas, rituais etc.
A utilização do patrimônio cultural para o turismo, exige uma
conservação e manutenção do espaço para que não ocorra degradação, e sim a
valorização daquele determinado bem.
Toselli (2006, p. 179) destaca alguns pontos positivos do turismo cultural
para determinada localidade, e aponta que este segmento pode contribuir na para um
maior “interesse dos habitantes pela sua cultura, expresso nos seus costumes,
artesanato, folclore, festas, gastronomia, tradições, bem como na proteção do
patrimônio arquitetônico e artístico”.
O património não é só o legado que é herdado, mas o legado que, através
de uma selecção consciente, um grupo significativo da população deseja
legar ao futuro. Ou seja, existe uma escolha cultural subjacente à vontade de
legar o património cultural a gerações futuras (SILVA, 2000, p. 218).

Silva (2000) ainda destaca que um elemento determinante para a
definição de patrimônio é a sua própria capacidade de representar uma identidade.
Fazendo uma possível relação entre o segmento de estudo deste
trabalho (o turismo pedagógico) com o turismo cultural, há autores que defendem que
o principal objetivo do turismo cultural é o eixo da aprendizagem. Para Goulart e
Santos (1998), “o turismo cultural objetiva principalmente a pesquisa, o conhecimento,
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a informação, aliando tudo isto ao prazer e bem estar.” (GOULART e SANTOS, 1998,
p. 23).
O ministério do turismo define Turismo Cultural como
as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos
significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais,
valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura (BRASIL,
Ministério do turismo, 2010, p. 15).

O turismo cultural por sua vez, pode-se somar facilmente com outros
segmentos do turismo, conforme vamos ver no decorrer do trabalho, onde diversos
segmentos podem compor uma viagem, satisfazendo ainda mais o turista.
É um segmento importante para a preservação da história local, já que
os patrimônios devem se manter sempre em manutenção, dessa forma, contribuindo
para a história, cultura e os valores locais.

3.1.2 Turismo em áreas naturais
A prática do turismo em áreas naturais vem se tornando muito comum.
Cada vez mais, viajantes buscam ambientes fora das grandes metrópoles para que
consigam ter uma experiência diferente do habitual, uma fuga da rotina, e portanto o
meio rural, a prática de atividades em áreas naturais, prática de esportes de aventura,
vêm se tornando destinos com grande fluxo de turistas.
Cabe destaque ao planejamento e atenção necessária para a prática
turística nestes ambientes. Para Boullón e Otero (1995) apud Pires (2005, p. 8)
afirmam que “capacidade de carga é um conceito que se refere às possibilidades de
cada lugar (destino turístico) suportar uma determinada afluência de visitantes.”
Analisar a capacidade de carga, principalmente em destinos em áreas naturais, onde
são destinos mais sensíveis, é essencial para manter a atividade turística e
conservação local. Pires (2005) traz outras definições propostas por Boo (1990), que
diz que capacidade de carga é “a capacidade máxima de visitantes que uma área
pode acomodar mantendo poucos impactos negativos sobre os recursos, e ao mesmo
tempo, altos níveis de satisfação para os visitantes.; e por Cerro (1993) que diz que é
necessário dar atenção à capacidade de carga para “determinar limites para as
atividades turísticas e recreativas, sendo que a extrapolação de tais limites faz
aumentar os riscos de saturação dos equipamentos turísticos, degradação do meio
ambiente e redução da qualidade da experiência turística.”
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Dentre as possibilidades de turismo em áreas naturais, vale ressaltar o
turismo rural. É possível identificar que o produtor rural, agricultor, pode criar outras
possibilidades em sua área de produção com o intuito de aumentar sua renda. “Aos
poucos, o agricultor vem deixando de ser somente um produtor de matéria-prima e
descobre a possibilidade de desenvolvimento de atividades não-agrícolas, como é o
caso do turismo.” (BRASIL, 2010, p. 11).
No Brasil, essa prática surgiu em meados de 1980, onde uma área rural
em Santa Catarina abre suas portas para a recepção de visitantes. O Ministério do
Turismo define o turismo rural como:
o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio rural,
comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a produtos e
serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural da
comunidade (BRASIL, 2010, p. 18).

O turista que procura este tipo de atividade, segundo o Ministério do
Turismo (2010) , são moradores de grandes centros urbanos, são casais ou com
filhos, fazem viagens de curta duração e próximas em um raio de até 150 km de seu
local de residência, e são apreciadores da culinária típica e regional e valorizam
produtos artesanais.
Este segmento se contrapõe ao turismo de massa. Ruschmann (2015)
diz que o turismo de massa - caracterizado pelo grande volume de pessoas em um
mesmo lugar - vem sendo considerado um agressor aos espaços naturais. O turismo
rural, não necessariamente necessita ter sua relação direta com hábitos agrícolas, vai
depender da motivação do turista naquele determinado destino.
O turismo no espaço rural persiste na exploração da atividade no meio
natural, o qual o turista está motivado a conhecer, não partindo do interesse
unicamente em conhecer as atividades agrícolas ou sua propriedade. Tratase de uma estratégia para utilização do espaço rural e natural, agregando
outros segmentos de turismo (GONÇALVES, 2016, p..8).

O turismo em áreas naturais exige atenção em seu planejamento para
que aconteça de forma sustentável. E com tal perspectiva e preocupações, surgem
discussões sobre a prática do turismo de uma maneira mais consciente. Costa (2013)
pontua que o turismo sustentável está ligado diretamente aos seus impactos , tendo
em vista minimizar os danos e maximizar os ganhos sociais, econômicos e ambientais.
O então chamado Ecoturismo, é o uso do espaço, de maneira planejada
e sustentável.
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Pressupõe sempre uma utilização controlada da área com planejamento de
uso sustentável de seus recursos naturais e culturais, por meio de estudos
de impacto ambiental, estimativas da capacidade de carga e suporte do local,
monitoramento e avaliação constantes, com plano de manejo e sistema de
gestão responsável (BENI, 2001, p. 428).

No Brasil, a prática do Ecoturismo está muito mais relacionada ao meio
ambiente e formas de preservação e também ligado ao fato de desenvolvimento das
comunidades receptivas.
A Sociedade Internacional do Ecoturismo define a prática como “viagens
responsáveis para áreas naturais que conservam o meio ambiente, sustentam o bemestar da população local e envolvem interpretação e educação.” (TIES, 2015)
Sendo assim podemos entender o Ecoturismo como a prática do turismo
sendo utilizada de forma sustentável, respeitando então os pilares que tange a
sustentabilidade, que são:
1. Pilar Ambiental
2. Pilar Econômico
3. Pilar Social
Desse modo, o ecoturismo propõe-se a assegurar o desenvolvimento
econômico e social das populações locais receptoras, contribuindo para o
incremento de emprego, renda e oportunidade de negócios, se as
comunidades assim desejarem (ROCKTAESCHEL, 2006, p. 36).

A principal característica do ecoturismo, então, é utilizar o turismo de
forma sustentável nas áreas onde a atividade turística acontece. Por muito tempo, a
atividade turística foi vista como vilã em alguns locais, onde, por falta de planejamento,
as comunidades receptoras acabaram sendo mal exploradas, gerando desgaste do
meio ambiente e uso desenfreado dos recursos naturais até que aquele local não se
tornasse mais bem visto para a prática do turismo.
Ao passar do tempo, houve uma maior preocupação com o meio
ambiente, e por consequência, a atividade turística precisou se adequar a essas novas
tendências. O questionamento surgiu para tentar compreender como o turismo
poderia ser feito sem haver degradação do espaço, e ainda viesse a agregar às
comunidades receptoras. Ruschmann (2015) diz que não é uma tarefa fácil encontrar
o

equilíbrio

entre

os interesses econômicos

provocados pelo

turismo

e

desenvolvimento da atividade que preserve o meio ambiente, e ainda completa que
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“o desenvolvimento e o desenvolvimento do turismo em particular dependem da
preservação da viabilidade de seus recursos de base” (RUSCHMANN, 2015, p. 106).
O ecoturismo exige um planejamento voltado para a comunidade,
seguindo os critérios de desenvolvimento sustentável, através disso, o Ministério do
Turismo conceitua ecoturismo como:
um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação
de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente,
promovendo o bem-estar das populações (BRASIL, Ministério do Turismo,
2010, p. 17).

Portanto, para o fomento da atividade turística de forma a não prejudicar
o meio ambiente, foi pensado o ecoturismo, como ferramenta de preservação,
seguindo os princípios de desenvolvimento sustentável.
O turista e os profissionais envolvidos nos segmentos do turismo em
áreas naturais, devem ter uma visão ambientalista, o objetivo principal é promover o
desenvolvimento sustentável através do turismo. Este segmento propõe uma interrelação entre os praticantes e a comunidade receptora, gerando uma experiência
positiva para quem visita e gerando conservação e desenvolvimento para quem
recebe.
A ética na implementação da atividade, o incentivo à participação e à
cooperação de todos os atores envolvidos, o direcionamento do
comportamento do visitante para uma postura responsável, a integração com
a economia local, dentre tantos outros, são apenas alguns exemplos de
novas abordagens (TASSO, 2014, p. 135).

Hunter (2002) apud Tasso (2014) aponta que para um local ser
sustentável é necessária uma articulação entre o turismo e os demais setores e que
consigam operar em harmonia, pensando nos recursos naturais, inclusão social e
viabilidade econômica.
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4 TURISMO SOB A PERSPECTIVA DO ENSINO E APRENDIZAGEM
Ao percorrer o contexto histórico da atividade turística, vale evidenciar o
chamado grand tour. Costa (2014, p, 24), classifica os grand tours como deslocamento
de longa duração (em média três anos) e não sazonais, que atendiam jovens rapazes
da elite britânica. Badaró (2005) diz que este jovem fazia uma viagem pelo continente
europeu, com um tutor ou mestre, levando consigo uma obra de referência para
estudos.
Os grand tourists, de acordo com Costa (2014, p. 25), procuravam
conhecer os destaques históricos e culturais, os monumentos, obras de arquitetura,
esculturas e pinturas. Fratucci (2008, p.33) ao se tratar dos grand tours destaca que
“a viagem exercia papel fundamental para o acúmulo de conhecimento dos jovens e
no desenvolvimento de sua percepção de mundo.”
Barretto (2014) aponta historicamente como turismo neoclássico, o
momento em que o turismo passa a ser mais educativo, com um caráter cultural, onde
a viagem era um aprendizado e complemento indispensável da educação. A autora
ainda completa que alguns apoiadores deste tipo de viagem entendiam que as escolas
jamais conseguiriam o mesmo resultado pedagógico permitido por essa prática.
O turismo pedagógico ou turismo educacional, como segmento
escolhido desta pesquisa, é uma prática do turismo que o objetivo principal é levar
estudantes para um determinado destino, visando unir a teoria vista anteriormente em
sala de aula, com a prática que será vivenciada no local visitado.
Retomada da antiga prática amplamente utilizada na Europa e principalmente
no Estados Unidos por colégios e universidades particulares e também
adotada no Brasil por algumas escolas de elite, que consistia na organização
de viagens culturais mediante o acompanhamento de professores
especializados da própria instituição de ensino com programa de aulas e
visitas a pontos históricos ou de interesse para o desenvolvimento
educacional dos estudantes. Hoje, pouquíssimas instituições ainda mantêm
essa prática pedagógica em destinações no exterior, enquanto expandem-se
as viagens regionais e nacionais com a mesma finalidade, estendendo-se
agora aos estudos de ecossistemas e outros aspectos do meio ambiente
(BENI, 2001, p. 432).

Esta atividade se mostra crescente, já que é uma alternativa diferente do
habitual e com isso consegue atingir o desenvolvimento social do estudante, através
das atividades lúdicas e recreativas estimulando a interação com o meio e interação
com outros estudantes. O que torna essa prática, uma ferramenta eficaz, é que o
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estudante está em um ambiente novo, vivenciando uma experiência diferente e
despertando a curiosidade sobre o tema abordado.
A educação é um processo de mão dupla, que envolve apreensão cultural;
portanto é muito mais do que fixar conteúdos. [...] Nada é mais óbvio que o
fato de que a educação não ocorre apenas nesse espaço, mas também além
dele (SANTOS, 2018, p. 77).

Uma disciplina que é dada em sala de aula, pode ser facilmente
abordada extraclasse, onde o objetivo é buscar uma relação com o local visitado, seja
ele um museu, um parque, uma igreja, um parque, um zoológico, o atrativo turístico
em geral.
O atrativo turístico, pode carregar todo um contexto histórico e
geográfico, modelos arquitetônicos, temáticas sobre educação ambiental, dentre
outras possibilidades. É nesse contato com o real, que o estudante consegue
visualizar o teórico com a prática que está sendo vivenciada no momento da viagem.
Propõe-se assim, uma consideração importante acerca do termo Turismo
Pedagógico: a abordagem realizada, relacionada ao contexto em que estão
inseridos os recursos histórico-culturais, sociais, econômicos, estéticos,
científicos é que permite que todos os atrativos possam ser considerados
como elementos para o turismo pedagógico, esse entendimento conceitual
talvez possa ampliar o cerne de atuação da atividade turística nesse âmbito
(FERNANDES, 2016, p. 82).

A conscientização social, cultural e ambiental, são pontos importantes
para o estudante. Através de um passeio educacional, a interação com o meio faz
com que o estudante compreenda e entenda o contexto em que está sendo inserido.
O turismo pedagógico é uma maneira de oferecer aos estudantes a
oportunidade de conhecer melhor uma determinada região e vivenciar a
história, as tradições, os hábitos e os costumes da população local, por meio
de aulas práticas no próprio destino receptor (MOLETTA, 2003, p. 11 apud.
GERONI, 2018, p. 41).

Ter o conhecimento e a percepção da própria cultura, faz com que o
estudante consiga entender o seu próprio universo, suas rotinas, suas culturas e
valores.
Essa sensibilidade no contato com os atrativos visitados, faz com que o
turismo pedagógico seja uma ferramenta importante para o crescimento dos
estudantes e possível meio para desenvolvimento local.
A interação com o meio através das atividades recreativas e lúdicas, faz
com que a visita tenha um grande valor no processo de aprendizagem do indivíduo.
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As atividades extra-classe são muito mais do que momentos de recreação ou
fuga da rotina diária: são grandes oportunidades de transmissão de
conhecimentos. No caso das viagens turísticas educativas com temática
cultural, acredita-se como necessário o fato de elas constituírem uma
linguagem em que se articula um conjunto importante de valores históricos e
contemporâneos, na tentativa de induzir atitudes de conscientização, respeito
e proteção por parte dos visitantes e dos visitados (MILAN, 2007, p. 14).

Para Gomes; Mota e Perinotto (2012) “trata-se de promover o
reconhecimento da população local enquanto parte produtora e transformadora de sua
história formalmente por intermédio das escolas ou informalmente por intermédio do
lazer.” Neste sentido, os autores apontam a importância da educação patrimonial,
estes abordam que aprender sobre o patrimônio local é uma tarefa a ser cumprida
pela comunidade, através da escola e também pela família.
Podemos compreender o Turismo pedagógico como uma prática
educativa extraclasse, onde os estudantes conseguem unir toda a teoria vista
anteriormente em sala de aula com a prática que está sendo vivenciada no local
visitado. A vivência da experiência no local visitado é ponto fundamental para o
entendimento da matéria que está sendo dada com objetivo principal, e também há
desenvolvimento social causado pela interação do aluno com os demais colegas, e a
interação com o meio.
Um segmento que está crescendo no Brasil é o turismo pedagógico, o qual
envolve atividades voltadas à educação, ao aprendizado, ao conhecimento
de ‘algo’ que possa acrescentar ao turista, isto é, que possibilite a ele ter uma
visão da realidade. E esse segmento requer atenção e profissionalismo por
parte de seus planejadores. A viagem de estudo tem a capacidade de
promover o desenvolvimento humano, social e educacional, podendo servir
ao ensino (ANSARAH, 2005, p. 293 apud GERONI, 2018, p. 104)..

O grande objetivo das escolas ao utilizarem uma viagem como prática
pedagógica, é o leque de possibilidades que esta pode impactar na carreira do
estudante. Em uma viagem educacional, podem ser estudados diversos temas, sendo
a interdisciplinaridade, outro ponto fundamental para escolher o turismo pedagógico
como ferramenta auxiliar no processo de construção de ensino.
A educação vem sofrendo uma grande transformação no século XXI,
necessita de novas ferramentas e metodologias para aguçar novos sentimentos nos
estudantes, despertar a curiosidade, e fazer com que tenha maior participação em seu
próprio progresso. Há mudanças constantes não só na educação, mas em todo
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contexto vivido por nós, muitas destas mudanças causadas pela globalização
acelerada.
As crianças parecem ser extremamente criativas e há estudos indicando que,
depois do primeiro grau, elas começam a perder esta capacidade, pelo fato
de sua vida passar e ser estruturada e definida por valores externos, como
sistema educacional, instituições e comunidade (DOLABELA, 1999, p. 92).

Dolabela (1999), cita que os valores externos afetam diretamente a
criatividade das crianças, fazendo com que elas percam a capacidade máxima de
criação. Pensamos no XXI, em uma era completamente acelerada, onde todos nós
estamos sujeitos a uma chuva de informações, mudanças de mercado, valores e a
comunidade em que vivemos sendo afetada com tudo isso, logo, com a educação não
seria diferente. O perfil dos estudantes também está mudando, e com isso busca-se
novos moldes de ensino para prender a atenção e conseguir desfrutar de todo
potencial que cada estudante tem.
Para ser cidadão no século XXI é preciso apresentar competências críticas,
reflexivas e de criatividade e é nesse momento que a educação deve retomar
seu papel. Cabe à escola e ao professor a função de mediar o caminho entre
o turbilhão de informações provenientes do mundo globalizado e a apreensão
do conhecimento (CARDOSO e GATTIBONI, 2015, p. 88).

O profissional da educação hoje tem um grande desafio pela frente:
formar estudantes com uma visão crítica para a sociedade em que está inserida, e
com isso se tornarem cidadãos com potencial de criação, e mudanças positivas nesta
mesma sociedade em que vive.
É possível identificar o turismo pedagógico, como uma importante
ferramenta para essa formação de estudantes capacitados para agir conforme as
rápidas mudanças que estão acontecendo.
O que se pretende com essa atividade é a organização de situações de
aprendizagem relacionadas aos conteúdos curriculares, valores éticos e
estéticos, além de atitudes formativas, tais como o desenvolvimento da
capacidade de iniciativa e solidificação de amizades; respeito ao outro e
fortalecimento da noção de pertencimento a um grupo ou a um ecossistema;
experiência de autonomia; elaboração conjunta de regras de convivência,
dentre outras (PERINOTTO, 2008, p. 101).

Pela perspectiva de Provonost (2011, p. 121) “é preciso, então,
considerar as funções educativas que a escola pode praticar fora de seu campo
tradicional de ensino, assim como as dimensões educativas presentes na cultura.”
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Deve-se levar em conta ainda que, se o conteúdo das atividades de lazer
pode ser altamente “educativo”, também a forma como são desenvolvidas
abre possibilidades “pedagógicas” muito grandes, uma vez que o
componente lúdico, do jogo, do brinquedo, do “faz-de-conta”, que permeia o
lazer é uma espécie de denúncia da “realidade”, deixando clara a contradição
entre obrigação e prazer (MARCELLINO, 2002, p. 14).

Um ambiente onde o estudante consegue visualizar e entender de forma
clara toda a teoria vista em sala de aula, tem um efeito positivo no desenvolvimento
educacional. Toda a questão histórica e cultural que o aluno consegue aprender no
meio em que está se visitando, começa a fazer sentido também na valorização do
espaço em que vive, sendo assim uma importante ferramenta de desenvolvimento
social.
Seguindo essa lógica, o papel do turismo é o de difundir essa consciência
global de pluralidade e identidade. Para isso, a educação patrimonial é um
importante instrumento, pois aproxima a comunidade de seu patrimônio e cria
laços afetivos que estimulam a preservação. Partindo desse ideal, o turismo
pedagógico busca a promoção do entendimento, da conscientização e
valorização da identidade local a partir de propostas amplas e diversificadas.
Além disso, o turismo educacional estimula o desenvolvimento do
relacionamento interpessoal, tendo como principais características
desenvolver no indivíduo não só os aspectos cognitivos, mas também
emocionais, afetivos, sociais e culturais (JALUSKA; JUNQUEIRA, 2012, p.
27).

Através das atividades propostas no ambiente extra classe, o aluno tem
a oportunidade de uma vivência em grupo diferenciada, agregando na autonomia do
indivíduo, crescimento social e cultural.
Esta ação pedagógica mostra uma escola preocupada com a formação
de um estudante ativo e com possibilidade de um olhar crítico sobre a sociedade em
que vive. Desta forma, além de uma melhor assimilação com o conteúdo trabalhado,
o estudante consegue se formar um sujeito curioso, e ativo no seu processo de
aprendizagem.
O objetivo do turismo pedagógico é transmitir através da vivência e
interação com o meio a absorção de conteúdo. Pode -se dizer que é um momento de
absorção de conhecimento, interpretação e criação de um significado.
Como destaca Choo (2003), interpretação é o processo pelo qual os
indivíduos de uma organização criam e observam o ambiente que os cerca.

49

Figura 5 – Inteligência Competitiva
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Fonte: Choo (2003). Adaptado pelo autor

Para Choo (2003), o resultado da interpretação é uma série de dados
ambíguos, não interpretados, que fornecem material para outros processos de criação
de significado.
Pode-se interpretar, segundo Choo (2003), que a prática do turismo
pedagógico é um processo de retenção de conhecimento para o estudante passando
por alguns processos para a criação do significado final. De acordo com o autor, a
criação de significado se dá através da interpretação do ambiente.
Retenção é o processo pelo qual os produtos de uma bem-sucedida criação
de significado – ou seja, ambientes interpretados e significativos – são
armazenados para serem recuperados no futuro como possíveis significados
a serem atribuídos a novas situações ambíguas (CHOO, 2003, p. 133).

A construção de conhecimento a partir da observação do ambiente que
o cerca, é uma prática comum do ser humano. Analisar, interpretar e tomar as
decisões acerca do que é analisado faz com que o meio seja uma ferramenta em
busca da formação e construção do conhecimento.
Compreende-se então que o turismo pedagógico é uma aplicação
prática das teorias vistas em sala de aula, dando mais significado ao estudo teórico
previamente visto, favorecendo a construção do conhecimento e incentivando os
alunos à experiências sociais, sendo então uma ferramenta importante no processo
de ensino e aprendizagem.

4.1 OPERACIONALIZAÇÃO DO TURISMO PEDAGÓGICO
O turismo pedagógico vem carregado de diversos benefícios para as
comunidades receptoras. Nesta atividade, é necessário ter uma estrutura adequada
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para receber os estudantes, e então produzir uma oferta turística de qualidade e com
propósitos pré definidos.
Para que a oferta de uma viagem educacional aconteça, a escola, vai
necessitar de uma estrutura de acompanhamento. Neste caso, vários profissionais
estarão envolvidos para que possa ser realizado o turismo pedagógico.
Hoje temos agências de turismo especializadas neste segmento e temos
também um desvio deste novo segmento, onde muitas empresas, escolas e
OTS querem se transformar em verdadeiras “agências de turismo” fugindo do
seu propósito (PELIEZZER, 2007, p. 06).

Com essa nova forma de explorar o turismo, o turismo pedagógico vem
se tornando um segmento que faz com que pessoas e agências se especializem na
área para então oferecer um produto final de qualidade e com garantia, evitando assim
um desvio, onde escolas optam por fazer suas próprias viagens.
O turismo pedagógico é também um segmento da atividade turística, por
meio do qual, escolas ou agências de viagens especializadas, por meio
de um trabalho conjunto e bem planejado, propõem o uso de viagens
e aulas de campo dentro ou fora da própria cidade aos alunos do
ensino básico, como estratégia metodológica de desenvolvimento
curricular (GOMES; MOTA; PERINOTTO, 2012, p. 88).

O turismo pedagógico se torna uma estratégia educacional importante,
não apenas no ensino básico, mas em qualquer etapa da vida escolar. Utilizar do
turismo como ferramenta de desenvolvimento curricular e busca pela promoção da
educação pode ocorrer em qualquer fase escolar, desde o ensino básico, ao ensino
superior, técnico, etc.
O processo de construção de uma viagem pedagógica se dá por
algumas etapas, a partir do interesse dos envolvidos. Sendo a primeira etapa, o
planejamento da viagem contendo os objetivos, locais de interesse da viagem,
atrativos e pontos a serem visitados e estudados.
Este primeiro momento é levantado pelos docentes especializados de
cada disciplina ainda dentro da escola, normalmente é elaborado de acordo com o
conteúdo que está sendo ministrado em sala de aula, seguindo por um programa/
matriz curricular e de acordo com o calendário escolar.
Tendo em vista que não é uma tarefa fácil a elaboração destes roteiros
pedagógicos, a viagem depende do conteúdo em que é programado pela escola e
professores junto aos alunos, e busca do interesse para a prática do estudo. É então
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escolhido os destinos que mais se adaptam para que o aluno consiga compreender o
que é lhe passado em sala de aula, e é neste momento que há a necessidade de uma
agência de viagem especializada no segmento, para oferecer ao grupo a melhor
opção de roteiro, prestadores de serviço turísticos, equipe devidamente legalizada,
etc.
Esse evento é denominado excursão, viagem, passeio, visita técnica... A
operação dessa atividade é privativa de agência de turismo, devidamente
legalizada e credenciada em razão dos cuidados e precauções necessários
ao conforto e à segurança dos viajantes, bem como ao melhor
aproveitamento da excursão ou evento, principalmente se contar com a
participação de um acompanhante técnico especializado (PELIEZZER, 2007,
p. 8).

A partir deste momento a escola transfere a operação da viagem para
uma agência de viagem que fará todo o processo de agendamento de visitas, busca
de terceiros como meio de transporte, equipe especializada para o acompanhamento,
contratação de seguro viagem, dentre todas as atividades de uma agência de turismo.
Com a segmentação do turismo, diversas agências estão se tornando
específicas nos seus diversos ramos de atuação. Com o turismo pedagógico, há no
mercado agências especializadas na elaboração destes roteiros educacionais para
auxiliar uma escola neste processo de ensino.
A segunda etapa se dá no processo em si da viagem, onde os alunos e
acompanhantes vão a campo para o estudo. É neste momento que a viagem
acontece; os estudantes vão in loco para poder conhecer o espaço e fazer a análise
do objeto de estudo.
E por fim, o retorno à sala de aula com devolutivas sobre a viagem e o
que a viagem proporcionou e agregou para o conteúdo que foi previamente abordado.
Nesta terceira etapa é união e a assimilação do conteúdo visto, neste caso é o
momento de discussão entre a teoria e a prática vista no meio em que a visita ocorreu,
momento em que o professor é responsável pelas atividades devolutivas e avaliativas
junto aos estudantes.
Para Perinotto (2008) a aprendizagem neste tipo de viagem ocorre
nestas três etapas:
Do planejamento, isto é, a fase de organização, que deveria contar com a
participação dos estudantes, num exercício de democracia, através da
escolha do lugar a ser visitado, da elaboração de regras e da pesquisa sobre
o local a ser visitado; o da execução propriamente dita, através da
observação e coleta de dados, da fruição do prazer de dirigir o olhar para uma

52

paisagem; o das atividades de retorno, através da sistematização de
conhecimentos, de montagens de relatórios, de organização de painéis com
fotos, com desenhos e textos (PERINOTTO, 2008, p. 102).

4.1.1 O profissional
O mercado de trabalho exige do profissional o domínio de mais de uma
competência. Assim, quanto mais aberto ao mundo ele estiver, mais apto vai
estar a compreender os distintos momentos e públicos, ofertando conteúdos
mais próximos dos participantes e do contexto histórico, cultural e social em
que estão inseridos.
O profissional de lazer deve ser capaz de compreender as características,
necessidades e potencialidades de grupos e comunidade para, assim,
organizar, propor, executar e avaliar programas e projetos de lazer e
recreação, mobilizando pessoas, instituições e recursos para realizá-los
(SANTOS, 2018, p. 132).

Os profissionais que podem atuar para que uma viagem educacional
ocorra, são os professores especializados de cada disciplina e/ou acompanhantes
representando a escola, um guia de turismo e outros profissionais competentes da
área de lazer e recreação, como por exemplo os recreadores e monitores de
recreação, além dos agentes de viagens que fazem toda a organização do roteiro.
Os professores são peças fundamentais para a elaboração da prática
pedagógica, tendo em vista que é este profissional que está atuando junto aos
estudantes dentro do ambiente escolar, portanto, o profissional que passa o conteúdo
teórico. É o professor, que analisa o melhor momento para que aconteça a viagem
educacional, juntamente com os coordenadores de acordo com o calendário escolar.
Os professores podem ser os especialistas em cada disciplina, ou então
os pedagogos:
Pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa,
direta ou indiretamente ligadas à organização e aos processos de
transmissão e assimilação ativa de saberes e modos de ação, tendo em vista
objetivos de formação histórica. Em outras palavras, pedagogo é um
profissional que lida com fatos, estruturas, contextos, situações, referentes à
prática educativa em suas várias modalidades e manifestações (LIBÂNEO,
1996, p. 127).

No momento da viagem, outro profissional que deve fazer o
acompanhamento do grupo, são os guias de turismo:
É considerado guia de turismo o profissional que, devidamente cadastrado
na Embratur – Instituto Brasileiro de Turismo, [...] exerça as atividades de
acompanhamento, orientação e transmissão de informações a pessoas ou
grupos, em visitas, excursões urbanas, municipais, estaduais, interestaduais,
internacionais ou especializadas (EMBRATUR, DECRETO n° 946 de
1/10/1993 apud CHIMENTI e TAVARES, 2011, p. 18).
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A importância do guia de turismo no turismo pedagógico, se dá pelo fato
de ter um profissional competente para o acompanhamento e orientação de grupos, e
nos lugares visitados, o guia de turismo se torna peça fundamental para a transmissão
de informação local.
O Ministério do Turismo através da Portaria N° 27 de 30 de Janeiro de
2014, institui as normas que disciplinam a atuação do profissional guia de turismo.
A Portaria em seu artigo 2° define o Guia de Turismo como “o profissional
que exerça as atividades de acompanhamento, orientação e transmissão de
informações a pessoas ou grupos, em visitas, excursões urbanas, municipais,
estaduais, interestaduais, internacionais ou especializadas. A Portaria ainda aponta
que para a atuação do profissional, este deve ser cadastrado junto ao Cadastro dos
Prestadores de Serviços Turísticos – Cadastur. Dentre as necessidades para se
efetuar o cadastro, o profissional deve apresentar “certificado ou diploma de conclusão
de curso específico de educação profissional de nível técnico em guia de turismo, na
categoria para a qual estiver habilitado”
Outro profissional que deve fazer o acompanhamento de um grupo, são
os recreadores, animadores e/ou monitores de recreação.
Pode-se entender a animação sociocultural como um conjunto de práticas
sociais lúdicas, voltadas para a inclusão das populações nos processos de
desenvolvimento humano (social, político, econômico, cultural) como
protagonistas da transformação de sua própria história (SANTOS, 2018, p.
136).

Este profissional tem como responsabilidade a elaboração e execução
de atividades recreativas e lúdicas para a socialização do grupo, atividades temáticas
voltadas de acordo com o conteúdo e propósito da viagem e atividades montadas de
acordo com faixa etária.
O animador/recreador deve elaborar as atividades de acordo com a
necessidade do professor da escola, onde o professor entra com o conteúdo a ser
trabalhado e um objetivo a ser alcançado, e o recreador com a experiência e técnica
em atividades de recreação.
Entre as principais competências do profissional, podemos destacar
liderança,
inovação,
criatividade,
proatividade,
comprometimento,
dinamismo, comunicação, ética, organização, responsabilidade, trabalho em
equipe, administração de conflitos (SANTOS, 2018, p. 137).
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Os profissionais de lazer, de acordo com Santos (2018), devem possuir
algumas competências que fazem a diferença no momento do planejamento e da
execução das atividades. Conforme citado, inovação e dinamismo são características
importantes para a formação do profissional, tendo em vista que este profissional
trabalha com idades variadas, em ambientes variados. Com relação ao turismo
pedagógico, seu maior objetivo é através de uma atividade (jogos e brincadeiras),
fazer com que o estudante consiga interagir com o meio em que está sendo visitado.
O profissional, tanto de turismo quanto o professor especialista da área
a ser abordada, tem como necessidade ter algumas competências para atuar neste
segmento.
A demanda de novas metodologias pedagógicas surge a cada momento,
tendo em vista a mudança do comportamento e estilo de vida dos estudantes.
As reformas atuais confrontam os professores com dois desafios de
envergadura: reinventar sua escola enquanto local de trabalho e reinventar a
si próprios enquanto pessoas e membros de uma profissão (THURLER, 2002,
p. 89).

A reforma, conforme cita Thurler, vem através das mudanças cotidianas
que o mundo traz dos estudantes que estão com uma nova forma de pensar, nova
forma de agir, e através disso, os profissionais devem se adaptar a este novo formato
e comportamento. Os professores devem buscar novas metodologias a fim de
promover o desenvolvimento e interesse do estudante, fugindo em partes de uma
metodologia tradicional.
É através deste ponto que as escolas e os profissionais devem começar
a planejar e definir quais os objetivos a serem tratados em suas disciplinas, quais
estratégias

de

ensino-aprendizagem

vão

ser

utilizadas

para

um

melhor

desenvolvimento de seus alunos.
Nesse ponto, chegamos à necessidade do trabalho em equipe, mediante o
qual os professores formulam o projeto pedagógico-curricular, criam uma
cultura organizacional, interagem com seus colegas, assumem as
responsabilidades coletivamente, pensam juntos, discutem juntos, encontram
soluções juntos (LIBÂNEO, 2013, p. 73).

Como explica Libâneo (2013), há a necessidade de uma maior interação
entre os professores, para que então exista um melhor resultado para com os
estudantes. A educação é um processo de construção de saberes, desta forma, é de
fundamental importância a participação de toda a escola para o objetivo final, que é a
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formação de estudantes competentes ao final do período. Sendo assim, em grupo, a
escolha da melhor estratégia a ser utilizada para o estudante.
Para que se estabeleça uma cultura organizacional da escola que atenda os
anseios sociais, se materialize num projeto educativo e que satisfaça os
anseios políticos dos grupos que a compõem, faz-se necessário o
estabelecimento de diálogo permanente entre tais grupos, em função de seus
interesses individuais ou grupais, estabelecendo estratégias de permanente
aprendizagem coletiva para criar e recriar uma significativa história comum,
enfatizando que o espaço escolar é um espaço social, portanto
caracterizando-se em uma instituição social (PIETROSKI, 2013, p. 5).

Na presente pesquisa, é abordado o turismo pedagógico como uma
ferramenta que pode ser utilizada no processo educativo. É um segmento que vem
crescendo a cada dia, já que professores começam a perceber uma mudança de
comportamento dos estudantes, e então buscam uma nova ferramenta de ensino
aprendizagem. As viagens/visitas educacionais, conforme visto no decorrer do estudo,
faz com que o aluno tenha maior participação no meio em que está inserido, e assim
tenha maior interesse em aprender e buscar conhecimento.

4.2 A EDUCAÇÃO
É importante para este trabalho compreender a educação formal. Gohn
(2006) diz que o agente de construção do saber na educação formal é o professor.
Segundo Gohn (2006, p. 29), os processos educativos através da educação formal
ocorrem em espaços organizados: “o território das escolas, são instituições
regulamentadas por lei, certificadoras, organizadas segundo diretrizes nacionais”. A
autora (2006, p. 29) ainda destaca os objetivos da educação formal, sendo “de formar
o indivíduo como um cidadão ativo, desenvolver habilidades e competências várias,
desenvolver a criatividade, percepção, motricidade etc.”.
A educação formal é então a forma de educação como conhecemos no
nosso cotidiano, através da escola e professores como agentes de construção do
saber juntos aos estudantes.
A utilização da atividade turística como ferramenta pedagógica vem
sendo utilizado por escolas no país nos últimos tempos. Como trabalhado na sessão
anterior, a prática do turismo como ferramenta de ensino pode contribuir para o
desenvolvimento educacional e social do estudante, promovendo a autonomia, visão
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crítica, valorização e preservação do espaço, dentre outros benefícios, e alinhadas
aos ODS propostos pela ONU.
Em uma perspectiva diferente do habitual, onde apenas o território da
escola é um ambiente educativo, surgem então os chamados espaços não formais
para a educação. A nomenclatura educação não formal também é utilizada e
entendida como:
[...] a que proporciona a aprendizagem de conteúdos da escolarização formal
em espaços como museus, centros de ciências, ou qualquer outro em que as
atividades sejam desenvolvidas de forma bem direcionada, com um objetivo
definido (VIEIRA; BIANCONI; DIAS; 2005, p. 21).

A educação no Brasil segue alguns documentos norteadores, dentre
eles a Lei de Diretrizes e Base (LDB) de 1996, e a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) em sua versão mais atual de 2018. Há também em vigor o Plano Nacional de
Educação (PNE) de 2014, que tem como proposta definir metas, objetivos e diretrizes
para manutenção e desenvolvimento em seus diversos níveis.
Conforme destacado na Constituição Federal:
Art. 214 - A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração
decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em
regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino
em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas
dos poderes públicos das diferentes esferas federativas (BRASIL, 1988).

O Plano Nacional de Educação (PNE), em vigor atualmente, do ano de
2014, traz em seu artigo 2°, dez diretrizes. Dentre as diretrizes traçadas neste plano,
é importante destacar os incisos XIII e X que apontam, respectivamente: promoção
humanística, científica, cultural e tecnológica do País; e promoção dos princípios do
respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.
(BRASIL, 2014). Estes contribuem diretamente com o presente trabalho, e identificase a educação voltada à construção social e consciência sustentável.
A Lei n° 9.394 de 1996 estabelece as diretrizes e bases da educação no
país, e em seu primeiro parágrafo, no artigo 1° diz que:
A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais (BRASIL, 1996).
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É possível compreender a educação, segundo o artigo 1°, como uma
ferramenta de desenvolvimento e formação. Através da educação, o indivíduo é capaz
de percorrer diversas áreas formativas. Assim, a educação é um importante meio de
mudanças comportamentais, em busca do desenvolvimento humano e social de uma
sociedade.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é um documento que visa
nortear o ensino no país através de um “conjunto orgânico e progressivo de
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das
etapas e modalidades da Educação Básica” (BRASIL, 2018, p.7). Este documento é
referência para a formulação dos currículos escolares de todo o país visando alinhar
as ações referentes à educação. A BNCC (2018) define a formação do estudante
através de competências e reconhece que a educação deve estimular ações que
possam contribuir para a transformação da sociedade, além de estar alinhada à
Agenda 2030.
Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos
(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da
vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho
(BRASIL, 2018, p. 8).

O documento pontua ainda que “A BNCC desempenha papel
fundamental, pois explicita as aprendizagens essenciais que todos os estudantes
devem desenvolver e expressa, portanto, a igualdade educacional sobre a qual as
singularidades devem ser consideradas e atendidas” (BRASIL, 2018, p. 15). A BNCC
apresenta o molde para a educação no Brasil, sendo a educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio.
Quadro 3 – Etapas e idades relacionadas
Educação Infantil

Zero a cinco anos de idade

Ensino Fundamental

Seis a quatorze anos de idade

Ensino Médio

Quinze a dezessete anos

Fonte: Elaborado pelo autor

É válido ressaltar que a construção do currículo escolar busca
desenvolver um estudante competente. Para a BNCC, dez competências direcionam
as áreas do conhecimento para a educação básica:
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1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o
mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade,
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular
e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos
conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais
às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção
artístico-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras,
e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das
linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência
crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que
respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e
o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do
planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional,
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e
as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos
humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem
preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários (BRASIL,
2018, p.10).

Para a presente pesquisa, o turismo pedagógico pode atuar como
ferramenta de ensino para diversas áreas do conhecimento, auxiliando no processo
educacional e formação social do estudante. Seguindo a estrutura curricular
embasada no BNCC, a valorização do patrimônio cultural como forma de educação
pode auxiliar na formação destes estudantes, a fim de atingir as competências
desejadas.
As competências 1, 2 e 3 podem ser alcançadas através de uma viagem
educacional, tendo em vista, que esta prática pode contribuir para que o estudante
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valorize e tenha conhecimento do espaço e consequentemente ser um agente da
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Em uma viagem
pedagógica é estimulada a visão crítica, reflexão, curiosidade e criar soluções para os
problemas da sociedade, e por fim, o estudante compreende as manifestações
artísticas e culturais de determinada localidade.
No ensino fundamental, por exemplo, a área de conhecimento
denominada “Linguagens”, é composta por: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física
e Língua Inglesa. Seis competências norteiam as áreas de linguagem, e dentre elas,
uma das competências diz:
Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas
manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas
pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de
práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural,
com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas (BRASIL, 2018,
p. 65).

Seguindo na área de Linguagens, uma das competências específicas de
Arte para o ensino fundamental diz sobre “analisar e valorizar o patrimônio artístico
nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões
de mundo (BRASIL, 2018).
Diante deste contexto, é possível analisar uma importante relação de
patrimônios culturais para a prática pedagógica. Outra ressalva é a utilização destes
patrimônios para a construção de competências dos estudantes. Conforme analisado
no capítulo anterior, o turismo pedagógico é um auxiliador no processo de ensino
aprendizagem através do contato direto em que o estudante tem com o meio, podendo
ser planejada e executada de maneira multidisciplinar. O turismo pedagógico é uma
ferramenta importante neste processo educacional, possibilitando fazer referências
com locais, onde até então eram vistos apenas em livros, promovendo uma
experiência diferente para o estudante.
“À educação cabe fornecer, de alguma forma, os mapas de um mundo
complexo e em movimento constante e, ao mesmo tempo, a bússola que permita
navegar nele.” (DELORS, 2012, p. 73).
É com esta perspectiva de Delors (2012) que se compreende a
educação como atividade formadora do ser humano. O autor, diante deste cenário,
cita 4 pilares em que a educação deve se pautar para a construção do conhecimento:
aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser.
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Aprender a conhecer: aprendizagem que visa não tanto a aquisição de um
repertório de saberes codificados, mas antes o domínio dos próprios
instrumentos do conhecimento pode ser considerado, simultaneamente,
como um meio e como uma finalidade da vida humana. Meio, porque se
pretende que cada um aprenda a compreender o mundo que o rodeia, pelo
menos na medida em que isso lhe é necessário para viver dignamente, para
desenvolver as suas capacidades profissionais, para comunicar-se.
Finalidade, porque seu fundamento é o prazer de compreender, de conhecer,
de descobrir (DELORS, 2012, p. 74).
Aprender a fazer: Aprender a conhecer e aprender a fazer são, em larga
medida, indissociáveis. No entanto, a segunda aprendizagem está mais
estreitamente ligada a questão da formação profissional: como ensinar o
aluno a pôr em prática os seus conhecimentos e também como adaptar a
educação ao trabalho futuro, quando não se pode prever qual será sua
evolução? (DELORS, 2012, p. 76).
Aprender a conviver: A educação tem como missão, por um lado, transmitir
conhecimentos sobre a diversidade da espécie humana e, por outro, levar
pessoas a tomar consciência das semelhanças e da interdependência que
existe entre todos os seres humanos do planeta. [...] Ensinando os jovens,
por exemplo, a adotar a perspectiva de outros grupos étnicos e religiosos,
podem-se evitar incompreensões que produzem ódio e violência entre os
adultos (DELORS, 2012, p. 79-80).
Aprender a ser: Todo ser humano deve ser preparado, em especial pela
educação que recebe na juventude, para elaborar pensamentos autônomos
e críticos, bem como formular os seus próprios juízos de valor, de modo que
possa decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida
(DELORS, 2012, p. 81).

É possível verificar uma relação direta entre os quatro pilares elaborados
por Delors, e as competências propostas pela BNCC.
Desse modo, no âmbito da BNCC, a noção de competência é utilizada no
sentido de mobilização e de aplicação dos conhecimentos escolares,
entendidos de forma ampla, (conceitos, procedimentos, valores e atitudes).
Portanto, “ser competente” significa ser capaz de, ao se defrontar com um
problema, ativar e utilizar o conhecimento construído. Percebe-se aqui uma
predominância do aprender a aprender para o saber fazer (COSTA e
MOLINA, 2020, p. 8).

Delors (2012) estabelece como Aprender a Conhecer as ações que vão
promover ao estudante um aprendizado direcionado à compreensão do mundo que o
rodeia, desenvolver capacidades profissionais e a importância de se descobrir. A
BNCC, em suas competências destinadas à formação do estudante, consegue atingir
a proposta de Delors (2012) no pilar Aprender a Conhecer, dentre elas, as
competências 1 e 3. São elas:
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o
mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade,
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continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais
às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção
artístico-cultural (BRASIL, 2018, p. 10).

O estudante que que consegue atingir as competências 1 e 3, consegue
atingir o pilar Aprender a Conhecer. Este estudante é capaz de ter uma compreensão
do mundo, da sociedade em que vive, aprender linguagens que vão de encontro com
suas possíveis capacidades profissionais e faz com que este tenha capacidade de
descobrimento.
Outro pilar trabalhado por Delors (2012), Aprender a Fazer, tem como
objetivo trabalhar o ato de enfrentar e executar situações que o estudante pode
encontrar em seu dia a dia, o autor diz que neste pilar é importante ensinar o aluno a
colocar em prática o seu conhecimento. Aprender a Fazer pode se relacionar com as
competências 4, 5 e 7 propostas pela BNCC, são elas:
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras,
e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das
linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que
respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e
o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com
posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do
planeta (BRASIL, 2018, p.10).

Vale ressaltar a importância dos pilares Aprender a Conhecer e Aprender
a Fazer, e que eles devem estar lado a lado, onde a compreensão de um determinado
conteúdo deve sempre estar alinhado com como e onde executar este conhecimento
adquirido.
Aprender a Conviver é baseada em uma perspectiva de interação
harmônica entre membros de uma sociedade que este pilar proposto por Delors
(2012). O autor (2012, p. 79-80) diz que é importante o estudante “tomar consciência
das semelhanças e da interdependência que existe entre todos os seres humanos do
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planeta.” A BNCC alinhada nesta proposta, desenvolve as competências 9 e 10,
sendo:
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos
humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem
preconceitos de qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários (BRASIL,
2018, p. 10).

As competências acima mostram a importância das relações
interpessoais na formação do estudante e o quanto é benéfico a formação de cidadãos
para a construção de uma sociedade igualitária, sem preconceitos, com autonomia e
responsabilidade.
E por fim, o último pilar proposto por Delors (2012), Aprender a Ser,
prioriza a formação intrapessoal do estudante. O autor aponta sobre a formação dos
“juízos de valor, de modo que possa decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes
circunstâncias da vida” (DELORS, 2012, p.81). Nesta perspectiva, a BNCC consegue
abranger na competência 8 ao estipular:
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional,
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e
as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas (BRASIL,
2018, p. 10).

Neste contexto, uma educação que esteja voltada para a construção de
um ser humano com características sustentáveis (social, econômica e ambiental), é
possível formar cidadãos para uma compreensão do meio, valorização de sua própria
cultura e preservação do espaço (patrimônio). Através do turismo pedagógico um
estudante tem a possibilidade de integração com o local visitado, percepções
diferentes do habitual, interações sociais junto aos colegas e outros envolvidos e,
muitas vezes esta vivência prática auxilia no processo de construção de
conhecimento, na introspecção das informações, gerando um melhor comportamento.

4.3 A EDUCAÇÃO EM FRANCA/SP
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A lei N° 8.300, de 31 de agosto de 2015, institui o Plano Municipal de
Educação, e possui vigência de 10 anos, sendo válido então entre 2015 e 2025. Em
seu artigo 2°, a respectiva lei dita suas diretrizes, sendo:
I.Erradicação do analfabetismo;
II.Universalização do atendimento escolar;
III.Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação
IV.Melhoria da qualidade da educação;
V.Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais
e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI.Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII.Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII.Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação
tendo como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure
atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e
equidade;
IX.Valorização dos (as) profissionais da educação;
X.Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental (FRANCA, 2015).

É possível identificar através da lei que institui o Plano Municipal de
Educação algumas diretrizes que se alinham com atitudes sustentáveis e busca por
uma educação de qualidade, possibilitando o desenvolvimento educacional e social
dos envolvidos.
A Fundação de Esporte, Arte e Cultura - FEAC, é uma política pública
do município voltada para estes segmentos e tem como objetivo “executar, promover,
incentivar e difundir as políticas relacionadas com as atividades socioculturais
esportivas e a divulgação institucional do município de Franca, através de parcerias
estimuladas entre o setor público e privado da cidade.” (FRANCA, 2015, p.34)
A FEAC se torna um importante eixo dentro da cidade para elaborar
estratégias e organização de ações a fim de promover atividades socioculturais.
Inclusive, a FEAC fica responsável pela gestão de alguns atrativos turísticos do
município, dentre eles o Museu Histórico Municipal “José Chiachiri” e o Conjunto
Poliesportivo “Dr. Hélio Palermo”, apontados como possíveis locais que podem ser
utilizados ao se pensar na prática pedagógica. Sendo assim, as ações propostas pela
FEAC podem contribuir para a educação e o desenvolvimento dos estudantes e
munícipes.
A Secretaria Municipal de Educação, tem como missão “Servir a
comunidade e a família garantindo educação de qualidade, assegurando acesso,
permanência e sucesso de todos os alunos, promovendo uma cultura para a paz e a
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justiça, num processo de melhoria contínua” (FRANCA, 2015, p. 37); e sua visão é ser
referência pelo modelo de gestão de sistema educacional voltado para qualidade da
aprendizagem e do ensino.
O Plano Municipal de Educação estabelece algumas metas, estratégias,
ações e indicadores para buscar a qualidade desejada entre 2015 e 2025. Cabe
destacar algumas metas e suas ações para execução e sua relação dos espaços
públicos e atrativos, para que se consiga atingir o objetivo desta pesquisa.
Quadro 4 – Metas, estratégias e ações

METAS

ESTRATÉGIAS

AÇÕES

Meta 2: Universalizar o
Ensino Fundamental de
9 (nove) anos para toda
a população de 6 (seis) a
14 (quatorze) anos e
garantir que pelo menos
99% (noventa e nove por
cento)
dos
alunos
concluam essa etapa, na
idade recomendada, até
o último ano de vigência
deste PME.

2.5: Promover parcerias
entre
escolas,
instituições
e
movimentos culturais, a
fim de garantir a oferta
regular de atividades
culturais para a livre
fruição
dos
alunos,
dentro e fora dos
espaços
escolares,
assegurando ainda que
as escolas se tornem
polos de criação de
difusão cultural.

2.5.1:
Fomento
de
parcerias com SESI,
FEAC, Universidade e
outros
órgãos
que
possam
oferecer
oportunidades
de
participação
em
apresentações culturais
(peças de teatro e
apresentações
musicais), dentro e fora
da cidade de Franca.

2.9: Oferecer atividades
extracurriculares
de
incentivo aos estudantes
e
de
estímulo
à
construção
de
habilidades,
inclusive
mediante certames e
concursos
nacionais,
estaduais, municipais e
outros.
Meta
6:
Oferecer
Educação em Tempo
Integral em, no mínimo,
50% (cinquenta por
cento)
das
escolas
públicas, de forma a
atender, pelo menos,
25% (vinte e cinco por

6.3
Fomentar
a
articulação da escola
com
os
diferentes
espaços
educativos,
culturais e esportivos e
com
equipamentos
públicos, como centros
comunitários,

2.9.1:
Estímulo
e
garantia
da
participação
dos
alunos às ações de
promoção cultural e
científica, certames e
concursos

6.3.2 Estabelecimento
de parcerias
com espaços
educativos, culturais e
esportivos disponíveis
na cidade.
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cento) dos alunos da
Educação Básica, em
articulação com a União
e o Estado, respeitando
as
condições
orçamentárias.

bibliotecas,
praças,
parques,
museus,
teatros,
cinemas
e
planetários;

Meta 7: Fomentar a
qualidade da Educação
Básica em todas as
etapas e modalidades.

7.16:
Garantir
manutenção
da
infraestrutura
básica,
bem como o acesso de
todos os alunos a todos
os espaços para a
prática esportiva, bens
culturais e artísticos, a
equipamentos
e
laboratórios de ciências
e, em cada edifício
escolar,
garantir
a
acessibilidade
às
pessoas
com
deficiência.

7.16.2: Implementação
de práticas
educacionais junto aos
professores,
funcionários, pais e
alunos, sobre meio
ambiente, reciclagem e
consumo sustentável
dos recursos
energéticos.

Fonte: Plano Municipal de Educação - Adaptado pelo autor

A Meta 2 do Plano Municipal de Educação, diz:
Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população
de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 99% (noventa e
nove por cento) dos alunos concluam essa etapa, na idade recomendada, até
o último ano de vigência deste PME (FRANCA, 2015, p. 118).

Em sua estratégia 2.5, aponta sobre:
Promover parcerias entre escolas, instituições e movimentos culturais, a fim
de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos
alunos, dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as
escolas se tornem polos de criação de difusão cultural (FRANCA, 2015, p.
126).

Para a prática de tal atividade, é importante a organização do espaço
público, atrativos com estrutura para receber estudantes, mão de obra qualificada, a
fim de promover a difusão cultural para os estudantes com qualidade. E para o
cumprimento desta meta também foram estipuladas algumas ações, dentre elas a
2.5.1: “Fomento de parcerias com SESI, FEAC, Universidades e outros órgãos que
possam oferecer oportunidades de participação em apresentações culturais (peças
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de teatro e apresentações musicais), dentro e fora da cidade de Franca.” (FRANCA,
2015, p. 126).
Ao analisar a Meta 2 e a ação 2.5.1, nota-se a presença de como
atividades extra classe se tornam importantes para o desenvolvimento dos
estudantes. Utilizando de espaços públicos, atrativos turísticos, a busca pela cultura
local, se torna um meio facilitador no processo de ensino aprendizagem.
A Meta 6, também é possível fazer relações com o objeto de estudo
deste trabalho, onde diz sobre:
Oferecer Educação em Tempo Integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e
cinco por cento) dos alunos da Educação Básica, em articulação com a União
e o Estado, respeitando as condições orçamentárias (FRANCA, 2015, p.
143).

Em sua estratégia 6.3 pretende “Fomentar a articulação da escola com
os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos
públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros,
cinemas e planetários”, sendo possível aqui identificar novamente a presença de
atividade extra classes visando o desenvolvimento educacional do estudante.
Seguindo em análise, a Meta 7 tem como direcionamento o fomento da
qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades. E para garantir a
qualidade, a estratégia 7.16 aponta sobre “Garantir manutenção da infraestrutura
básica, bem como o acesso de todos os alunos a todos os espaços para a prática
esportiva, bens culturais e artísticos, a equipamentos e laboratórios de ciências e, em
cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência.”
(FRANCA, 2015, p. 151). Uma das ações pensadas para atingir a meta é a 7.16.2 e
define sobre a “Implementação de práticas educacionais junto aos professores,
funcionários, pais e alunos, sobre meio ambiente, reciclagem e consumo sustentável
dos recursos energéticos.”.
É possível constatar que algumas das metas, estratégias e ações estão
se relacionando com a abordagem sobre desenvolvimento sustentável, e com a
prática do turismo pedagógico, ao que se diz da utilização de espaços públicos,
atividades recreativas e artísticas, a utilização do meio para garantir uma educação
de qualidade.
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A Secretaria de Educação Municipal, também utiliza de um Regimento
Escolar, de 2017, a fim de promover uma padronização e qualidade nas instituições
municipais de ensino básico, e tem como objetivos:
I. Oferecer Educação de qualidade, assegurando acesso, permanência, e
sucesso de todos os alunos;
II. Promover uma cultura para a paz e a justiça, num processo de melhoria
contínua;
III. Favorecer o desenvolvimento pleno do educando, assegurando-lhe a
formação indispensável ao exercício da cidadania oferecendo-lhe meios para
nos estudos posteriores;
IV. Elevar, sistematicamente, a qualidade do Ensino oferecida aos
educandos;
V. Proporcionar um ambiente favorável ao estudo e ao ensino;
VI. Promover o desenvolvimento do educando em relação ao respeito à
liberdade e apreço à tolerância;
VII. Estimular a capacidade de aprender, tendo em vista a aquisição do
conhecimento, de habilidades e competências, de atitudes e de valores;
VIII. Promover a compreensão do ambiente natural e social, do sistema
político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamentam a
sociedade;
IX. Proporcionar condições para o fortalecimento dos vínculos de família, os
laços de solidariedade humana e da tolerância recíproca em que se assenta
a vida social;
X. Propiciar ao educando o aprimoramento da humanização através de sua
formação ética e do desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico;
XI. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação;
XII. Oportunizar elementos da cultura com vistas à preservação e expansão
do patrimônio cultural, moral e social;
XIII. Conscientizar sobre a importância da preservação do meio ambiente e
dos recursos naturais (FRANCA, 2017, p. 8).

Através do Regimento Escolar, pode-se verificar a preocupação em
manter uma educação acessível e de qualidade no município, inclusive ao relacionar
com o objeto de trabalho deste estudo. Ao analisar os objetivos V, XII e XIII, há o
interesse e busca pela conscientização ambiental, e foco também no patrimônio
cultural do município. O documento (FRANCA, 2017, p. 36), ao tratar especificamente
do ensino fundamental, em um de seus objetivos específicos, aponta em seu objetivo
IV o “contato pleno com o patrimônio cultural, científico e tecnológico da humanidade”
O capítulo IV do Regimento Escolar, aborda questões sobre atividades
complementares, onde o artigo 106 diz:
No decorrer do ano letivo poderão ser realizadas atividades complementares
ao processo de ensino e de aprendizagem tais como: excursões, visitas,
torneios esportivos, passeios recreativos devidamente planejados dentro dos
programas e projetos educacionais do município, observando-se para sua
execução a legislação vigente (FRANCA, 2017, p. 50).
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As visitas pedagógicas, é então, uma prática prevista pelo regimento
municipal, desde que estejam planejadas e programadas. No Plano Municipal de
Educação é apresentado alguns projetos, e dentre eles o projeto “Conhecendo a
Cidade”, que tem como objetivo passeios culturais pela cidade pelo shopping, museu,
teatro, cinema, biblioteca, arquivo histórico e praças para que os estudantes
conheçam melhor os pontos de seu próprio município, além dos espaços específicos
para ensino de algumas disciplinas, como o Museu Interativo de Ciências e
Observatório de Astronomia.
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5 A CIDADE DE FRANCA/SP
Franca é um município criado em 1824 e localizado no nordeste do
estado de São Paulo. Segundo o IBGE, em 2019, possui uma população estimada em
353.187 pessoas e fica a uma distância de 400 km da capital paulista.
Franca é conhecida como a Capital do Calçado Masculino e a Capital
do Basquete.
A economia do município é se caracteriza pelo ramo industrial,
relacionado ainda à vocação calçadista, à confecção de lingerie, ao comércio e à
agricultura.
No setor de agricultura do município, destaca-se a produção de canade-açúcar, milho e soja. A produção do setor cafeeiro é tradicional e está inserido na
região da Alta Mogiana, onde o café produzido na região é altamente aceito no
mercado nacional e internacional.
A cidade de Franca também é um importante polo educacional, e possui
diversas instituições de ensino superior como Uni-FACEF (Centro Universitário
Municipal de Franca), FDF (Faculdade de Direito de Franca), UNESP (Universidade
Estadual Paulista) e UNIFRAN (Universidade de Franca), além de diversas escolas
de ensino básico, dentre elas a Fundação Educandário Pestalozzi.
Em uma análise feita pela Firjan (2018), o IFDM (Índice Firjan de
Desenvolvimento Municipal), Franca é considerada a 41° cidade mais desenvolvida
do país. O estudo mede, através de dados oficiais, emprego e renda, educação e
saúde, e a partir de então gera um índice de desenvolvimento socioeconômico. No
ano de 2018 (ano base – 2016), Franca atingiu uma pontuação de 0,8607, sendo
classificada em “Alto Desenvolvimento”.
A Firjan é Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, uma
organização privada sem fins lucrativos que possui como missão “Promover a
competitividade empresarial, a educação e a qualidade de vida do trabalhador e da
sociedade contribuindo para o desenvolvimento sustentável do estado do Rio de
Janeiro.” De acordo com a Firjan (2018), o IFDM pretende captar os novos desafios
para o desenvolvimento do país. Conforme mostra o gráfico abaixo, Franca/SP se
encaixa nos municípios com alto desenvolvimento:
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Gráfico 1 – Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal

Fonte: Firjan, 2018

A relação da cidade de Franca com o turismo se dá principalmente ao
fato do grande poder e fama no setor calçadista e sua grande produção no setor
cafeeiro. Sendo assim, Franca recebe durante todo o ano empresários e pessoas
interessadas no setor de couro e calçados, fomentando ainda mais o setor do turismo
de negócios e eventos da cidade.
A grande importância destes setores econômicos para a cidade de
Franca faz com que o fluxo de pessoas para a cidade seja alto, sendo importante
então oferecer uma boa infraestrutura turística, como a rede hoteleira, bares e
restaurantes, guias de turismo, e planejamento turístico que visam o desenvolvimento
local.
Pela perspectiva de Barros (2010):
Apesar de ser conhecida nacionalmente por ser um pólo industrial de
expressão, título este que lhe rende um fluxo de turistas que vêm à cidade a
negócios, ainda muito pouco se publica sobre trade turístico disponível a um
planejamento de desenvolvimento turístico (BARROS, 2010, p. 62).
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Um bom planejamento buscando o potencial turístico da cidade,
relacionado ao trade turístico existente na cidade, torna a cidade cada vez mais
preparada para receber turistas com diversas motivações.
Não apenas a cidade de Franca, mas toda a região, possui bastante
atrativos turísticos que são capazes de angariar ainda mais turistas.
Cidades como Rifaina, que fica às margens do Rio Grande, é um destino
muito procurado por turistas na região de Franca que buscam momentos de lazer e
descanso em ranchos e hotéis, estando a apenas 60km de distância. Cidades como
Batatais e Brodowski, 50 km e 61 km, respectivamente, são cidades pertencentes ao
Roteiro Portinari. Na cidade de Brodowski, a casa onde o artista passou a infância,
atualmente é um museu onde abriga toda a história do pintor e possui diversas obras,
já em Batatais, as obras de Portinari estão em um acervo na Igreja Matriz Bom Jesus
da Cana Verde.
Outra cidade da região com grande potencial turístico que atrai diversos
visitantes, é a cidade de Pedregulho, onde possui o Parque Estadual das Furnas de
Bom Jesus, a 42 km de Franca.
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Figura 6 – Franca/SP e região

Fonte: SP TURISMO

A secretaria de turismo do estado de São Paulo, em um mapa de
segmentação turística do estado, classifica Franca como município com potencial
histórico e cultural, devido ao contexto histórico que o setor calçadista contribui para
a cidade. A segmentação foi feita entre as cidades do estado de São Paulo de acordo
com seus principais atrativos turísticos, seguindo entre Aventura e Ecoturismo, Sol e
Praia, Turismo Rural, Comidas e Sabores, Trilha e Caminhos, Religioso, Histórico e
Cultural.
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Figura 7 – Segmentos turísticos em São Paulo

Fonte: SETUR – SP

Mas a cidade de Franca não possui apenas o calçado e o café como
atrativos turísticos, o basquete é o esporte mais tradicional da cidade, onde sua
população é apaixonada pelo esporte.
O basquete atrai visitantes para assistir aos jogos e conhecer a energia
da torcida francana.
O patrimônio histórico-cultural da cidade revela bastante sobre o
contexto da cidade, e são atrativos importantes para visitantes e a própria população
entender sobre a cultura local e seus valores.
A cidade conta com diversos patrimônios tombados pelo CONDEPHAAT
- Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico (2016), sendo museus, casas com
estilos arquitetônicos que revelam a história da cidade, monumentos importantes,
festas, manifestações folclóricas e eventos.
A cidade de Franca conta hoje com uma boa estrutura hoteleira para
receber turistas, principalmente turistas ligados ao turismo de negócios.
Sobre o Turismo de Negócios ainda há alguns contrapontos, pois, alguns
autores estabelecem que uma pessoa ao se deslocar para uma atividade lucrativa,
ela não está exercendo uma atividade turística.
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o número e as modalidades de eventos proliferam em todas as áreas. Era de
esperar que ocorresse justamente o contrário, num momento em que os
meios virtuais do ciberespaço permitem o contato de pessoas de todas as
partes do mundo sem que precisem percorrer grandes distâncias, perder
tempo em aeroportos, enfim, enfrentar todo tipo de transtorno que uma
viagem pode acarretar.
No entanto, não é o que se vê na prática. O encontro de pessoas tem-se
revestido de um significado ainda maior. Seja no âmbito das entidades, no
mundo da ciência ou dos esportes, seja na comercialização de produtos e
serviços, no relacionamento entre as pessoas, a realização de eventos se
impõe (FORTES e SILVA, 2011, p. 15).

Fato é que eventos e negócios movimentam pessoas, que contratam
serviços, consomem produtos, gerando então fluxo de capital.
No Brasil, o mercado de viagens corporativas é parte importante do market
share do turismo, mas somente no início de 2015 passou a ser reconhecido
pelo Ministério do Turismo como um nicho com particularidades específicas,
que precisa de um olhar e de um tratamento diferente do dedicado ao turismo
de lazer (MARTINS e MURAD JUNIOR, 2015, p.15).

Segundo a perspectiva de Barretto (2014):
Entende-se que a expressão Turismo de Negócios é um contrassenso. O que
acontece normalmente é que a pessoa que viaja a negócios, por motivos
profissionais ou para eventos, comporta-se como um turista pois utiliza
praticamente de todos os serviços turísticos (BARRETTO, 2014, p. 22).

Independente do motivo da viagem, este turista consome toda a
infraestrutura disponível para a prática turística, como meio de transporte,
hospedagem,

alimentação,

espaços

de

eventos

e

até

mesmo

consome

entretenimento em momentos fora de seus horários de trabalho.
Martins e Murad Junior (2015) conceituam esse viajante como viajante
corporativo, sendo um funcionário ou prestador de serviço, que em nome da empresa,
tem como responsabilidade fechar negócios, participar de vendas e reuniões fora de
seu local de residência.
BENI (2001), trata este tipo de turista como
turista potencial, que afluem aos grandes centros empresariais e
cosmopolitas a fim de efetuarem transações e atividades profissionais,
comerciais e industriais, empregando seu tempo livre no consumo da
recreação e entretenimento típicos desses grandes centros, incluindo-se
também a frequência a restaurantes com gastronomia típica e internacional
(BENI, 2001, p. 423).

O Ministério do Turismo (2010) conceituou o turismo de negócios e
eventos como “o conjunto de atividades turísticas decorrentes dos encontros de
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interesse profissional, associativo, institucional, de caráter comercial, promocional,
técnico, científico e social.”
A união dos segmentos de “negócios” e “eventos” se deu ao fato de em
grande parte das situações os dois tipos de turismo andarem lado a lado. A prática do
turismo de negócios leva como principal característica o âmbito profissional, o objetivo
de comércio de algum determinado produto, reuniões entre empresários, fechamento
de parcerias e negócios em modo geral. A relação com eventos surge a partir daí,
onde eventos programados, como congressos, convenções e feiras, podem resultar
em uma reunião para a concretização de compra e venda de um determinado produto.
Neste pensamento de união entre os segmentos Negócio e Eventos,
pode ocorrer turismo motivados por visitas técnicas, viagens corporativas (compra e
venda de produtos), reuniões empresariais, feiras, convenções, workshops,
treinamentos, etc.
Com a globalização, avanço tecnológico e maior facilidade no
deslocamento, as viagens realizadas com objetivo de negócios e eventos vem
crescendo a cada dia. O fluxo de pessoas motivado por este tipo de turismo no Brasil
favorece o desenvolvimento turístico, principalmente em cidades onde o turismo de
lazer não é tão explorado. Muitas cidades que vivem de indústria e comércio, apostam
em uma boa oferta turística para atrair cada vez mais pessoas com objetivos de
negócios. Ofertas na hotelaria, aluguel de veículos, meios de transporte
aéreo/rodoviário e transfer, bares e restaurantes, e toda a mão de obra que é
necessária para atender este turista, faz com que este seja uma aposta de
desenvolvimento econômico de muitas cidades, principalmente em épocas de baixa
temporada.
Segundo Souza e Lummertz (2019) em uma matéria divulgada no site
Desenvolve SP, a cidade de São Paulo/SP, o maior centro financeiro da América
Latina, é a cidade que mais recebe turistas a fim de negócios e movimenta cerca de
R$ 16,3 bilhões de reais ao ano com esta prática.
Sendo assim, o turismo de negócios e eventos é a prática de turismo
motivada pela participação em eventos programados e com objetivos corporativos,
compra e venda de produtos e que tenha um fim econômico para os participantes.
Em 2021, Franca conta com 5 hotéis cadastrados no Cadastur - Sistema
Nacional de Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos. Os hotéis cadastrados
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possuem uma boa estrutura de recepção aos turistas, áreas de eventos e lazer,
tornando um espaço adequado para receber turistas de negócios, eventos e lazer.
A possibilidade da prática do turismo na cidade de Franca não fica
apenas com o turismo de negócios. Como visto acima, alguns patrimônios históricos,
a cultura do cultivo do café e visitas a fazendas cafeeiras, o esporte, também são
pontos essenciais para uma abordagem do turismo na cidade.
O turismo religioso na cidade também possui uma significativa demanda.
O catolicismo presente em Franca atrai diversos fiéis em um dos principais eventos
religiosos, o Hallel.
Veio a inspiração de fazer um evento, onde a música cristã fosse o motivo
para chamar a juventude para um outro anúncio, diferente do que havia no
‘Rock in Rio’. O que sentimos era que Jesus queria aqueles jovens ouvindo
falar de paz, alegria, esperança e muito amor (HALLEL, 2017).

Então, em 1988 surgiu a primeira edição do Hallel – som e vida. O Hallel
atrai pessoas de vários lugares do país e do mundo, que usufrui da estrutura hoteleira
da cidade e outras ofertas turísticas.
Relacionado ainda ao turismo religioso, Franca abriga o IMA - Instituto
de Medicina do Além (c2021), onde são realizadas cirurgias espirituais. Neste caso,
há uma grande movimentação de fiéis ligados ao espiritismo, que procuram a cidade
com o objetivo de cura através das cirurgias. O IMA foi idealizado pelo médium João
Berbel: “O médium João Berbel, nesta época, começou a receber influências
espirituais de seu mentor Dr. Alonso y Alonso, que quando encarnado fora médico e
prefeito da cidade de Franca” (IMA, c2021).
Como visto, o fluxo de turistas na cidade de Franca é relativamente alto,
porém em casos específicos como citado. Franca possui uma história rica e
monumentos importantes que podem agregar ainda mais para o desenvolvimento da
cidade e despertar o interesse de turistas.
No presente trabalho, o segmento de estudo é o turismo pedagógico,
onde é questionado este segmento como um meio de desenvolvimento regional.
Além das possibilidades já mencionadas, o contexto histórico da cidade
de Franca e os monumentos presentes possuem um conteúdo muito rico, podendo
auxiliar no processo de desenvolvimento educacional dos estudantes.
5.1 O CONTEXTO HISTÓRICO
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O início da história da cidade de Franca dá início no século XVIII com o
fluxo de imigrantes que circulavam pela região e usavam como pouso o atual território.
Com a escassez do ouro em Minas Gerais, outras fontes de regiões começaram a ser
exploradas, e então a chamada Estrada dos Goyazes era rota dos exploradores, que
buscavam em Goiás outra fonte de riqueza.
Neste movimento migratório, os mineiros vão fazer seus assentamentos cada
vez mais para o oeste, no intento de se fixar nas novas terras desbravadas
com atividades agro-pastorís e acabam por ocupar a faixa onde se estendia
a velha trilha do Anhanguera, o caminho do Sal, a “estrada dos Goyazes”
(FERREIRA, 2006, p. 25).

Franca então se inicia com a passagem destes imigrantes que tinham a
região como ponto de pouso. Naquela época, os pousos eram locais de passagem
onde os viajantes se abasteciam, descansavam, se alimentavam, para continuar suas
viagens.
Foi no início do século XIX, em 1805, que a região de Franca elevou sua
categoria de arraial à freguesia. O capitão mor Hipólito Antonio Pinheiro, um dos
primeiros a se estabelecerem nas terras, enviou um pedido ao então governador do
estado de São Paulo Antônio José de Franca e Horta, para que o então arraial fosse
promovido.
(...) numa época em que o fisco era implacável, não seriam os mineiros (que
tanto tinham sofrido os seus rigores em sua terra natal) que iriam propagar
as franquias que o sertão lhes propicia no nome de sua Freguesia. O nome
de Franca foi dado em homenagem ao Capitão Antonio José da Franca e
Horta cujos esforços em prol da nova Freguesia e futura Vila foram decisivos
(CHIACHIRI FILHO, 1986, p. 59).

A sede mais próxima com estrutura religiosa e justiça era a Freguesia de
Moji, atual Mogi Mirim, e isto foi fator crucial para a elevação de Franca à freguesia,
já que para fins de justiça e principal ponto religioso era muito distante da população
local já existente na região. Na ocasião, em dezembro de 1805, foi criada a Freguesia
de Nossa Senhora da Conceição da Franca, onde surge a primeira casa de oração e
matriz da cidade.
Com o aumento do fluxo de pessoas, consequentemente a economia
na região começou a aumentar, principalmente ligado à pecuária.
A ocupação do Nordeste paulista pelos mineiros, oriundos da Comarca do
Rio das Mortes (sul de Minas), que antes ocuparam o Sertão da Farinha
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Podre (região entre o Rio Paranaíba e Grande), veio acompanhada de
atividades econômicas permanentes com características mercantis,
fortalecidas no decorrer do século. A principal delas era a pecuária
(OLIVEIRA, 2011, p. 6).

Um viajante francês, Auguste de Saint-Hilaire, ao passar por Franca em
1819 descreve em seu diário:
Não havia ali, ao tempo de minha viagem, senão cerca de umas cincoenta
casas, mas já estavam assinalados os locais para a construção de um grande
número delas, e era fácil de perceber que Franca não demoraria em adquirir
grande importância. Durante o tempo em que permaneci nessa vila, era a
mesma inteiramente habitada por mineiros que, pelo ano de 1804, tinham
construído as primeiras casas da localidade (SAINT HILAIRE, p. 117, 1940).

Ao passar do tempo, ainda dependente de Mogi-Mirim, principalmente
às questões relacionadas à lei, a então Freguesia precisava dar um passo a mais para
uma elevação ao nível de vila, onde então teria um acesso direto para resolver
problemas, criação de cadeia, câmara dentre outras estruturas. E então, em 1821, a
Freguesia passa a se chamar Vila Franca Del Rey, porém só em 28 de novembro de
1824 é concedido o título de Vila com o nome de Vila Franca do Imperador. Data esta
tida como a fundação do município de Franca.
A forte relação de Franca com o calçado pode ter vindo a partir deste
momento da história. Com a economia girando principalmente pela pecuária, Ferreira
(2006) traz que o gado, além de garantir a subsistência do sertanejo, também fornecia
o couro que era utilizado na confecção de artefatos como arreios, selas, botas e outros
produtos de montaria, e completa que em 1827 já existiam 30 “sapateiros”. Ao que
conta o historiador, a existência destes artesãos, está ligada ao comércio
proporcionado pelas estradas.
Posteriormente, mais para o final do século XIX, devido ao grande
crescimento e expansão no interior de São Paulo, o café foi a aposta dos Francanos.
A população até então tinha uma economia bem diversa, oriundo da pecuária,
comércio de sal (devido à área de circulação de viajantes) e as atividades artesanais.
A diversificação das atividades econômicas era a característica predominante
na região francana: pecuária e seus derivados, comércio do sal, agricultura
para a subsistência e para os mercados regionais, engenhos de açúcar e
aguardente, tecelagem, garimpo, atividades artesanais e plantações de café
(OLIVEIRA, 2015, p. 195).
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Devido ao grande crescimento na produção de café em todo interior
paulista, Franca ganhou uma linha férrea em 1887, através da Companhia Mogiana.
A criação de uma estação de trem fez com que o desenvolvimento econômico e
territorial da cidade aumentasse ainda mais. Oliveira (2015, p. 200) pontua que a
chegada da ferrovia “facilitou o escoamento dos produtos locais, como toucinho, fumo,
animais e café, provocando a ampliação e dinamização das práticas econômicas.”
A cafeicultura de Franca tinha na qualidade dos cafés o seu estímulo, isso se
verificou na tendência crescente dos seus cafeeiros. A produção variava em
função de uma série de fatores que iam desde as disponibilidades financeiras
de cada agricultor em particular, até as condições climáticas predominantes
(TOSI, 1998, p. 143).

Franca, é conhecida atualmente como a capital do calçado, e como visto
anteriormente, foi um processo que se iniciou com o trabalho manual dos artesãos.
Mas um marco muito importante na história ocorreu em 1921, sob comando de Carlos
Pacheco, foi criada a fábrica de calçados Jaguar, a primeira fábrica de calçados
automatizada de Franca com maquinários importados diretamente da Alemanha. Para
Ferreira (2006, p. 37) isso “possibilitou a Franca ingressar na era da produção seriada,
através da mecanização e de uma maior divisão e especialização do trabalho.”
Caminhando na história da cidade, outro ponto que Franca carrega é sua
fama pelo basquete. Também conhecida como a Capital do Basquete, sua história
começou na década de 1950:
a partir do trabalho de base realizado pelo professor de educação física
paulistano Pedro Morilla Fuentes no Instituto de Educação Torquato Caleiro
- IETC, em meados dos anos 1950, que o basquete local se tornou uma das
formas da cidade de Franca ser reconhecida nacional e internacionalmente
no campo esportivo (FERREIRA, 2006, p. 50).

Pedro Morilla Fuentes, o Pedroca, hoje é homenageado no ginásio
“Pedrocão”, atual ginásio da equipe de basquete da cidade.
No decorrer de sua história, o município de Franca passou por grandes
transformações, possuindo monumentos e atrativos turísticos que contam sobre seu
desenvolvimento, sendo possível compreender mais a fundo a cultura e história local.
É importante destacar a história da cidade e fazer suas relações com os
monumentos existentes para posteriormente verificar o que estes espaços podem
contribuir para estudantes.
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Além do estudante conseguir ter uma maior compreensão da cultura
local, outras disciplinas podem ser abordadas nos espaços que o município possui.
A própria história e formação da cidade auxilia no desenvolvimento dos estudantes.
Desta forma, Franca possui uma trajetória relevante para a formação de estudantes,
contribuindo para o trabalho de diversas disciplinas. Podemos verificar os atrativos e
suas histórias particulares e como elas podem auxiliar no processo de ensino
aprendizagem, se tornando um meio de desenvolvimento educacional.

5.2 OS ATRATIVOS TURÍSTICOS
No decorrer do presente subtítulo, serão abordados alguns atrativos
turísticos e monumentos que são marcos importantes para a cidade de Franca, e quais
as suas contribuições para a prática do turismo pedagógico.
O artigo 1° da Lei número 25 de 30 de novembro de 1937 define:
o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e
imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer
por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu
excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico
(BRASIL, 1937).

De acordo com o CONDEPHAAT Franca - Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico - o município conta com 77
patrimônios tombados em um documento de 2016.
Vale ressaltar o papel fundamental de um Conselho de Defesa do
Patrimônio Cultural para a preservação da identidade de um município. Ferreira (2017)
pontua que “ao permitir a todos os cidadãos ver a cidade como era no passado, podese trabalhar o conceito de memória coletiva [...]”
O conhecimento da sua história, o reconhecimento de seu patrimônio
edificado, do significado de seus espaços públicos e de uso coletivo, como
praças e outros espaços de celebração e convivência, são fundamentais para
a construção desta identidade (FERREIRA, 2017, p. 31).

Ao tratar sobre a educação na cidade de Franca, vale destacar uma das
escolas mais tradicionais, a centenária Escola Coronel Francisco Martins. O prédio,
inclusive tombado em âmbito estadual pela Resolução 60 de 21/07/2010, pelo seu
“significado cultural, histórico e arquitetônico, aliados ao caráter inovador e modelar
expresso pelo conjunto de edificações escolares públicas construídas pelo Governo

81

do Estado de São Paulo entre 1890 e 1930” (CONDEPHAAT, 2010, p.112). A
Resolução 60 de 21/07/2010 ainda diz em seu artigo 1° sobre o tombamento na
categoria de bem cultural. Outra escola que, pelo Decreto n° 9.942, de 1º de Abril de
2013, segundo o CONDEPHAAT (2016), é a Escola Estadual Caetano Petráglia, um
símbolo na educação Francana.
Segue abaixo sugestões de patrimônios no município de Franca que
podem ser utilizados como objeto de estudo e assim auxiliar escolas e estudantes no
processo de ensino e aprendizagem.
Anteriormente, foi apontado na história de Franca sobre a chegada da
linha ferroviária, pela Companhia Mogiana, em 1887. De acordo com o
CONDEPHAAT (2016), a então Estação Ferroviária é um patrimônio cultural tombado
pelo Decreto nº 7420 de 11 de agosto de 1997. Importante ponto de desenvolvimento
da cidade em decorrência do fluxo de café e circulação de outros produtos, o atrativo
se torna um importante destino para estudo sobre história e geografia, por exemplo.
O bairro da Estação foi-se desenvolvendo a partir daí: a estação era sempre
um centro de recepção de personalidades. Em 1939, a estação ganhou um
prédio novo, mais moderno, estilo "art-noveau" (CONDEPHAT, 2016, p. 8).

Figura 8 – Estação Ferroviária

Fonte: Acervo do autor
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Um dos cartões postais do município de Franca é o Relógio do Sol,
localizado na Praça Nossa Senhora da Conceição. Segundo o CONDEPHAAT (2016)
o monumento é um patrimônio tombado pelo Decreto Municipal nº 7688 de 15 de
setembro de 1999. Inaugurado em 1887, o primeiro relógio do Sol do Brasil é uma
obra do Frei Germano D’Annecy, francês que viveu por quase dez anos em Franca.
O relógio oferece diversas marcações relacionadas ao tempo, estações do ano e
outras informações. Em 2017, após uma forte chuva na cidade, uma árvore caiu sobre
o monumento que acabou sendo danificado, e após período de restauração, foi
reinaugurado em 2019.
O relógio do Sol é uma construção muito antiga. Uma das mais antigas de
Franca. É importante ressaltar que esse monumento é usado em pesquisas
escolares e dados históricos da cidade e sua região, proporcionando um
aprofundamento mais detalhado sobre a Cultura e a História de Franca
(CONDEPHAT, 2016, p. 16).
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Figura 9 – Relógio do Sol

Fonte: Acervo do autor

O Relógio do Sol é um ponto importante para estudos, podendo abordar
conteúdos históricos e culturais, conteúdos sobre geografia, astronomia, física e
matemática, sempre de acordo com a proposta pedagógica da escola e faixa etária
dos estudantes.
O atual Museu Municipal, intitulado Museu Histórico José Chiachiri é
outro patrimônio importante e que pode ser utilizado por instituições de ensino para
abordar temáticas históricas e culturais da cidade. De acordo com o CONDEPHAAT
(2016), o prédio é tombado pelo Decreto nº 7420 de 11 de agosto de 1997. Construído
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em 1896, inicialmente abrigou a cadeia municipal e o fórum da cidade, até 1913. Em
uma visita pelo local é possível encontrar um acervo com milhares de peças que
contam toda a história de Franca e região. Uma visitação rica e que agrega bastante
às disciplinas de história e sociologia, por exemplo, principalmente pelo contato visual
dos estudantes junto às peças expostas.
O Museu Histórico de Franca resultou do convívio cultural da comunidade
local, do engajamento de habitantes do Município de Franca na identificação,
coleta, salvaguarda, preservação e exibição de vestígios da memória,
fragmentos de fatos, personagens e famílias, de tal forma e modo que
servissem para atualizar valores e para alicerçar projetos para o futuro (DI
GIANNI, 2008, p. 14).

Di Gianni (2008) traz que José Chiachiri, patrono do museu, foi um
jornalista e entusiasta dos estudos históricos, e primeiro diretor do Museu.
Figura 10 – Museu Histórico Municipal José Chiachiri

Fonte: Acervo do autor

Outro

atrativo

importante

para

o

desenvolvimento

de

visitas

pedagógicas, é o Colégio Champagnat, hoje, um prédio municipal. Além de todo
contexto histórico, o prédio abriga atualmente a biblioteca municipal com um acervo
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de aproximadamente 50.000 livros, o Arquivo Histórico Municipal, o Observatório
Astronômico e o Museu Interativo de Ciências.
Vale destacar o quanto o é benéfico para estudantes o Colégio
Champagnat, tendo em vista toda a estrutura pedagógica que possui em seu interior.
O prédio do Colégio Champagnat, de acordo com o CONDEPHAAT
(2016), é patrimônio tombado pelo Decreto nº 7420 de 11 de agosto de 1997. Sua
história se inicia com a vinda da Congregação dos Irmãos Maristas para Franca, no
início do século XX. Após se instalarem na cidade, criaram um colégio apenas para
meninos, na época um colégio interno. A inauguração do Colégio, no local onde é
atualmente, foi em 1917, e no decorrer do tempo passou por diversas transformações.
Seu funcionamento como escola durou até a década de 70, quando os maristas
resolveram então encerrar suas atividades educativas na cidade.
Atualmente em seu interior, o prédio abriga o Arquivo Histórico Municipal
Capitão Hipólito Antonio Pinheiro, local onde se abriga boa parte da memória de
Franca. Com diversos documentos, livros, revistas, certidões, a visita ao local é uma
imersão pela história da cidade. O CONDEPHAT (2016) traz que o Arquivo Histórico
Municipal tem como intuito “reunir, catalogar, restaurar, conservar a documentação
sobre a história de nossa gente e oferecer as condições necessárias para o bom
desenvolvimento do trabalho dos estudiosos da história de Franca e região.” Todo o
acervo é tombado pelo Decreto nº 8563 de 25 de Outubro de 2005, tornando-se
patrimônio público.
O interior do Colégio Champagnat também abriga o Museu Interativo de
Ciências. Acompanhados de profissionais, os estudantes têm contato direto com
equipamentos relacionados a física, matemática e biologia, estimulando um
aprendizado na prática das disciplinas e conteúdos relacionados.
O espaço ainda conta com o Observatório Municipal de Astronomia, que
proporciona aos estudantes uma visão do espaço. Dependendo do horário de
visitação, os estudantes terão acessos a telescópios facilitando a observação do
espaço, das constelações, satélites naturais e até outros planetas dependendo da
época do ano. O observatório conta também com recursos audiovisuais para aulas
interativas com os visitantes.
Pode-se compreender o Colégio Champagnat como um importante
destino educacional. Além do seu contexto histórico e arquitetônico, importante para
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o desenvolvimento da cidade, conta ainda com opções que estão ligadas diretamente
à educação.
Figura 11 – Interior do Colégio Champagnat

Fonte: Acervo do Autor

No centro da cidade há um monumento de muita importância para a
cidade e também para o estado de São Paulo. Uma homenagem aos soldados
francanos que batalharam na Revolução Constitucionalista de 1932. Dentre os
soldados que foram convocados para a guerra, nove vieram a falecer e são
conhecidos no município como Voluntários da Franca, nome inclusive de rua na
cidade. Ponto importante que pode contribuir para o ensino de história e geografia.
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Figura 12 – Monumento em homenagem aos Voluntários da Franca

Fonte: Acervo do autor

Um dos pontos do município de Franca que possui uma estrutura
adequada para diversas práticas ao ar livre, é o Conjunto Poliesportivo Dr Hélio
Palermo. Ao falar da história de Franca e a importância do basquete para a cidade,
em seu espaço ainda encontra-se o Ginásio Poliesportivo “Pedro Morilla Fuentes”, o
Pedrocão, utilizado pela equipe de basquete da cidade.
A equipe da cidade, o Franca Basquetebol Clube, utiliza os ginásio
Pedrocão em diversas competições estaduais, nacionais e até mesmo internacionais,
além dos treinos da equipe que algumas vezes ocorrem no ginásio, sendo então um
grande atrativo para visitantes e amantes do esporte.
O espaço ao ar livre, se assemelha a um parque com diversos
equipamentos de lazer, propiciando um ambiente onde possam ser executadas
atividades lúdicas direcionadas para diversas disciplinas, atividades com foco no
desenvolvimento cooperativo dos estudantes, dentre outras práticas.
[...] a área que hoje é composta por diversas quadras poliesportivas, pista de
ciclismo, atletismo, piscina coberta, pista de caminhada, equipamentos de
ginástica sem instrução, Museu do Basquete, Ginásio Poliesportivo “Pedro
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Morilla Fuentes”, estacionamento, vaga preferencial para idosos e
deficientes, playground, sanitários e bebedouros, teve seu início em 1975
quando ainda era apenas o Ginásio Poliesportivo de Franca (SILVA, 2013, p.
80).

Desta forma, o espaço pode agregar para o desenvolvimento social e
educacional de estudantes, se alinhados à práticas de outras atividades lúdicas. O
complexo proporciona aos estudantes uma vivência mais livre, onde nesta situação,
o brincar pode ser uma alternativa educacional.
É importante demarcar que no brincar as crianças vão se constituindo como
agentes de sua experiência social, organizando com autonomia suas ações
e interações, elaborando planos e formas de ações conjuntas, criando regras
de convivência social e de participação nas brincadeiras (BORBA, 2007, p.
41).

Mazaron et al (2020) pontua que propiciar uma educação embasada na
ludicidade, provoca um maior interesse por parte dos estudantes, pois há uma relação
direta com o prazer e nas relações sociais.
Figura 13 – Ginásio Pedrocão

Fonte: Acervo do autor

Outro espaço que pode ser utilizado por estudantes no município de
Franca é a Praça Nossa Senhora da Conceição. Um passeio a pé pela região da
praça, o estudante consegue compreender a história da cidade, podendo agregar às
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disciplinas de história, geografia, ciências e outras disciplinas relacionadas. A própria
praça, além do Relógio do Sol já citado anteriormente, possui a Fonte Luminosa. Uma
fonte que possui 5 estátuas, 4 delas representando as 4 estações do ano e 1 estátua
central simbolizando o Sol. Local propício para estudo de ciências, geografia e
história.
Em lado oposto à Fonte Luminosa há a Concha Acústica, usada pelos
munícipes principalmente aos domingos com a apresentação de uma fanfarra.
Monumento construído em forma de concha que pode contribuir aos estudantes para
estudo de física, matemática e outras disciplinas que podem ser abordadas em seus
contextos.
Tinha numa das extremidades, o Relógio do Sol, obra em mármore
construída por Frei Germano de Annecy (executada em 1886, e atualmente
tombada pelo CONDEPHAAT), e no centro, o coreto, palco das retretas
musicais. A velha Matriz, nesta época, quando já se erguia o novo templo,
ocupava o restante da quadra atual [...] (FERREIRA, 1983, p. 52).

A praça central sempre foi um dos pontos mais importantes da história,
local de ponto de encontro de famílias e amigos. A primeira igreja, uma pequena
capela, já havia sido construída no início da formação da cidade (local onde
atualmente é a Fonte Luminosa). A Praça Nossa Senhora da Conceição é datada de
1909, e passou por diversas transformações em sua história. Segundo Ferreira (1983)
a atual igreja matriz teve sua construção iniciada em 1898 e sua primeira missa
realizada em 1913, mas ainda inacabada.
O estudante em contato com a Igreja Nossa Senhora da Conceição,
consegue ter um contato direto com a arte. Com traços góticos e neoclássicos, sua
estrutura pode ser utilizada em disciplinas de artes, história, ciências exatas, dentre
outras possibilidades.
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Figura 14 – Igreja Nossa Senhora da Conceição

Fonte: Acervo do autor

Figura 15 – Concha Acústica

Fonte: Acervo do autor
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Figura 16 – Fonte Luminosa

Fonte: Acervo do autor

Algumas ruas da região central da cidade ainda mantêm as antigas
características e traçados, como por exemplo a Rua do Comércio, uma rua estreita
que antigamente era utilizada para a prática do comércio e circulavam animais de
carga e montaria. Até hoje a rua estreita permanece e as características relacionadas
ao comércio.
Construções antigas ainda permanecem na região central, retratando
através da arquitetura um pouco da história, mas que com o tempo estão dando lugar
à novas construções e prédios para comércio, descaracterizando o ambiente histórico
e cultural.
Vale ressaltar a relevância de alguns atrativos e monumentos listados
no decorrer do capítulo e algumas de suas possíveis contribuições para o
desenvolvimento da prática pedagógica. No município há ainda diversas outras
possibilidades, em espaços públicos ou privados que podem promover essa
integração da vivência no destino e suas relações com alguma determinada disciplina.
Como um fator importante a ser pontuado é o pré conhecimento que o
professor responsável tenha do local escolhido, pois assim consegue tirar o melhor
proveito possível do monumento visitado, consequentemente
educacional do estudante.

o desenvolvimento
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6 O TURISMO PEDAGÓGICO EM FRANCA/SP
Levando em consideração que o potencial turístico da cidade de Franca
e sua contribuição para o ensino e desenvolvimento da região bem como,
compreender esse ambiente pedagógico e como é constituído e executado, foram
coletadas informações através de entrevista semiestruturada e também questionários
com os participantes selecionados.
Optou-se por convidar 2 diretoras de 2 instituições de ensino particulares
do município de Franca que participaram através de uma entrevista semiestruturada
feita de forma online, 10 profissionais atuantes no segmento do turismo pedagógico,
podendo ser agentes de viagens, guias de turismo e profissionais de lazer e 5
pais/mães de estudantes que já praticaram o turismo pedagógico, e a partir da coleta
de dados dos questionários, foi possível uma discussão através da análise de
conteúdo. Os participantes foram escolhidos devido serem atores envolvidos
diretamente e indiretamente para a prática do turismo pedagógico. As escolas foram
selecionadas de acordo com a relevância delas no município, os profissionais foram
escolhidos de acordo com o ramo de atuação e contato com o segmento, e de forma
indireta os responsáveis de estudantes que já praticaram o turismo pedagógico. A
metodologia adotada se caracteriza como qualitativa e aplicada pois busca através da
entrevista semiestruturada e questionário, pontuar a percepção e aplicação do turismo
pedagógico através de 3 óticas diferentes.

6.1 AS INSTITUIÇÕES

Para a pesquisa, foram convidadas 2 representantes de 2 instituições de
ensino particulares do município de Franca a fim de discutir a viabilidade e a ótica
destas instituições com relação à prática do turismo pedagógico.
Devido ao atual cenário de pandemia e recomendações de isolamento
social, foram realizadas 2 entrevistas de forma online através de plataforma de vídeo
chamadas, sendo uma entrevista para cada diretora da escola. As entrevistas
ocorreram através de algumas perguntas e questionamentos semiestruturados.
Visando preservar a identidade das entrevistadas e das escolas que
representam, serão nomeadas de: Entrevistada A representando a Escola 1, e
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Entrevistada B representando a Escola 2. Vale ressaltar a participação ativa e
colaborativa das participantes durante a entrevista.
Essa pesquisa se caracteriza como qualitativa, através de análise de
conteúdo segundo Bardin (2016), análise documental e exploratória através de
levantamento e estudo bibliográfico para coleta das definições sobre o turismo,
turismo pedagógico e da legislação vigente.
Para responder ao problema e chegar aos objetivos esperados, a análise
das entrevistas será feita através da categorização dos conteúdos analisados. Bardin
(2016, p. 148) diz que “classificar os elementos em categorias impõe a investigação
do que cada um deles tem em comum com outros”.
Para Bardin (2016, p. 36) “a análise de conteúdo é um conjunto de
técnicas de análise das comunicações”. Bardin (2016) diz que a análise documental
tem como objetivo dar forma e representar a informação contida em um documento.
Silva e Fossá (2012, p. 2) destacam que “a análise de conteúdo é uma técnica de
análise das comunicações, que irá analisar o que foi dito nas entrevistas ou observado
pelo pesquisador.”
Através das respostas e análise dos resultados foi possível identificar se
instituições de ensino adotam este segmento como prática educacional e a viabilidade
do turismo pedagógico para o desenvolvimento do estudante.
Bardin (2016) aponta que a análise de conteúdo pode ser dividida em
três etapas, sendo: a pré análise, a exploração do material e o tratamento dos
resultados. E através da análise de conteúdo, os objetivos desta pesquisa serão
respondidos de acordo com as respostas colhidas nas entrevistas semiestruturadas e
questionários propostos.
As categorias aqui selecionadas, são embasadas nos objetivos deste
estudo e são:
-

Identificar a utilização do turismo pedagógico pelas instituições de
ensino de Franca/SP.

-

Analisar o turismo pedagógico e sua contribuição para a formação do
estudante no âmbito educacional e social

-

Verificar

a

utilização

do

turismo

desenvolvimento regional sustentável;

pedagógico

como

meio

de
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A entrevistada A, representando a escola 1, é coordenadora do ensino
infantil e fundamental I. E ao ser questionada no início da entrevista, a participante já
diz sobre o uso de viagens/visitas pedagógicas na escola:
A gente já tem uma tradição lá no nosso colégio de fazer as viagens
pedagógicas em outubro, na semana que antecede a semana da criança, já
é tradição, elas já ficam no calendário, as crianças já esperam. E a gente já
tem os lugares fixos do primeiro ao quinto ano, pra onde eles vão a cada ano
(Entrevistada A/Escola 1).

A entrevistada A ainda continua dizendo que estas viagens/visitas fazem
parte do “projeto pedagógico, um complemento do que eles estão vendo em sala de
aula”. Questionada sobre o turismo ser um ferramenta educacional, a entrevistada A,
diz que considera essa prática como uma ferramenta pedagógica.
Os alunos, hoje, não podem ficar presos apenas dentro de uma sala de aula,
nos muros da escola. Eles precisam ir além, né? Ver o que acontece, e unir
essa teoria, o que eles veem dentro da sala de aula na vivência deles, saber
onde eles vão aplicar esse conhecimento. [...] O turismo pedagógico, eles
saírem além dos muros da escola, propicia isso pra eles (Entrevistada
A/Escola 1).

A entrevistada B, representante e diretora da escola 2, também
questionada sobre a utilização das viagens/visitas pedagógicas como ferramenta
educacional, diz:
Eu sou uma entusiasta, eu sou uma incentivadora do turismo pedagógico. Só
que a gente não traz essa nomenclatura para dentro da escola, a gente fala
estudo do meio, pesquisa de campo, experiência fora da escola, experiência
extra escolar, porque a gente considera essas viagens, esses passeios, como
uma experiência para a formação para a vida. Pois não é só visitar aquele,
qualquer que seja o destino, no intuito só de lazer, só de diversão, só de
entretenimento ou visando momentos de socialização. Todos os nossos
estudos do meio tem fins primordialmente pedagógicos. A gente só tira o
aluno daqui se for pra ele aprender algo que a escola ainda não proporcionou
ou pra ele confirmar aquilo que ele já estudou nas apostilas, nas aulas
teóricas e expositivas, e pra ele vivenciar na prática aquilo que a gente
trabalha dentro da escola (Entrevistada B/Escola 2).

A entrevistada B, continua dizendo que há diversos destinos e roteiros
que são usados no plano pedagógico da escola, a fim de enriquecer ainda mais a sala
de aula.
O relato dado pela entrevistada B, se aproxima com o que diz Perinotto
(2018) sobre o turismo pedagógico ao apontar que esta atividade é a organização de
situações de aprendizagem que se relacionam aos conteúdos curriculares, valores
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éticos, experiências de autonomia, regras de convivências, atitudes formativas e
outros benefícios.
Inclusive, a entrevistada B, ao relembrar o seu passado também aponta
diversos pontos positivos motivados pela prática do turismo pedagógico:
Desde a minha terceira, quarta série ainda, que na época a nomenclatura era
essa, a gente fazia passeios pedagógicos adequados a idade, então a gente
visitava fazendas de café e aprendia o ciclo do café; a gente estudava história,
geografia, matemática, ciências com nossos professores nesses lugares,
experienciando tudo isso [...] é lógico que tinham passeios e visitas mais
voltadas para o lazer, mas a gente aprendia socialização, a gente aprendia
valores morais, éticos, organização pessoal, higiene pessoal, cuidado
consigo mesmo, o cuidado com o outro, cuidado com o mundo, aprender meio
ambiente, aprender a sustentabilidade, aprender a conviver. A gama de
possibilidades de aprendizagem num passeio pedagógico é gigantesca
(Entrevistada B/Escola 2).

Ao serem questionadas então sobre o turismo pedagógico contribuir
para a formação do estudante, a Entrevistada B diz que contribui de forma
“integralmente”.
Olha, toda vez que a gente tira um aluno da escola e leva para um estudo do
meio, nós, a princípio, já estamos trabalhando as competências
socioemocionais, né? Então essa criança precisa, se não está no processo
de aprendizagem dessas competências socioemocionais, no estudo do meio
ela vai desenvolver. Amplitude de conhecimento do outro, de si e do mundo,
esses três pilares pra mim são essenciais para uma criança poder sair da
escola. [...] Outra coisa, ninguém sai da escola sem um projeto pedagógico
em mãos, então todo projeto pedagógico da parte teórica é desenvolvido
anteriormente, então a criança está aprendendo a teoria e quando ela está
no local de destino ela faz a correlação entre teoria e prática e ela se lembra
especialmente do professor, daquilo que ele transmitiu de conhecimento para
ela (Entrevistada B/Escola 2).

Relato, este, que se aproxima ao que Choo (2003) aborda sobre a
interpretação, construção de conhecimento e tomada de decisões.
Observando este mesmo contexto sobre a contribuição do turismo
pedagógico para a formação do estudante, a Entrevistada A diz:
Às vezes ele vai aprender muito mais na viagem, você está trabalhando um
assunto que às vezes você usou uma metodologia dentro da sala de aula que
para alguns foi tranquilo, eles pegaram facilmente, aprenderam, né? Mas que
para outros não ficou tão claro. Então quando você parte para uma viagem
dessa, que você vivencia realmente, ali na prática [...] aquele aluno que não
teve a oportunidade de aprender tão bem aquele assunto lá, ou então
aprendeu um pouquinho e então não se interessou, talvez vai despertar, ter
um outro olhar para aquele conteúdo, né? É muito importante, eu acredito
muito, eu aposto muito (Entrevistada A/Escola 1).
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Visando o desenvolvimento local e regional ocasionados pela prática
turística, a análise será feita embasada no ODS 4, 8 e 11, propostas pela ONU.
-

Educação de qualidade

-

Trabalho decente e crescimento econômico

-

Cidades e comunidades sustentáveis
O ODS 4 prevê o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa,

além de oportunidades de aprendizagem. Em específico à meta 4.7 deste objetivo,
que diz:
Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável,
inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento
sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de
gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e
valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável (TRANSFORMANDO ..., 2015, p. 23).

É possível verificar o turismo pedagógico como um meio de se atingir a
meta acima. A Entrevistada B afirma que “nós temos lugares incríveis, nós temos
como ofertar para nossos alunos um turismo regional sustentável, interessante,
riquíssimo e adequado para cada idade.”
O ODS 8 que tem como foco o trabalho decente e crescimento
econômico, houve um questionamento sobre os profissionais envolvidos pela escola
em suas viagens/saídas educacionais. A meta 8.9 proposta pela ONU traz o turismo
como ferramenta de emprego e promovendo a cultura local. E ao ser questionada
sobre os benefícios causados pelo turismo pedagógico ao polo receptor e a geração
de empregos, a Entrevistada B afirma:
É um investimento para todos os lados, não é só uma via de mão única.
Quando a gente fala que o aluno vai e se enriquece, você sabe quem vai
recebê-lo, desde o motorista do ônibus até os monitores da viagem que fazem
o receptivo, até quem é o cozinheiro que está ali preparando tudo, até o
professor que nos espera, até o guia do museu ou aquele vendedor
ambulante nas cidades históricas (Entrevistada B/Escola 2).

A Entrevistada A afirma também que são envolvidos diversos
profissionais para a prática da atividade como transportadoras, seguradoras,
profissionais de lazer, guia de turismo, guia receptivo e lanches de bordo.
As duas entrevistadas afirmaram que utilizam agências de viagens
especializadas para o planejamento e execução do roteiro. A entrevistada B afirma
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que é “indiscutível a qualidade do serviço prestado por uma agência” e complementa
dizendo que “a participação da agência e a parceria com a agência foi crucial, trouxe
para a gente um profissionalismo indiscutível".
Hoje é uma agência, qualificada, com todas as credenciais obrigatórias, que
nos dá suporte com seguros médicos, seguros de estradas, seguro de ônibus,
seguro de vida, atendimento à primeiro socorros [...] até a organização
financeira, pagamento, depósito, se tem inadimplência ou não [...] nós
repassamos à agências a lista de alunos e ele fazem os contratos
(Entrevistada B/Escola 2).

O planejamento e escolha dos destinos é uma definição da escola junto
ao plano pedagógico, e posteriormente isso é passado à agência para a realização
dos trâmites, organização e desenvolvimento da viagem. A Entrevistada B afirma que
“o que define o destino é o conteúdo e a idade/série”. A entrevistada A, ao ser
questionada sobre o processo de elaboração da viagem, ela diz que a agência precisa
montar um projeto de apresentação:
Eles montam um projeto pra mim, qual o objetivo, o que tem lá, o que vai ser
apresentado para os alunos. Eles enviam pra mim uma cartilha com o roteiro
todinho da proposta, para ser enviado aos pais, antes dos pais fecharem
(Entrevistada A/Escola 1).

Sobre a valorização, conservação e compreensão da cultura local, o
ODS 11, em sua meta 11.4 diz sobre a proteção ao patrimônio cultural e natural.
A entrevistada B faz um comentário sobre o planejamento e o potencial
turístico dizendo: “eu torço muito para que os próximos gestores tenham mais esse
olhar sobre o turismo regional para enriquecer a nossa cidade e a nossa região.” E
ainda complementa:
Há dois anos a gente fez a nossa agenda, que a gente distribui para os
nossos alunos, só com pontos turísticos. Então a divisão dos meses, com
uma capa específica e um ponto turístico. Só que a gente fez o ponto turístico
numa pintura antiga [...] e a foto atual, e depois a gente fez um passeio com
nossos alunos passando por esses pontos e eles olhando a agenda que eles
trazem todos os dias na mochila e o ponto turístico na cidade (Entrevistada
B/Escola 2).

É possível identificar através destes relatos das entrevistadas o turismo
pedagógico como uma ferramenta educacional sendo utilizada por essas escolas, e
alinhada com alguns ODS propostos pela Agenda 2030. Pode-se compreender essa
prática turística como um meio de desenvolvimento educacional para o estudante, e
um meio de desenvolvimento local.
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Outros relatos chamam a atenção pela importância da prática do turismo
pedagógico na ótica das escolas envolvidas, agregando ainda mais para o
desenvolvimento do estudante. A multidisciplinaridade existente em uma viagem
educacional é um dos pontos fundamentais para que escolas optem por

essa

ferramenta em seus planos pedagógicos.
A Entrevistada B, ao falar sobre um dos destinos utilizados pela escola,
afirma:
As cidades históricas, literatura, história, artes, geografia, a parte de
matemática, a parte de química, botânica, de biologia, enfim. Estou citando
todas as disciplinas, todos os roteiros são multidisciplinares (Entrevistada
B/Escola 2).

E chama atenção a forma com que esta escola aborda as viagens/visitas
com cunho apenas de lazer, fazendo com que esta tenha situações educacionais
envolvidas, como por exemplo, a viagem de formatura do nono ano. A Entrevistada B
traz que na viagem de formatura “o viés não é tão focado para o suporte pedagógico,
mas a gente trabalha antes, para qual região nós vamos, qual é o tipo de vegetação,
qual é o tipo de latitude e longitude, qual é o em torno, a região, qual é o tipo de
trabalho sustentável [...]”. É possível identificar neste caso, que a prática turística
auxilia no processo educacional dos estudantes envolvidos, onde, independente do
objetivo da viagem, situações de ensino aprendizagem são proporcionadas aos
alunos.
Pode-se compreender então o turismo pedagógico como um meio de se
atingir um determinado fim educacional, auxiliar no processo de desenvolvimento dos
conteúdos propostos ao longo do ano letivo, portanto, o objetivo principal é fazer com
que o aluno aprenda determinada disciplina. Sendo assim, as duas entrevistadas
foram questionadas sobre o processo de avaliação e feedback pós viagem, e então
identificar quais foram os efeitos de uma determinada viagem.
A Entrevistada B afirma que:
Os estudantes saem daqui com uma apostila em mãos, então essa apostila,
que é montada pelos professores, é o nosso projeto pedagógico de estudo
do meio. Então, eles têm questões para serem respondidas, é lógico que os
guias e o professor vão chamando atenção para essas questões e atividades
desenvolvidas dentro dessa apostila [...] e eles respondem in loco. [...] e
quando voltam, nas avaliações formativas, nos bate papos, nas discussões
em sala de aula, projetos, maquetes, pós viagem a gente avalia a observação
do aluno (Entrevistada B/Escola 2).
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A Entrevistada prossegue dizendo que posteriormente essas apostilas
são recolhidas pelos professores que fazem as avaliações das respostas dos alunos,
e inclusive para analisar a percepção de cada estudante no local da viagem, tendo em
vista que cada aluno enxerga de um jeito, sente a viagem de um jeito, e por fim
compõe a média bimestral de notas dos estudantes.
O mesmo questionamento sobre o formato de avaliação após a
realização de uma viagem pedagógica, a Entrevistada A diz que “há uma retomada
de conteúdo pós viagem”
A professora retoma o que foi trabalhado antes da viagem, o que eles viram
lá, o que eles conheceram, o que eles aprenderam, e aí todo mundo tem o
momento de falar, de argumentar, ou o que não entendeu, ouvir o que o outro
falou [...] e elas caem normalmente no simulado que é organizado pelo
professor. Então, por exemplo, na área de ciências, eles viram sobre os
dinossauros, né? Então vai ter uma questão no simulado que vai falar ‘de
acordo com o passeio que fizemos [...] o que você sabe a respeito do assunto’
(Entrevistada A/Escola 1).

A entrevistada complementa dizendo que há esse feedback com os
alunos para fazer uma relação com a visita, para ver o que agregou para o estudante,
se realmente fazem a ligação com o que viram na apostila e o que viram fora da sala,
e até mesmo para nortear a escola para as próximas estratégias.
Através dos relatos, foi possível identificar a contribuição do turismo
pedagógico para o desenvolvimento dos estudantes. Ambas entrevistadas
consideram o turismo como uma ferramenta educacional. É possível também
relacionar premissas do desenvolvimento sustentável, e como o turismo pedagógico
contribui para o desenvolvimento de um determinado local, principalmente à geração
de empregos e fazer com o que o estudante sinta-se parte do local visitado, sendo um
agente de conservação de patrimônio.

6.2 PESQUISA DOCUMENTAL

Durante o processo desta pesquisa, foi solicitado juntamente às escolas
envolvidas, os Planos Pedagógicos. É importante ressaltar a colaboração das duas
entrevistadas diante da construção deste trabalho.
Buscando uma relação positiva junto aos estudantes, tendo em vista a
mudança de comportamento destes, as escolas estão passando a adotar as
saídas/viagens pedagógicas em seus planos pedagógicos. Em alguns casos, as
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visitas educacionais já são aguardadas pelos próprios estudantes. Essas atividades
passam a se tornar um hábito e uma ferramenta viável de instituições. A cultura
organizacional presente na escola busca atender os interesses dos atores envolvidos
na instituição.
Houve a análise dos Planos Pedagógicos para se compreender as ações
extraclasse e as questões culturais da escola, e como isso contribui para a execução
dessa atividade turística alinhados ao desenvolvimento.
Continua-se a nomeação das escolas como Escola 1 e Escola 2, para
preservar a identidade das mesmas.
A Escola 2, em sua proposta pedagógica, define seus fundamentos
éticos e políticos, onde: “espera-se preparar o homem para desenvolver o melhor
papel possível na sociedade, a fim de que este homem trabalhe para o
desenvolvimento global e solidário [...]” (Plano Pedagógico/Escola 2). Compreendese por este fundamento, que a escola entende a educação como um processo
formativo não só no âmbito pedagógico, e também preparar cidadãos visando o
desenvolvimento global. É possível relacionar inclusive com o artigo 1° das Diretrizes
e Bases da Educação no Brasil, que define que “a educação abrange os processos
formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho,
nas instituições de ensino [...] e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996).
A Escola 1, em seu Plano Pedagógico, aponta que a construção do plano
é feita de forma interdisciplinar, “no envolvimento da comunidade interna e externa da
escola, na autonomia, na responsabilidade e na criatividade, para uma boa execução
do processo ensino-aprendizagem” (Plano Pedagógico/Escola 1). Em ambas as
escolas, é possível identificar uma relação entre o estudante e a sociedade em que
vivem.
Há de se notar a missão das escolas, onde a Escola 1 define como:
“Cuidar, defender e valorizar a vida da criança, do adolescente, do jovem e da família
[...] e a assistência social.” (Plano Pedagógico/Escola 1); e a Escola 2 que define como
missão: “Contribuir com o desenvolvimento integral do indivíduo, trabalhando
sentimento, vontade e razão conscientizando-o de seu papel ativo, crítico e construtivo
na sociedade.” (Plano pedagógico/Escola 2).
Percebe-se, desta forma, uma relação com o ODS 4 que diz sobre
educação de qualidade, e a ligação com as metas 4.5 e 4.7, destacadas abaixo:
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4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a
igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional
para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos
indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade.
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável,
inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento
sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de
gênero, promoção de uma cultura de paz e não violência, cidadania global e
valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o
desenvolvimento sustentável (TRANSFORMANDO ..., 2015, p. 23).

A meta 4.5, em específico, pode ser relacionada com um dos
princípios norteadores estabelecidos pela Escola 2 que diz que: “Haverá igualdade de
condições

de

acesso

e

permanência

dos

alunos

na

escola.”

(Plano

Pedagógico/Escola 2)
Analisando as diretrizes da Escola 1, é possível identificar relações com
as metas destacadas, quando dizem em seu Plano Pedagógico:
O currículo se alicerça nos princípios educativos, da ética, do meio ambiente,
do trabalho, da cultura e das linguagens, que se sustentam na
multiculturalidade extraída da vida e que se entrecruzam e servem de base
para a prática pedagógica nas diferentes áreas do saber, buscando a unidade
na diversidade (PLANO PEDAGÓGICO/ESCOLA 1).

É válido destacar a meta 4.7 ao analisar Escola 2, onde o plano
pedagógico traz:
A contribuição de nossa escola é de promover os princípios éticos de
liberdade, dignidade, solidariedade, autonomia, responsabilidade, tolerância,
respeito mútuo, diálogo no cotidiano e de encontrar formas de cumprir o
princípio de igualdade (PLANO PEDAGÓGICO/ESCOLA 2).

A Escola 1, em seu Plano também se propõe para a construção de uma
sociedade equitativa, pensando então na educação como um processo formativo. Eles
afirmam que
tem a intenção de contribuir na construção de uma sociedade justa,
socialmente equitativa e solidária [...] pautada pelos princípios éticos,
estéticos e políticos, sociedade esta em que todos sejam verdadeiramente
reconhecidos e respeitados em sua dignidade humana e em suas diferenças;
tenham a possibilidade de desenvolver as suas potencialidades; contribuam
para que a autoridade, o saber, os bens naturais e os produzidos pelo esforço
comum estejam a serviço do crescimento e sejam partilhados coletivamente;
tenham a liberdade eo direito de se associar; em que todos tenham a
liberdade de pensamento, de expressão e consciência; tenham acesso ao
conhecimento
científico
e
recursos
tecnológicos
(PLANO
PEDAGÓGICO/ESCOLA 1).
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O Plano Pedagógico da Escola 2, define alguns objetivos para a
formação do estudante, no ensino fundamental “a compreensão do ambiente natural
e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores que em que se
fundamenta a sociedade”, é um dos objetivos estabelecidos. É possível atingir esse
objetivo com a prática do turismo pedagógico que possibilita a interação do estudante
com o ambiente externo, extraclasse, fazendo com que compreenda a sociedade em
que vive. E outros objetivos estabelecidos para o ensino médio desta mesma escola
podem ser atingidos também com o auxílio do turismo pedagógico, sendo eles: “O
aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico” e “a compreensão
dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a
teoria com a prática, no ensino de cada disciplina”.
Trechos dos planos pedagógicos apontam a presença de viagens e
saídas pedagógicas já sendo utilizadas como ferramenta de ensino. Dentre os
objetivos destacados deste trabalho, sobre o turismo pedagógico ser uma ferramenta
pedagógica, pode ser confirmado ao analisar os planos das duas escolas
participantes.
Verificando o Plano Pedagógico da Escola 1, a disciplina de Geografia
nas séries iniciais do ensino fundamental, propõe:
Realizar um estudo do meio que proporcione a aproximação dos educandos
com os elementos do espaço geográfico que compõem o bairro da casa em
que moram ou da escola em que estudam. Proporcionar a observação das
características, dos elementos das paisagens e realização do registro, por
meio
de
desenhos,
dos
elementos
observados
(PLANO
PEDAGÓGICO/ESCOLA 1).

Onde na mesma disciplina, nas séries finais do ensino fundamental e
ensino médio também é proposta uma atividade:
Resgatar o conteúdo do conceito de lugar por meio de estudos do meio e da
transformação dos lugares. Ressaltar o trabalho de observação e descrição
dos lugares e das paisagens a serem visitadas (PLANO
PEDAGÓGICO/ESCOLA 1).

Nota-se a presença do envolvimento de uma atividade extraclasse para
proporcionar ao estudante um momento de observação, interação e introspecção com
o meio, fazendo uma relação com uma determinada teoria trabalhada em sala.
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Em outras disciplinas também são encontradas intervenções extraclasse
visando o desenvolvimento educacional do estudante. Na disciplina de artes, o Projeto
Pedagógico da Escola 1 prevê:
saídas, propostas como expedições culturais previamente preparadas,
realizadas tanto na escola, para ser percebida com um novo olhar, quanto em
visitas à cidade, à artistas e artesãos; à espaços e patrimônios culturais
(PLANO PEDAGÓGICO/ESCOLA 1).

A Escola 1 ainda em suas disciplinas, propõe nas aulas de ciências:
observação de fenômenos do mundo para dele extrair informações e gerar
conhecimento, pois, sobretudo nesta área, é imprescindível que a proposta
de trabalho do educador inclua oportunidades de contato próximo com o
mundo natural e seus fenômenos por meio de práticas a que se denominam,
em Ciências, trabalho de campo, pesquisa de campo, estudo do meio ou
aulas experimentais (em laboratório) (PLANO PEDAGÓGICO/ESCOLA 1).

Compreende-se por estas análises que o estudo do meio, como é
nomeado pela instituição, é utilizado por diferentes disciplinas, sendo uma ferramenta
buscando atingir o desenvolvimento do aluno. Na disciplina de Química, da Escola 1,
é proposto “Os estudos do meio, como visitas a indústrias, usinas geradoras de
energia, estações de tratamento de água, podem surgir em função de uma situação
problemática ou tema em estudo” (Plano Pedagógico/Escola 1).
A análise do projeto pedagógico da Escola 2 também aponta as viagens
e visitas educacionais como ferramenta, visando o desenvolvimento dos estudantes.
Vale ressaltar os projetos existentes na escola que são específicos para esta atividade
turística. Um projeto voltado para os alunos do ensino médio, na disciplina de Biologia,
visa levar estudantes do 2° e 3° ano, para um Workshop de Medicina. Para os mesmos
estudantes, mas agora pelas disciplinas de História, Sociologia e Filosofia, o objetivo
é levar estudantes para um workshop de Direito. Nas disciplinas de Física e
Matemática, a saída pedagógica propõe uma visita à USP de São Carlos/SP. Este
projeto em específico tem como objetivo “proporcionar aos alunos por meio de viagens
culturais, uma aprendizagem dinâmica e significativa, garantindo uma apreensão mais
efetiva dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula” (Plano Pedagógico/Escola 2).
Visando a sustentabilidade e uso consciente da água, um dos projetos
da Escola 2, ocorre de forma multidisciplinar entre as disciplinas de Ciências,
Geografia, Arte, Língua Portuguesa, Matemática, Espanhol, Inglês e História, onde
após toda a abordagem sobre o uso consciente da água dentro da escola, a proposta
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é levar os alunos para uma visita na SABESP (Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo).
O projeto compartilhado acima, possibilita uma relação com o ODS 6 que
visa a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento. Uma das metas
se relaciona diretamente com a proposta do projeto elaborado pela escola, que diz em
“apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da
água e do saneamento” (TRANSFORMANDO ..., 2015, p. 26).
Um dos objetivos deste trabalho, é apresentar possibilidades que
permitam a prática do turismo pedagógico no município de Franca, a fim de fazer com
o estudante tenha uma melhor percepção de seu espaço, além de contribuir para sua
formação. A Escola 2, possui em seu plano pedagógico, um projeto visando atingir os
alunos do 9° ano (ensino fundamental) que tem por objetivo “conhecer o patrimônio
histórico e artístico do município, valorizando o passado e a memória coletiva da
cidade, encontrada nas suas mais diversas edificações” (Plano Pedagógico/Escola 2).
Este projeto, proposto pela Escola 2, tem parceria entre as disciplinas de
Artes e História, onde iniciam um trabalho ainda na escola sobre patrimônio histórico
no Brasil e no município. Posteriormente, ocorrem as visitas fora do espaço da escola,
através de um city tour pela cidade e almoço em um tradicional restaurante local.
Inclusive se assemelha ao projeto estipulado pela Secretaria Municipal
de Educação, o projeto “Conhecendo a cidade” que tem como objetivo levar
estudantes em um passeio pela cidade, para que este estudante tenha um melhor
conhecimento de seu próprio espaço.
Percebe-se também no plano pedagógico da Escola 2, que as viagens
pedagógicas, no ensino fundamental I, ocorrem em todas as turmas, onde cada série
tem um destino pré-determinado.
Através das análises feitas nos planos pedagógicos das escolas 1 e 2 e
nos documentos da Secretaria Municipal de Educação, é possível identificar a prática
do turismo pedagógico como uma ferramenta a fim de facilitar e auxiliar o processo
de ensino e aprendizagem.
É possível, também, identificar a utilização do município de Franca e
seus atrativos e potenciais para a esta atividade turística. Verifica-se que para o
desenvolvimento do estudante, as visitas educacionais se tornam um meio para uma
compreensão e relação com determinada disciplina vista anteriormente em sala de

105

aula. E também, a relação entre estudante e município, onde o estudante pode se
identificar, se sentir parte e conservar o espaço visitado.
De acordo com os planos pedagógicos, foi possível identificar também
diversas ações que são condizentes com os ODS, sendo então, o turismo pedagógico
um meio para se atingir o desenvolvimento sustentável, de acordo com a Agenda
2030. A contribuição da prática deste segmento do turismo para atingir os Objetivos
propostos pela ONU, auxilia para o desenvolvimento.

6.3 OS RESPONSÁVEIS E OS PROFISSIONAIS

A coleta das respostas dos envolvidos foi através de questionário via
Google Forms. Estes questionários foram enviados por email ou via aplicativo de
mensagens instantâneas e buscou-se analisar as perspectivas de 10 profissionais
envolvidos com o turismo pedagógico e a importância desta prática para o
desenvolvimento do estudante, e verificar junto a 5 pais/mães de estudantes se houve
algum benefício na prática desta atividade junto aos seus filhos.

6.3.1 Os responsáveis

Os responsáveis que responderam ao questionário, foram 5 mães, cujos
seus filhos estudam em escolas particulares da cidade de Franca, sendo 4 escolas
diferentes (duas crianças estudam na mesma escola).
Os questionamentos feitos para as mães participantes foram:
-

Você já ouviu falar no turismo pedagógico?

-

O que você considera por turismo pedagógico?

-

Você acredita que o Turismo Pedagógico pode contribuir para o
desenvolvimento do estudante? Por quê?

-

Você acredita que o Turismo Pedagógico pode de alguma forma ajudar
o desenvolvimento de algum município? De quais formas?

-

Você acha importante atividades "extraclasse" no processo de ensino
aprendizagem para o desenvolvimento educacional do estudante? Por
quê?

-

Seu filho (a) consegue compreender melhor algumas disciplinas após
uma viagem pedagógica?

106

-

Você percebe um maior interesse por parte de seu filho(a) por aquele
determinado destino após uma visita?
Por qual motivo seu filho fica mais interessado em determinada
disciplina após uma viagem pedagógica?

-

Você acha importante a presença de uma agência de viagens e
profissionais de turismo envolvidos em uma viagem pedagógica?

-

“Acredita que uma viagem pedagógica pode contribuir para o
desenvolvimento social e educacional de seu filho(a)?”
Partindo dos relatos das 5 responsáveis que participaram da pesquisa,

todas relataram que já ouviram falar no turismo pedagógico.
Gráfico 2 – Você já ouviu falar no Turismo Pedagógico?

Fonte: Gerado pela plataforma

Dando continuidade ao questionário proposto, foi colocado a seguinte
questão: “O que você considera por Turismo Pedagógico?”, onde mais de uma
resposta poderia ser escolhida pelas participantes. Foram pré-estabelecidas 6
respostas e uma sétima em aberto para caso houvesse algum acréscimo por parte
das mães participantes. As alternativas possíveis, foram: Passeio com o objetivo de
fugir da rotina de sala de aula; Passeio com o objetivo de unir a teoria com a prática;
Passeio com o objetivo de promover um momento diversão aos estudantes; Atividade
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extra classe com o objetivo de socialização entre os estudantes; Atividade extra classe
com o objetivo educacional e promover maior interação entre os estudantes; Passeio
com o objetivo de ensinar sobre algum determinado tema, mas que não tenha relação
com conteúdos vistos em sala de aula; e por fim a opção em aberto.
Foi possível identificar que 100% das mães participantes consideram o
Turismo Pedagógico como uma “Atividade extraclasse com o objetivo educacional e
promover maior interação entre os estudantes”. Neste caso é possível relacionar-se
ao autor Provonost (2011), quando diz da importância de considerar as funções
educativas que a escola pode oferecer aos estudantes fora de seu campo tradicional
de ensino. Jaluska e Siqueira (2012) também pontuam sobre as relações
interpessoais que o turismo pedagógico pode proporcionar aos estudantes.
Gráfico 3 – O que você considera por turismo pedagógico?

Fonte: Elaborado pelo autor

Seguindo na mesma questão sobre “O que você considera por turismo
pedagógico?”, houve mais respostas dadas pelas mães participantes seguiram com 2
respostas para: Passeio com o objetivo de fugir da rotina de sala de aula; 4 respostas
para: Passeio com o objetivo de unir a teoria com a prática; 2 respostas para: Passeio
com o objetivo de promover um momento diversão aos estudantes; 2 respostas para:
Atividade extraclasse com o objetivo de socialização entre os estudantes. Fica claro
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que nenhuma participante assinalou a resposta que aponta que o Turismo Pedagógico
não faz relação com conteúdos dados anteriormente em sala de aula. Sendo assim,
pelas perspectivas das responsáveis, o turismo pedagógico é uma atividade
extraclasse com fins educacionais.
Através do questionário foi possível identificar que 100% das
participantes acreditam que o Turismo Pedagógico auxilia no desenvolvimento do
estudante, sendo a resposta escolhida por todas as

mães: Através do turismo

pedagógico o estudante consegue compreender melhor a teoria vista anteriormente
em sala de aula, consegue se socializar com os colegas e consegue valorizar melhor
o local visitado”, conforme gráfico abaixo:
Gráfico 4 – Você acredita que o turismo pedagógico pode contribuir para o

desenvolvimento do estudante?

Fonte: Elaborado pelo autor

E partindo para a perspectiva das mães sobre o turismo pedagógico
auxiliando no desenvolvimento local, foi feito o seguinte questionamento: “Você
acredita que o Turismo Pedagógico pode de alguma forma ajudar o desenvolvimento
de algum município? De quais formas?”. Das possíveis respostas, estavam: “Sim, pois
é necessária uma infraestrutura de qualidade para receber turistas”; “Sim, pois o
turismo é um setor que gera bastante empregos, como os agentes de viagens,
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profissionais de lazer, guias de turismo, etc.”; “Sim, pois o estudante ao entender o
contexto de um determinado destino, ele passa a valorizar e preservar o espaço.”;
“Não, uma viagem educacional não é capaz de desenvolver o espaço.”; “Não, para a
prática do turismo pedagógico não é necessário uma boa infraestrutura e outros
profissionais envolvidos.”; além de um campo para uma resposta aberta caso
necessário. Nesta área foi possível assinalar mais de uma alternativa, sendo que três
delas receberam 4 votos cada, ambas concordando que sim, é possível auxiliar com
o desenvolvimento local através da prática do turismo pedagógico. As alternativas que
negam sobre o auxílio do turismo pedagógico para o desenvolvimento do município
não foram assinaladas por nenhuma participante.

Gráfico 5: O turismo pedagógico pode ajudar o desenvolvimento de algum

município?

Fonte: Elaborado pelo autor

Acerca da importância de atividades extraclasse no processo de ensino
e aprendizagem, foi perguntado às participantes: “Você acha importante atividades
"extraclasse" no processo de ensino aprendizagem para o desenvolvimento
educacional do estudante? Por quê?”. Nesta ocasião as participantes poderiam
assinalar mais de uma alternativa. As alternativas oferecidas foram: “Sim, pois através
destes momentos o estudante consegue ter uma visão mais real de um determinado
conteúdo”; “Sim, pois através destas atividades extra classe, o estudante consegue
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criar vínculos com outros colegas, melhorando a socialização”; “Sim, pois através da
atividade extraclasse é estimulado visão crítica, criatividade e a autonomia do
estudante”; “Não, atividades extraclasse não auxiliam no desenvolvimento
educacional pois são apenas momentos de diversão”; “Não, atividades extra classe
não se relacionam com conteúdos vistos em sala de aula”. As alternativas que negam
a importância das atividades extraclasse não foram assinaladas por nenhuma
participante.
Gráfico 6 – Você acha importante atividades "extraclasse" no processo de ensino

aprendizagem para o desenvolvimento educacional do estudante?
Por quê?

Fonte: Elaborado pelo autor

Outras duas perguntas foram realizadas e respondidas com “sim” por
100% das mães, são elas: “Seu filho (a) consegue compreender melhor algumas
disciplinas após uma viagem pedagógica?”; “Você percebe um maior interesse por
parte de seu filho(a) por aquele determinado destino após uma visita?”.
Outro questionamento feito aos responsáveis, foi acerca do interesse
dos filhos(as) diante da disciplina trabalhada após uma viagem pedagógica. As 5
mães participantes responderam que seus filhos(as) “conseguem compreender
melhor a disciplina, unindo a teoria com a prática”. Isso mostra que é perceptível aos
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responsáveis, os benefícios de uma viagem educacional. Milan (2007) aponta que
essas atividades extraclasse são grandes oportunidades de transmissão de
conhecimento. Ainda neste questionamento, 2 mães responderam que os estudantes
“se sentem parte do espaço visitado, gerando um vínculo maior com a determinada
disciplina que foi trabalhada.”. Jaluska e Siqueira (2012) apontam que tal prática é
importante para estimular a preservação, conscientização e valorização da identidade
local. Entende-se então o quão importante é esta atividade turística visando também
a conservação e valorização de uma comunidade. O estudante se sente parte daquele
ambiente, promovendo uma maior valorização cultural.
Pensando na operacionalização, também foi colocado sobre a
necessidade de uma agência de viagens e outros profissionais envolvidos em uma
viagem pedagógica, e 100% das mães disseram que sim, acham importante a
presença de profissionais para essa prática.
Gráfico 7 – Importância de uma agência de viagens e profissionais do turismo

envolvidos em uma viagem pedagógica

Fonte: Elaborado pelo autor

Peliezzer (2007) pontua sobre a importância das agências de viagens no
planejamento das viagens educacionais, em razão dos cuidados ao que se diz ao
conforto e segurança dos viajantes, obtendo então, um melhor aproveitamento da
viagem.
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E por fim, fazendo uma relação entre o desenvolvimento social e
educacional do estudante, foi elaborada uma pergunta onde as participantes puderam
responder mais de uma alternativa. A pergunta foi: “Acredita que uma viagem
pedagógica pode contribuir para o desenvolvimento social e educacional de seu
filho(a)?”, e havia como possibilidades de resposta: “Sim, pois ele (a) se sente parte
do espaço visitado e a partir de então começa a valorizar mais o ambiente.” com 4
votos; “Sim, pois ele (a) tem um momento de troca, socialização e diversão junto aos
demais colegas” com 5 votos; “Sim, pois há o estímulo da curiosidade e autonomia”
com 3 votos; “Sim, sempre após as viagens, ele (a) nos conta tudo sobre a visita,
mostrando que houve uma boa compreensão do conteúdo trabalhado” com 3 votos; e
duas negativas com nenhum voto sendo “Não, a atividade extraclasse não interfere
no desenvolvimento educacional e social e “Não, as viagens pedagógicas é apenas
um momento de diversão, não contribuindo para a formação educacional de meu filho
(a)”.
Gráfico 8 – Acredita que uma viagem pedagógica pode contribuir para o

desenvolvimento social e educacional de seu filho(a)?

Fonte: Elaborado pelo autor

Pela percepção das participantes, é possível identificar que o turismo
pedagógico pode contribuir para a formação de estudantes em âmbito educacional e
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social. Através das respostas coletadas consegue-se verificar que pela ótica das mães
participantes que o turismo pedagógico é uma atividade extra classe com objetivo
educacional, e que sua prática pode contribuir para o desenvolvimento local, aumenta
o interesse do estudante e por consequência auxiliando para o desenvolvimento de
seus filhos (as).

6.3.2 Os profissionais

Sobre a importância de se planejar viagens pedagógicas juntamente
com agências de viagens, o presente trabalho contou com a participação de 10
profissionais envolvidos com o turismo pedagógico, sendo eles 5 diretores de
agências de viagens, 1 guia de turismo, 1 consultor de vendas, 1 coordenador de
equipe e 2 profissionais da recreação, onde todos estes profissionais trabalham
diretamente com o turismo pedagógico.
Gráfico 9 – Cargo na Empresa

Fonte: Elaborado pelo autor

Com estes profissionais, foram realizadas algumas perguntas para
verificar o olhar destes para com a prática do turismo pedagógico:
-

O que você considera por Turismo Pedagógico?
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-

Você acredita que o Turismo Pedagógico pode contribuir para o
desenvolvimento do estudante? Por quê?

-

Você acredita que o Turismo Pedagógico pode de alguma forma ajudar
o desenvolvimento de algum município? De quais formas?

-

Quais profissionais são envolvidos em uma viagem pedagógica?

-

Você acha importante atividades "extraclasse" no processo de ensino
aprendizagem para o desenvolvimento educacional do estudante? Por
quê?

-

Qual o maior benefício você enxerga para as escolas que usam do
turismo pedagógico em sua prática educacional?
Sobre o questionamento: “O que você considera por Turismo

Pedagógico?”, onde mais de uma resposta poderia ser escolhida pelos participantes,
foram pré-estabelecidas 6 respostas e uma sétima em aberto para caso houvesse
algum acréscimo por parte dos profissionais. As alternativas elaboradas, foram:
“Passeio com o objetivo de fugir da rotina de sala de aula”; “Passeio com o objetivo
de unir a teoria com a prática”; “Passeio com o objetivo de promover um momento
diversão aos estudantes”; “Atividade extraclasse com o objetivo de socialização entre
os estudantes”; “Atividade extraclasse com o objetivo educacional e promover maior
interação entre os estudantes”; “Passeio com o objetivo de ensinar sobre algum
determinado tema, mas que não tenha relação com conteúdos vistos em sala de aula”.
Nesta ocasião, cada participante pôde assinalar mais de uma alternativa, além de se
posicionar de forma livre na opção aberta. Duas alternativas tiveram 7 votos cada,
sendo as duas mais votadas, são elas: “Passeio com o objetivo de unir a teoria com a
prática” e “Atividade extraclasse com o objetivo educacional e promover maior
interação entre os estudantes”.
É possível identificar uma relação com os votos dados pelas mães, onde
as duas alternativas também foram as mais votadas.
Um dos Diretores participantes ainda definiu o Turismo Pedagógico
como: “Passeio/Viagem que contemplem atividades sensoriais, lúdicas e motoras,
onde esteja correlacionada a um conhecimento que possa ser passado por um ou
mais educadores.”
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Gráfico 10 – O que você considera por turismo pedagógico?

Fonte: Elaborado pelo autor

Perinotto (2008) pontua o turismo pedagógico como situações de
aprendizagem relacionadas a conteúdos curriculares, além de atitudes formativas,
como a capacidade de iniciativa e solidificação de amizade. Percebe-se esta atividade
como um meio de formação de estudantes também para o social, no fomento dos
laços interpessoais, o estímulo ao lúdico e desenvolvimento motor. Mazaron et. al
(2020) traz esse levantamento ao dizer que a educação embasada na ludicidade pode
propiciar um maior interesse de estudantes, devido às relações sociais e momentos
de prazer ocasionados pela prática.
Em outro questionamento proposto sobre a contribuição do Turismo
Pedagógico para com o estudante, os 10 participantes disseram que: “Através do
turismo pedagógico o estudante consegue compreender melhor a teoria vista
anteriormente em sala de aula, consegue socializar com os colegas e consegue
valorizar melhor o local visitado.”
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Gráfico 11 – Você acredita que o Turismo Pedagógico pode contribuir para o

desenvolvimento do estudante? Por quê?

Fonte: Elaborado pelo autor

Outro questionamento feito: “Você acredita que o Turismo Pedagógico
pode de alguma forma ajudar o desenvolvimento de algum município? De quais
formas?”, onde foram elaboradas 5 alternativas, e o participante poderia assinalar
mais de uma, além de um espaço aberto para demais possibilidades. A opção mais
votada com 8 votos diz: “Sim, pois o turismo é um setor que gera bastante empregos,
como os agentes de viagens, profissionais de lazer, guias de turismo, etc.” Com 7
votos a alternativa “Sim, pois o estudante ao entender o contexto de um determinado
destino, ele passa a valorizar e preservar o espaço.”, e com 5 votos “Sim, pois é
necessária uma infraestrutura de qualidade para receber turistas.”.

117

Gráfico 12 – Você acredita que o Turismo Pedagógico pode de alguma forma ajudar
o desenvolvimento de algum município? De quais formas?

Fonte: Elaborado pelo autor

Vale destacar a importância do turismo para a geração de emprego,
inclusive ao Plano Nacional de Turismo 2018 - 2022, que diz que o “turismo gera
emprego e renda para cerca de sete milhões de brasileiros em mais de cinquenta
setores da economia.”
Ainda no mesmo questionamento a respeito de como o turismo
pedagógico pode ser benéfico para o desenvolvimento da localidade, um dos
profissionais participantes, na opção aberta, disse que:
“Sim, o desenvolvimento local pelo turismo pode ser fomentado com o
envolvimento e engajamento das comunidades locais receptivas, bem como
também a qualificação do mercado e melhoria dos serviços receptivos.
Assim, o turismo promove um real desenvolvimento local. É sabido também
que o turismo pode ser considerado como um mecanismo de entradas de
receitas e dívidas a localidade.”

Ao analisar tal afirmação, é possível identificar traços das premissas do
desenvolvimento

sustentável.

Segundo

os

Objetivos

de

Desenvolvimento

Sustentável, e seu objetivo 8, meta 8.9, que aponta sobre elaborar e implementar
políticas para o turismo sustentável, gerando empregos e promovendo a cultura e
produtos locais.
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Com relação à percepção sobre os profissionais necessários em uma
viagem pedagógica, fica claro que há uma gama de profissionais que devem ser
envolvidos. Foi feita uma pergunta para saber quais os profissionais envolvidos, e os
participantes responderam que participam Guias de Turismo, Transportadoras
(fretamento de ônibus), Profissionais de Recreação, Seguradoras (seguro viagem),
Empresas de alimentação (possível lanche de bordo). Um dos participantes ainda
acrescentou o “profissional sobre o Tema Pedagógico, abordado.” E outro profissional,
na opção aberta, também fez um acréscimo ao dizer de toda estrutura de recepção
no destino, conforme a necessidade dos viajantes.

Gráfico 13 – Quais profissionais são envolvidos em uma viagem pedagógica?

Fonte: Elaborado pelo autor

Em outro questionamento feito aos profissionais sobre a importância das
atividades extraclasse, onde era possível assinalar mais de uma alternativa além de
um espaço aberto para acréscimo de resposta. Na referida pergunta “Você acha
importante atividades "extra classe" no processo de ensino aprendizagem para o
desenvolvimento educacional do estudante? Por quê?”, as alternativas escolhidas
foram: “Sim, pois através destes momentos o estudante consegue ter uma visão mais
real de um determinado conteúdo”, com 7 votos; “Sim, pois através destas atividades
extra classe, o estudante consegue criar vínculos com outros colegas, melhorando a
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socialização”, com 5 votos; e “Sim, pois através da atividade extra classe é estimulado
visão crítica, criatividade e a autonomia do estudante” com 9 votos. As alternativas
com negação para a importância das atividades extraclasse não receberam nenhum
voto.
Gráfico 14 – Você acha importante atividades "extraclasse" no processo de ensino

aprendizagem para o desenvolvimento educacional do estudante?
Por quê?

Fonte: Elaborado pelo autor

E por fim, uma outra questão foi colocada para verificar a ótica dos
profissionais envolvidos: “Qual o maior benefício você enxerga para as escolas que
usam do turismo pedagógico em sua prática educacional?”. Neste questionamento os
participantes poderiam assinalar mais de uma alternativa, além de um espaço aberto
para outra resposta diferente das propostas. As opções sugeridas foram: “Os
estudantes ficam mais interessados no conteúdo que será abordado”, com 6 votos;
“Os estudantes se socializam mais com os demais colegas e professores”; com 5
votos; “Os estudantes conseguem compreender melhor a disciplina abordada”, com 6
votos; “Os estudantes se divertem ao mesmo tempo que aprendem”, também com 6
votos; “A escola consegue manter um melhor relacionamento com seus estudantes”,
com 5 votos; “A escola e os estudantes conseguem valorizar mais o espaço visitado”,
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com 6 votos; “A escola e os estudantes criam vínculos com os atrativos visitados”,
com 4 votos; e por fim, um dos participantes acrescentou uma resposta no campo em
aberto, “Além de todos os pontos citados. O conhecimento de maneira empírica, faz
com que o aluno leve a experiência Educacional para a família. Tendo em vista que a
matéria estudada além da teoria foi para prática. E, falando sobre o local visitado.”
Gráfico 15 – Qual o maior benefício você enxerga para as escolas que usam do

turismo pedagógico em sua prática educacional?

Fonte: Elaborado pelo autor

Dentre os objetivos esperados do presente trabalho, é possível
identificar pela percepção dos responsáveis e dos profissionais que participaram da
pesquisa, que o turismo pedagógico contribui para a formação de estudantes no
âmbito educacional e social, e que a prática também contribui para o desenvolvimento
de uma localidade. Ao que se pôde notar, de acordo com os participantes, o turismo
pedagógico pode ser um meio de desenvolvimento local principalmente pelo turismo
ser um importante segmento gerador de empregos e pela participação do estudante
diante do meio que se está visitando, se sentindo parte, conservando e valorizando
aquele determinado espaço. Velasquez (2016), traz um direcionamento importante ao
dizer que a atividade turística deve ser considerada um fenômeno, pela capacidade
de gerar renda à economia e servir de instrumento para a manutenção do meio
ambiente.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do que se propôs a realizar nesta pesquisa, visando identificar o
turismo pedagógico como um meio para o desenvolvimento sustentável, considerouse pertinente discorrer sobre as abordagens do Turismo Pedagógico, da Educação,
do Desenvolvimento sustentável e a prática do Turismo Pedagógico em instituições
de ensino particulares na cidade de Franca/SP.
No problema da pesquisa indagou-se sobre a prática do turismo
pedagógico em instituições de ensino e de que maneira esta atividade está
contribuindo com o desenvolvimento sustentável; qual a sua importância para o
desenvolvimento do estudante no âmbito educacional e social e a contribuição ao
estudante para a sua formação enquanto cidadão.
Percebe-se, após as discussões e análises, o quanto as viagens
educacionais podem favorecer o desenvolvimento de uma determinada localidade. O
turismo pedagógico pode ser uma ferramenta educacional e contribuir, então, para a
formação do estudante, que, em contrapartida, passa a valorizar e conservar o meio.
Diante dos objetivos apresentados: analisar o turismo pedagógico e sua
contribuição para a formação do estudante no âmbito educacional e social; verificar a
utilização do turismo pedagógico como meio de desenvolvimento regional sustentável;
identificar a utilização do turismo pedagógico pelas instituições de ensino de
Franca/SP; e apresentar atrativos que permitam a prática do turismo pedagógico no
município de Franca/SP, a pesquisa conseguiu encontrar as respostas para cada
questionamento proposto.
Acerca da análise do turismo pedagógico e sua contribuição para a
formação do estudante no âmbito educacional, é possível identificar que a prática
contribui para o desenvolvimento do estudante, pois auxilia e agrega determinado
conteúdo trabalhado em sala de aula, além do estímulo da autonomia, senso crítico e
curiosidade. A BNCC aponta dez competências para a formação do estudante na
educação, e três destas competências podem ser alcançadas através do turismo
pedagógico, as competências 1, 2 e 3.
No âmbito social, o turismo pedagógico contribui para o desenvolvimento
do estudante, pois diante de uma viagem educacional, o estudante consegue manter
uma relação junto aos outros participantes da atividade extraclasse, consegue
compreender, conservar e valorizar o local visitado.
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O turismo pedagógico pode contribuir com alguns Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável propostos na Agenda 2030, sendo eles os objetivos 4,
8 e 11, Educação de Qualidade, Trabalho Decente e Crescimento Econômico e
Cidades e Comunidades Sustentáveis respectivamente. A prática desta atividade
turística contribui para uma Educação de Qualidade ao agregar na formação do
estudante e proporcionar um maior desenvolvimento, como visto no objetivo anterior.
Pôde-se depreender, no decorrer do trabalho, que o turismo é uma atividade geradora
de empregos, e o turismo pedagógico envolve diversos profissionais para a execução
de uma atividade de qualidade. Quanto ao objetivo sobre as Cidades e Comunidades
Sustentáveis, o Turismo Pedagógico pode contribuir para a relação dos pilares
sociais, econômicos e ambientais, através da valorização e conservação dos espaços
e patrimônios pelos estudantes e, consequentemente, pela população local.
Os dois últimos objetivos propostos para este trabalho se referem à
cidade de Franca/SP, em identificar a utilização do turismo pedagógico pelas
instituições de ensino do município e apresentar atrativos que permitam a prática do
turismo pedagógico. Realizou-se uma pesquisa com duas instituições particulares da
cidade e ambas afirmaram que utilizam o turismo pedagógico como ferramenta
educacional, além da análise documental em seus planos pedagógicos, que mostram
que as escolas possuem, no decorrer do ano letivo, projetos e viagens educacionais.
Ao verificar, também, o Plano Municipal de Educação e o Regimento Escolar do
município, é possível verificar que escolas podem realizar atividades complementares,
como viagens.
O município de Franca possui uma ampla possibilidade da prática da
atividade turística, inclusive o turismo pedagógico. Através disso, é possível relacionar
a importância dos atrativos existentes na cidade e seus benefícios para a educação e
para o próprio município, além do papel do estudante, que passa a valorizar e
preservar mais o local visitado. Sendo assim, alguns atrativos e patrimônios foram
arrolados como sugestão para contribuir com futuros interessados em adotar esta
prática. Ao analisar o Plano Municipal de Educação e o Plano Pedagógico de uma das
escolas, foi possível identificar que há projetos destinados à visitação de espaços na
própria cidade através de city tour ou a pontos específicos.
Verifica-se, diante dos conceitos abordados sobre desenvolvimento
sustentável somados aos questionários e entrevistas realizados, que o turismo
pedagógico pode contribuir com alguns ODS. Compreendendo o turismo de forma
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sistêmica, é possível identificar o quanto essa atividade pode contribuir para o
desenvolvimento de uma localidade. O turismo é um segmento gerador de empregos,
exige mão de obra qualificada, infraestrutura e planejamento para que se obtenha um
produto final apto a ser consumido pelo turista.
O desenvolvimento sustentável, através do turismo pedagógico, envolve
todos os atores para a execução da atividade, a estrutura envolvida, os segmentos
que se relacionam em seus diversos setores, a conservação do patrimônio cultural,
preservação ambiental.
De acordo com as diretoras que participaram da pesquisa, foi possível
perceber o olhar positivo delas diante do turismo pedagógico, e as duas instituições
praticam sistematicamente as viagens educacionais. As entrevistadas disseram sobre
a importância do turismo pedagógico para a formação dos estudantes, e alegam que,
através da vivência no destino, eles conseguem compreender e aprender cada vez
mais determinado assunto. Tendo em vista que o turismo pedagógico tem como
objetivo contribuir para o desenvolvimento educacional, unindo teoria e prática, é
importante que haja um processo avaliativo e de feedback junto aos estudantes. De
acordo com as diretoras entrevistadas, essas avaliações são feitas durante a visita,
em que os estudantes são acompanhados pelos professores e guias, e,
posteriormente, com questionamentos e até mesmo questões em provas sobre o tema
proposto.
Conforme visto no decorrer do trabalho, sobre a adoção desta prática
educacional nas instituições de ensino, vale apontar a grande mudança de perfil dos
estudantes e o quanto o turismo pedagógico se torna fundamental no processo de
ensino aprendizagem. As atividades extraclasse, unindo teoria e prática, facilitam o
processo na construção do conhecimento entre professor e estudante.
As mães que participaram da pesquisa também enxergam o turismo
pedagógico como uma prática que auxilia o estudante. Essas mães compreendem as
viagens educacionais como uma atividade extraclasse com o objetivo educacional e
para promoção e interação entre os estudantes. Sendo assim, as viagens
educacionais vão além das questões pedagógicas. Elas contribuem para o
desenvolvimento social e pessoal dos estudantes.
O turismo pedagógico, sob perspectiva das mães, contribui também para
o desenvolvimento local, através da geração de empregos, aumento de infraestrutura
e valorização do espaço.
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Através do olhar dos profissionais de turismo envolvidos na pesquisa, é
possível entender o turismo pedagógico como uma atividade em que o estudante
consegue compreender melhor a teoria vista anteriormente em sala de aula, torna-se
mais apto a socializar com os colegas e passa a valorizar melhor o local visitado. Sob
o olhar desses profissionais, o turismo pedagógico também é importante para o setor
do turismo, pois gera empregos, contribui para a manutenção de infraestruturas para
recepção de turistas, e pela conservação do patrimônio. Os profissionais ainda
apontaram os benefícios desta prática para as escolas, e sugerem que o turismo
pedagógico é benéfico para elas pelo vínculo que é criado junto aos estudantes, e
pela boa relação que se pode criar entre escola, estudante e local visitado.
Concluindo, entende-se o turismo pedagógico como uma atividade
extraclasse capaz de unir a teoria vista anteriormente em sala com a prática a ser
vivenciada no local visitado. Esta atividade contribui além das questões educacionais,
pois proporciona ao estudante uma relação com os demais estudantes, professores e
profissionais envolvidos, e interação com o meio visitado. O estudante, ao entender e
compreender o espaço e seus patrimônios, passa a preservar mais aquele espaço,
contribuindo para a manutenção da história, cultura e do meio ambiente.
Essa atividade, então, se torna uma via de mão dupla, considerando-se
que o local visitado contribui para a formação do estudante no âmbito educacional e
social, e, em contrapartida, o estudante contribui para sua conservação, valorização
e manutenção. Importante pontuar que a prática do turismo pedagógico pode, então,
ser um meio para o desenvolvimento regional, de acordo com alguns ODS propostos
pela Agenda 2030, contribuindo para uma educação de qualidade e digna, geração
de empregos e auxiliando para a formação de cidades sustentáveis, ainda que não
seja o turismo, isoladamente, o único responsável para atingir o desenvolvimento
sustentável.
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APÊNDICE A – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
Técnica de Observação Direta Extensiva – preenchido pelo próprio participante:

Profissão:
Faixa etária:
Estado civil:
Entrevista semiestruturada:
Entendemos o Turismo Pedagógico como: um segmento turístico e uma ferramenta
pedagógico que visa levar estudantes para um determinado destino, visando unir a
teoria vista anteriormente em sala de aula, com a prática que será vivenciada no local
visitado.
1. Você já ouviu falar no turismo pedagógico?
2. Você considera do Turismo Pedagógico uma ferramenta educacional? Por
quê?
3. Você acredita que o Turismo Pedagógico
desenvolvimento do estudante? Por quê?

pode contribuir para o

4. Você acredita que o Turismo Pedagógico pode de alguma forma ajudar o
desenvolvimento da comunidade receptora? De quais formas?
5. Você acha importante a participação do ambiente externo no processo de
ensino aprendizagem para o desenvolvimento educacional do estudante? Por
quê?
6. Você acha importante a presença de uma agência de viagens e profissionais
de turismo envolvidos em uma viagem pedagógica?
7. Sua escola realiza viagens pedagógicas?
8. Como é o processo de elaboração de uma viagem pedagógica em sua escola?
9. Você percebe uma melhora no desenvolvimento dos estudantes após a
vivência com a realidade? De que forma? (comportamento, conhecimento,
interação social e compreensão do conteúdo)
10. Como é feita a avaliação após a viagem relacionando os conteúdos? Há um
feedback por partes dos alunos? Este feedback contribui para a criação de
novos destinos?
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIOS
Questionário apresentado aos pais/mães de estudantes que já
participaram de algumas viagem pedagógica:

1. Você já ouviu falar no Turismo Pedagógico? (escolha apenas uma)
[ ] Sim
[ ] Não
2. O que você considera por Turismo Pedagógico? (Pode assinalar mais
de uma alternativa)
[ ] Passeio com o objetivo de fugir da rotina de sala de aula
[ ] Passeio com o objetivo de unir a teoria com a prática.
[ ] Passeio com o objetivo de promover um momento diversão aos
estudantes.
[ ] Atividade extraclasse com o objetivo de socialização entre os
estudantes.
[ ] Atividade extraclasse com o objetivo educacional e promover maior
interação entre os estudantes.
[ ] Passeio com o objetivo de ensinar sobre algum determinado tema,
mas que não tenha relação com conteúdos vistos em sala de aula.
[ ] Outro: Resposta aberta
3. Você acredita que o Turismo Pedagógico pode contribuir para o
desenvolvimento do estudante? Por quê? (escolha apenas uma)
[ ] Sim. Através do turismo pedagógico o estudante consegue
compreender melhor alguma disciplina e se socializar com os outros
colegas.
[ ] Sim. Através do turismo pedagógico o estudante consegue
compreender melhor a teoria vista anteriormente em sala de aula,
consegue se socializar com os colegas e consegue valorizar melhor o
local visitado.
[ ] Não. As viagens pedagógicas são vistas pelos estudantes apenas
como um momento "livre", não contribuindo para sua formação.
[ ] Não. As viagens pedagógicas não tem caráter educativo.
4. Você acredita que o Turismo Pedagógico pode de alguma forma ajudar
o desenvolvimento de algum município? De quais formas? (pode
assinalar mais de uma alternativa)
[ ] Sim, pois é necessária uma infraestrutura de qualidade para receber
turistas.
[ ] Sim, pois o turismo é um setor que gera bastante empregos, como os
agentes de viagens, profissionais de lazer, guias de turismo, etc.
[ ] Sim, pois o estudante ao entender o contexto de um determinado
destino, ele passa a valorizar e preservar o espaço.
[ ] Não, uma viagem educacional não é capaz de desenvolver o espaço.
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[ ] Não, para a prática do turismo pedagógico não é necessário uma boa
infraestrutura e outros profissionais envolvidos.
[ ] Outro: Resposta aberta
5. “Você acha importante atividades "extra classe" no processo de ensino
aprendizagem para o desenvolvimento educacional do estudante? Por
quê? (pode assinalar mais de uma alternativa)
[ ] Sim, pois através destes momentos o estudante consegue ter uma
visão mais real de um determinado conteúdo.
[ ] Sim, pois através destas atividades extra classe, o estudante
consegue criar vínculos com outros colegas, melhorando a socialização.
[ ] Sim, pois através da atividade extra classe é estimulado visão crítica,
criatividade e a autonomia do estudante.
[ ] Não, atividades extra classe não auxiliam no desenvolvimento
educacional pois são apenas momentos de diversão.
[ ] Não, atividades extra classe não se relacionam com conteúdos vistos
em sala de aula.
[ ] Outro: Resposta aberta
6. Seu filho (a) consegue compreender melhor algumas disciplinas após
uma viagem pedagógica? (escolha apenas uma)
[ ] Sim
[ ] Não
7. Você percebe um maior interesse por parte de seu filho(a) por aquele
determinado destino após uma visita? (escolha apenas uma)
[ ] Sim
[ ] Não
8. Por qual motivo seu filho fica mais interessado em determinada
disciplina após uma viagem pedagógica? (pode assinalar mais de uma
alternativa)
[ ] Ele (a) consegue compreender melhor a disciplina, unindo a teoria
com a prática.
[ ] Ele (a) se sente parte do espaço visitado, gerando um vínculo maior
com a determinada disciplina que foi trabalhada.
[ ] Fica mais fácil a compreensão de determinado conteúdo.
[ ] É um momento de fuga da rotina, sendo então melhor aproveitado
pelo meu filho (a) para compreensão de determinada disciplina.
[ ] O momento da viagem faz com que ele (a) se socialize mais e haja
mais trocas com os demais colegas e professores.
[ ] Outro: Resposta aberta
9. Você acha importante a presença de uma agência de viagens e
profissionais de turismo envolvidos em uma viagem pedagógica?
(escolha apenas uma)
[ ] Sim
[ ] Não
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10. Acredita que uma viagem pedagógica pode contribuir para o
desenvolvimento social e educacional de seu filho(a)? (pode assinalar
mais de uma alternativa)
[ ] Sim, pois ele (a) se sente parte do espaço visitado e a partir de então
começa a valorizar mais o ambiente.
[ ] Sim, pois ele (a) tem um momento de troca, socialização e diversão
junto aos demais colegas.
[ ] Sim, pois há o estímulo da curiosidade e autonomia.
[ ] Sim, sempre após as viagens, ele (a) nos conta tudo sobre a visita,
mostrando que houve uma boa compreensão do conteúdo trabalhado.
[ ] Não, a atividade extraclasse não interfere no desenvolvimento
educacional e social.
[ ] Não, as viagens pedagógicas é apenas um momento de diversão, não
contribuindo para a formação educacional de meu filho (a)
[ ] Outro: Resposta aberta.
Questionário apresentado aos profissionais de turismo:
1. O que você considera por Turismo Pedagógico? (Pode assinalar mais
de uma alternativa)
[ ] Passeio com o objetivo de fugir da rotina de sala de aula
[ ] Passeio com o objetivo de unir a teoria com a prática.
[ ] Passeio com o objetivo de promover um momento diversão aos
estudantes.
[ ] Atividade extraclasse com o objetivo de socialização entre os
estudantes.
[ ] Atividade extraclasse com o objetivo educacional e promover maior
interação entre os estudantes.
[ ] Passeio com o objetivo de ensinar sobre algum determinado tema,
mas que não tenha relação com conteúdos vistos em sala de aula.
[ ] Outro: Resposta aberta
2. Você acredita que o Turismo Pedagógico pode contribuir para o
desenvolvimento do estudante? Por quê? (escolha apenas uma)
[ ] Sim. Através do turismo pedagógico o estudante consegue
compreender melhor alguma disciplina e se socializar com os outros
colegas.
[ ] Sim. Através do turismo pedagógico o estudante consegue
compreender melhor a teoria vista anteriormente em sala de aula,
consegue se socializar com os colegas e consegue valorizar melhor o
local visitado.
[ ] Não. As viagens pedagógicas são vistas pelos estudantes apenas
como um momento "livre", não contribuindo para sua formação.
[ ] Não. As viagens pedagógicas não têm caráter educativo.
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3. Você acredita que o Turismo Pedagógico pode de alguma forma
ajudar o desenvolvimento de algum município? De quais formas? (pode
assinalar mais de uma alternativa)
[ ] Sim, pois é necessária uma infraestrutura de qualidade para receber
turistas.
[ ] Sim, pois o turismo é um setor que gera bastante empregos, como os
agentes de viagens, profissionais de lazer, guias de turismo, etc.
[ ] Sim, pois o estudante ao entender o contexto de um determinado
destino, ele passa a valorizar e preservar o espaço.
[ ] Não, uma viagem educacional não é capaz de desenvolver o espaço.
[ ] Não, para a prática do turismo pedagógico não é necessário uma boa
infraestrutura e outros profissionais envolvidos.
[ ] Outro: Resposta aberta
4. “Você acha importante atividades "extra classe" no processo de
ensino aprendizagem para o desenvolvimento educacional do
estudante? Por quê? (pode assinalar mais de uma alternativa)
[ ] Sim, pois através destes momentos o estudante consegue ter uma
visão mais real de um determinado conteúdo.
[ ] Sim, pois através destas atividades extra classe, o estudante
consegue criar vínculos com outros colegas, melhorando a socialização.
[ ] Sim, pois através da atividade extra classe é estimulado visão crítica,
criatividade e a autonomia do estudante.
[ ] Não, atividades extra classe não auxiliam no desenvolvimento
educacional pois são apenas momentos de diversão.
[ ] Não, atividades extra classe não se relacionam com conteúdos vistos
em sala de aula.
[ ] Outro: Resposta aberta
5. Quais profissionais são envolvidos em uma viagem pedagógica?
(pode assinalar mais de uma alternativa)
[ ] Guias de turismo.
[ ] Profissionais da recreação.
[ ] Transportadora (fretamento de Ônibus).
[ ] Seguradoras (seguro viagem).
[ ] Empresa do ramo de alimentação (Lanche de bordo).
[ ] Outro: Resposta aberta
6. Qual o maior benefício você enxerga para as escolas que usam do
turismo pedagógico em sua prática educacional? (pode assinalar mais
de uma alternativa)
[ ] Os estudantes ficam mais interessados no conteúdo que será
abordado.
[ ] Os estudantes se socializam mais com os demais colegas e
professores.
[ ] Os estudantes conseguem compreender melhor a disciplina
abordada.
[ ] Os estudantes se divertem ao mesmo tempo que aprendem.
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[ ] A escola consegue manter um melhor relacionamento com seus
estudantes.
[ ] A escola e os estudantes conseguem valorizar mais o espaço visitado.
[ ] A escola e os estudantes criam vínculos com os atrativos visitados.
[ ] Outro: Resposta aberta
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO
Uni-FACEF - Centro Universitário Municipal de Franca
ESCLARECIMENTOS AO SUJEITO DA PESQUISA
1. ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa científica apoiada pelo Centro Universitário
Municipal de Franca – Uni-FACEF. O presente trabalho busca contribuir com o desenvolvimento do
município de Franca, utilizando do turismo pedagógico como ferramenta educacional.
Esta pesquisa e entrevista pretende identificar as maneiras que o turismo pedagógico pode beneficiar
o desenvolvimento do estudante e o desenvolvimento sustentável do município de Franca.
Serão tomados todos os cuidados técnicos na condução da entrevista, no sentido de proteger os
participantes de eventuais dificuldades. As informações obtidas serão utilizadas somente para fins
científicos, não havendo identificação pessoal de nenhum participante no questionário. Neste sentido,
solicito sua autorização neste documento, bem como a leitura e assinatura do documento a seguir
chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA
Nome: _________________________________________________________
Nome da instituição; ________________________________________________________
Data de nascimento: ____/____/_______
Telefone: ( )__________________
Bairro: __________________________
Cidade: ___________________________
Obs.: Estes dados não serão divulgados. Trata-se de um controle do Pesquisador.

3. DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1. Título da Pesquisa: TURISMO PEDAGÓGICO: Uma ferramenta de Desenvolvimento Regional
2. Pesquisador responsável: André Eduardo Silveira Mazaron
Aluno do Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Regional – Mestrado Acadêmico
Interdisciplinar.
Instituição: Centro Universitário Municipal de Franca - Uni-FACEF
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Barbara Fadel
3. Objetivo da pesquisa: O objetivo geral da pesquisa é de contribuir para o desenvolvimento do
município de Franca/SP, utilizando do turismo pedagógico como ferramenta educacional. Como
objetivos específicos, é de pontuar o turismo pedagógico como ferramenta educacional nas instituições
de ensino do município; verificar a utilização desta prática como ferramenta educacional e de
desenvolvimento; analisar se o turismo pedagógico contribui para a formação do estudante no âmbito
educacional e social; e por fim, sugerir formas e atividades proporcionadas pelo turismo pedagógico
que podem contribuir em busca do desenvolvimento.
4. Avaliação do risco da pesquisa: Os riscos serão mínimos uma vez que a entrevista não afetará o
respondente em seu emocional e nem lhe trará nenhum constrangimento. Caso tenha qualquer dúvida
será dada assistência ao entrevistado, podendo o mesmo desistir da participação.
5. Duração da pesquisa: A pesquisa de mestrado tem duração de dois anos. Entretanto, a pesquisa
juntamente com os entrevistados será executada em dois momentos, nos meses de julho e agosto de
2020 um primeiro contato para confirmação e agendamento da entrevista, e posteriormente a entrevista
que deve durar em torno de 30 a 40 minutos.
6. Publicação da pesquisa: As informações fornecidas e os materiais produzidos ao longo da pesquisa
serão publicados no meio científico, sendo preservados os dados de identificação do participante. Ao
final da pesquisa, os resultados serão informados aos participantes via email.

4. TELEFONE DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: (16) 99175-1160
5. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que foi
explicado, aceito participar na presente pesquisa.

Franca, __________de______________________ 2020.
_________________________________
Assinatura do(a) participante da pesquisa

__________________________________
Assinatura do pesquisador

