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Resumo: O objetivo deste trabalho é relatar a atividade de excursão pedagógica voltada à temática 
de Educação Patrimonial, desenvolvida na Fazenda Histórica “Santa Maria do Monjolinho”, localizada 
na cidade de São Carlos – SP, distante 233 km da capital. A análise foi feita mediante trabalho de 
campo a fim de conhecer um roteiro programado pelo museu e edificações históricas dessa fazenda 
cafeeira do século XIX. Associado à temática de excursão pedagógica este artigo visa também 
apresentar um aprofundamento teórico sobre a modalidade de turismo pedagógico, prática que é 
aplicada principalmente com alunos de ensino fundamental e médio. A análise efetuada permite 
afirmar que as inserções das excursões pedagógicas representaram para a propriedade muito mais 
do que uma fonte de renda alternativa e complementar, vai além, no sentido de propiciar uma forma 
de conservar e divulgar o rico acervo histórico e suas edificações centenárias.   
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Introdução 
 

Inúmeras fazendas centenárias paulistas conservam ainda hoje seus acervos e 

edificações e oportunizam a grupos de estudantes excursionarem por essas propriedades a 

fim de conhecerem, mais detalhadamente, parte do contexto histórico de cultivo do café e 

sua importância nos séculos XIX e XX; suas áreas de mata conservada, além de atividades 

agropecuárias. Por meio dessas excursões é possível também saber sobre a história do 

estado de São Paulo e de inúmeros municípios que nasceram e/ou se desenvolveram a 

partir da produção cafeeira, como é o caso de São Carlos, município distante 233 km da 

capital, onde se localiza a Fazenda Monjolinho. 
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 Excursionar pela Monjolinho, é vivenciar parte da história do século XIX, século este 

que foi muito importante para os rumos políticos e econômicos mundiais, pois favoreceu as 

descobertas científicas que influenciam a humanidade até os dias atuais como, por exemplo, 

o cinema, a fotografia, a descoberta de vacinas, do telégrafo, do telefone e a criação da 

estrada de ferro.   

 Em relação ao Brasil, o século XIX foi marcado pela produção de café, cultura 

introduzida no país em 1827 e que foi responsável por alavancar a economia, que estava 

decadente, no segundo reinado. O café também foi responsável pela ascensão da elite 

agrária paulista que dominou os rumos políticos e econômicos do país desde o segundo 

reinado até a ascensão das oligarquias dissidentes, tendo como principal figura política 

Getúlio Vargas, que assumiu o poder através da revolução 1930.  

 É neste contexto de inovações e aspirações, econômicas e políticas, que José Inácio 

de Camargo adquiriu no ano 1850 as terras onde foi implementada a Fazenda Santa Maria 

do Monjolinho. A propriedade foi posteriormente deixada como herança para seus filhos, 

Major José Inácio e Theodoro Leite de Camargo. Os irmãos iniciaram o processo de 

construção do palacete, sede da fazenda, que se tornou destaque na região, pois se 

equiparava com os construídos na capital paulista.  

No século XIX os barões do café inspiravam-se na arquitetura europeia porque 

queriam que o Brasil tivesse lugares parecidos com o velho continente. A razão para esta 

construção foi a possibilidade de Theodoro tornar-se o Conde do Pinhal, já que D. Pedro II 

iria visitar suas terras para inaugurar a estrada de ferro, por onde escoaria a produção do 

café e as mais variadas produções como leite, grãos além de passageiros da região de São 

Carlos. Esta aspiração e ascensão social não foram concretizadas, porém, a casa sede da 

fazenda da Monjolinho entrou para a história como um marco na construção no interior 

paulista, devido as suas formas sólidas e harmônicas e também por se parecer com uma 

residência da cidade construída no campo.  

 O objetivo principal deste trabalho é poder relatar como acontecem as excursões 

pedagógicas, com enfoque histórico, na Fazenda Santa Maria do Monjolinho, que mesmo 

tendo sua principal fonte de renda na comercialização de cana (cultivada na propriedade 

desde 1950), café, mandioca e na criação de aves, bovinos (corte e leite), equinos e ovinos 

(GERALDO, 2012, p. 82), implementou essa prática desde o ano de 2001. A excursão 



 

3 

pedagógica envolve uma metodologia interdisciplinar focada na educação patrimonial e 

inclui em seu roteiro programado conhecer as edificações e acervo histórico conservados. A 

fazenda possui ainda mais dois outros roteiros, também tematizados: o ambiental e as 

atividades produtivas agropecuárias. 

 A fim de esclarecer o entendimento sobre educação patrimonial, nos apoiamos no 

que define e orienta Horta, Grumberg e Monteiro (1999). 

 
[...] trabalho educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte 
primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. A partir da 
experiência e do contato direto com as evidências e manifestações da 
cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o 
trabalho da Educação Patrimonial busca levar as crianças e adultos a um 
processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua 
herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e 
propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos, num 
processo contínuo de criação cultural. (HORTA; GRUMBERG; 
MONTEIRO, 1999, p. 6, grifo dos autores)  

 
 Outro objetivo deste trabalho é poder contribuir na discussão teórica dos termos: 

turismo pedagógico e excursão pedagógica. Esse refinamento se faz importante a fim de 

diferenciar os componentes que cada atividade abrange e utilizá-los de maneira distinta 

quando referenciados, uma vez que aparecem no uso cotidiano e em várias obras como 

sendo o mesmo tipo de atividade. 

A análise da atividade pedagógica na Fazenda Santa Maria do Monjolinho foi feita 

por meio de trabalho de campo, realizado em 2012, acompanhando a turma de 

aproximadamente 30 estudantes da disciplina de Geografia Rural do curso de graduação de 

Geografia da Universidade Estadual Paulista (UNESP) campus de Rio Claro.  Para esse 

trabalho de campo foi realizado o roteiro histórico. 

Como forma de complementar essa análise, inúmeras informações foram obtidas de 

maneira informal por meio de conversas com o proprietário da fazenda e com a gerente, 

além da consulta da tese de doutorado de João Carlos Geraldo (2012), que aborda a 

caracterização das atividades de turismo em espaço rural em propriedades de médio e 

grande porte nas cuestas do Estado de São Paulo. Em relação à fundamentação teórica 

sobre a distinção entre turismo e excursão pedagógica foram utilizadas obras, dentre livros e 

artigos, de autores que fazem estudo sobre a atividade turística. 

 

Turismo Pedagógico ou Excursão Pedagógica? Refinando conceitos. 
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 Para compreensão da distinção entre as modalidades excursão pedagógica e 

turismo pedagógico, é necessário aprofundar a conceituação relativa à atividade turística. 

Para tanto iniciamos com uma citação de Camargo (2001) sobre como essa surgiu e a 

maneira como prevalece em nossos dias. 

 
[...] o moderno turismo começou a ganhar feição no século XIX, quando o 
deslocamento humano deixou de ser uma contingência de momentos 
difíceis ou especiais para firmar-se como lazer e entretenimento. O próprio 
termo turismo é um galicismo de língua inglesa – tour (passeio em francês), 
dando lugar ao tourism inglês, para designar as viagens das classes 
abastadas inglesas à costa mediterrânea francesa para desfrutar o calor e o 
sol, desde meados do século XIX. [...] o fenômeno turístico surgiu e afirmou-
se basicamente como uma atividade de lazer, que se busca e experimenta 
fora do domicílio habitual (CAMARGO, 2001, p. 269). 

 

 Como não há uma definição singular para turismo é necessário nos apoiarmos em 

distintas referências de estudiosos que pesquisam a temática a fim de refinar os conceitos 

vinculados a essa atividade, ora considerada uma atividade social ora, uma atividade 

econômica, variando conforme os interesses e distinções que esses autores, pesquisadores 

e profissionais lhe atribuem.   

 O turismo possui definições que ganham diferentes nuances conforme são 

associadas às várias tipologias criadas com o intuito de atender às especificidades de 

serviços para segmentos de grupos. Acerca desse aspecto Cruz faz referência ao 

tratamento do conceito e pondera a respeito de como a Organização Mundial de Turismo 

(OMT), organismo oficial de caráter mundial, conceitua a atividade. 

  
Entre as inúmeras definições de turismo, há que se destacar aquela 
adotada por um organismo oficial, de injunção global, que é a Organização 
Mundial de Turismo (OMT). Segundo essa organização, o turismo é uma 
modalidade de deslocamento espacial, que envolve a utilização de algum 
meio de transporte e ao menos um pernoite no destino; esse deslocamento 
pode ser motivado pelas mais diversas razões, como lazer, negócios, 
congressos, saúde e outros motivos, desde que não correspondam a 
formas de remuneração direta (CRUZ, 2001, p. 04). 

 

 Na concepção de Barretto (2000, p.45) o turismo 

[...] tem um aspecto social tão importante quanto o desenvolvimento 
econômico, isto é, a possibilidade de expansão do ser humano, seja pelo 
divertimento, seja pela possibilidade de conhecer novas culturas e 
enriquecer conhecimentos por meio de viagens [...] é essencialmente 
movimento de pessoas e atendimento as suas necessidades, assim como 
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às necessidades das outras pessoas, que não viajam. O turismo é o 
fenômeno de interação entre o turista e o núcleo receptor e de todas as 
atividades decorrentes dessa interação. (BARRETO, 2000, p.45) 

 

 Face ao que procuramos evidenciar nesse trabalho, no qual a atividade turística é 

associada às atividades educacionais, entendemos que antes de ser uma atividade 

econômica, o turismo é essencialmente uma atividade social. 

 As viagens de cunho educacional não são uma prática recente, as mesmas têm sua 

origem no século XVIII e ficaram conhecidas como Grand Tour, prática das classes sociais 

mais abastadas, principalmente de jovens aristocratas ingleses, que buscavam o 

aprimoramento dos estudos, informações e cultura, consolidando, assim, uma forma de 

obter aperfeiçoamento para a carreira profissional, além do desenvolvimento intelectual e 

busca por status (BRASIL, 2010b). Com passar dos anos a atividade do turismo passa a 

aparecer aliada à educação como possibilidade. Barreto evidencia um momento da história 

na qual esse vínculo ocorre de maneira mais notória. 

 
[...] a revolução industrial acontecida em Manchester e a reforma 
protestante marcaram o início do capitalismo organizado. Nesta nova 
sociedade, o domínio não podia mais ser exercido pela força; a grande 
arma doravante seria a diplomacia. Começou, portanto, a haver uma 
preocupação mais humanista. O turismo passou a ser educativo, com 
interesse cultural. É o período do chamado “turismo neoclássico”, no qual a 
viagem era um aprendizado, complemento indispensável da educação 
(BARRETO, 1995, p. 49). 

 

 Seguindo o princípio de aliar o estudo ao conhecimento de novas localidades por 

meio de viagens, é possível afirmar que o turismo representou um incentivo para 

descobertas, vivências e experiências associadas à aprendizagem. A junção turismo e 

educação, portanto, não é algo recente. Atualmente, procurando identificar e criar uma 

política mais eficaz direcionada ao mercado nacional, o Instituto Brasileiro de Turismo 

(EMBRATUR), tem apoiado e fomentado as segmentações do Turismo. Essa ação tem sido 

promovida junto às inúmeras empresas, sociedade e pessoas envolvidas com a atividade 

(BRASIL, 2010a).  

 A segmentação turística pode ser estabelecida segundo elementos e características 

tanto da oferta quanto da demanda, segundo Arrillaga (1976, p.115) “dadas as múltiplas 

facetas e os aspectos que apresenta o turismo, é possível fazer muitas classificações dele, 

tomando como elemento diferenciador um ou outro critério”. No caso deste trabalho, o que 
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nos interessa é o entendimento dos frequentes usos que se têm feito dos termos Turismo 

Pedagógico e/ou Turismo Educativo e de Excursão Pedagógica. O Turismo Pedagógico 

ainda não foi contemplado dentro de uma categorização de segmento pela EMBRATUR, 

prevalecendo, com relação ao mesmo, uma profusão de significados que acabam por 

confundir, mais do que esclarecer o verdadeiro sentido do termo; nas próprias afirmações 

feitas pela EMBRATUR fica evidente a falta de critério ao se referir a turismo pedagógico.  

 
As viagens de cunho educativo, por sua amplitude e grande número de 
atividades englobadas, possuem diversas denominações. No Brasil são 
comumente chamadas de Turismo Educacional, Turismo de Intercâmbio ou 
Turismo Educacional-Científico. São utilizados ainda os termos Turismo 
Universitário, Turismo Pedagógico, Turismo Científico, além de Turismo 
Estudantil [...]. O Ministério do Turismo delimitou o conceito do Turismo de 
Estudos e Intercâmbio, com base na motivação por atividades e programas 
de aprendizagem, que podem promover o desenvolvimento pessoal e 
profissional por meio das vivências interculturais (BRASIL, 2010b, p.15). 

 

 As segmentações também têm sido escopo de trabalhos acadêmicos nos quais a 

educação aparece atrelada ao turismo. Como aponta Bonfim (2010, p.123) “alguns autores 

estudam o tema e apresentam as características desse novo segmento, reconhecendo que 

este tipo de turismo envolve atividades relacionadas à educação, ao aprendizado e ao 

conhecimento, de forma a apresentar uma visão crítica e reflexiva da realidade”. 

 Mesmo não sendo uma das segmentações indicadas pela EMBRATUR, o turismo 

pedagógico tem sido utilizado para designar uma prática voltada aos estudantes de todos os 

níveis de ensino. Uma das características diferenciadoras dessa atividade diz respeito à 

mesma não estar obrigatoriamente atrelada ao currículo, ou seja, os conteúdos escolares 

nem sempre são considerados ao se propor o desenvolvimento da mesma, o que a 

caracteriza como informal. 

 Para compreender a real dimensão do que se entende como educação formal, 

informal e não formal nos apoiamos na definição de Maria da Glória Gohn (2006, p.28, grifo 

nosso): 

[...] a educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos 
previamente demarcados; a informal como aquela que os indivíduos 
aprendem durante seu processo de socialização - na família, bairro, clube, 
amigos etc., carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e 
sentimentos herdados: e a educação não formal é aquela que se aprende 
“no mundo da vida”, via os processos de compartilhamento de experiências, 
principalmente em espaços e ações coletivos cotidianas.  
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 A autora ainda nos auxilia demarcando os espaços de cada tipo de educação. 

Na educação formal estes espaços são os do território das escolas, são 
instituições regulamentadas por lei, certificadoras, organizadas segundo 
diretrizes nacionais. Na educação não formal, os espaços educativos 
localizam-se em territórios que acompanham as trajetórias de vida dos 
grupos e indivíduos, fora das escolas, em locais informais, locais onde há 
processos interativos intencionais (a questão da intencionalidade é um 
elemento importante de diferenciação). Já a educação informal tem seus 
espaços educativos demarcados por referências de nacionalidade, 
localidade, idade, sexo, religião, etnia, etc. A casa onde se mora, a rua, o 
bairro, o condomínio, o clube que se frequenta, a igreja ou o local de culto a 
que se vincula sua crença religiosa, o local onde se nasceu, etc. (GOHN, 
2006, p. 29, grifo nosso) 

 

 O conceito de turismo pedagógico ainda suscita discussões para uma definição 

efetiva, porém, a fim de avançar com essa questão e adotar um significado, acreditamos 

que o mesmo abarque uma viagem com duração maior do que um dia, que, além de 

propiciar conhecimento formal e/ou não formal, agrega momentos de lazer e faz utilização 

de bens e serviços turísticos, o que, portanto, o difere de excursão pedagógica em relação 

ao tempo de execução, pois a excursão é realizada em um período que compreende menos 

de um dia (24 horas). 

 As terminologias turista e excursionista são comumente utilizadas, indistintamente. 

Ansarah (2001) nos auxilia ao elucidar essa diferença ao afirmar que o turista tem como 

determinação ser um visitante que permanece mais de 24 horas no local e o excursionista 

menos de 24 horas. Essa afirmação, portanto, subsidia novamente a compreensão da 

diferença entre o turismo pedagógico e a excursão pedagógica.  

 A definição de turismo mais pertinente para compreensão da segmentação 

pedagógica é a de Barretto (1995, p.12) para quem “o turismo é um amálgama de 

fenômenos e relações, fenômenos estes que surgem por causa do movimento de pessoas e 

sua permanência em vários destinos. Há no turismo um elemento dinâmico – a viagem – e 

um elemento estático – a estada”. 

 Uma característica que não deixa de existir sendo o ensino formal ou não formal, é o 

fato de o turismo e o excursionismo pedagógico aliarem, em momentos pontuais, educação 

e lazer, “o objetivo maior quando se realiza a atividade de turismo pedagógico não é o lazer 

simplesmente, mesmo que em alguns momentos sejam desenvolvidas ações 

compreendidas como de lazer” (BONFIM, 2010, p.123).  
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 Em relação ao entendimento de lazer, que não é um tema aqui a ser aprofundado, 

mas que deve ter referências que auxiliem sua compreensão, Marcellino (2003, p.19) aponta 

que há uma “falta de consenso sobre o seu significado, quer ao nível do senso comum, quer 

entre os estudiosos do assunto ou técnicos que atuam na área”; portanto, assim como o 

turismo, não há uma definição de lazer que seja unanimidade, mas um dos conceitos mais 

aceitos e utilizados como referência é o do sociólogo Dumazedier: 

 

Conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 
vontade, seja para ele repousar, seja para ele divertir-se, recrear-se e 
entreter-se ou, ainda para desenvolver sua informação ou formação 
desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade 
criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, 
familiares e sociais. (DUMAZEDIER, 1973, p. 34) 

 

 Segundo Camargo (2001, p. 244), Dumazedier foi o pioneiro a tratar o lazer como um 

conceito desenvolvido em conjunto com a cultura e a educação (principalmente de adultos), 

por isso  é reconhecido “[...] como o criador e principal inspirador das diferentes ciências do 

lazer.” 

 Marcellino (2003) também contribui com uma definição sobre lazer vinculada à 

questão de tempo livre/tempo disponível, não só como referência em relação ao trabalho, 

mas, sim, de forma mais abrangente, ou seja, pelo fato de estar desvinculado de 

obrigações. Nos dizeres do autor: 

 
[...] a cultura – compreendida no seu sentido mais amplo – vivenciada 
(praticada ou fruída) no “tempo disponível”. O importante, como traço 
definidor, é o caráter “desinteressado” dessa vivência. Não se busca, pelo 
menos fundamentalmente, outra recompensa além da satisfação provocada 
pela situação. A “disponibilidade de tempo”significa possibilidade de 
opção pela atividade prática ou contemplativa  (MARCELLINO, 2003, p. 
31, grifos do autor). 
 

 A definição dada por Marcellino é a mais adequada para se entender como o lazer 

está associado ao turismo e à excursão pedagógica, pois a ideia de ser uma atividade 

prazerosa faz com que seja um dos pontos de referência quando se pensa nessa 

modalidade de atividade extraclasse. O lazer associado à educação não é uma ação 

diretamente pretendida pelos alunos, mesmo que desejável como assinala Dumazedier 

(1973), já que é programada, em grande parte, direta ou indiretamente pelos educadores. 
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 Mesmo que o lazer não seja o princípio motivador de uma viagem ou excursão 

turística, este acaba sendo incorporado como afirma Camargo (2001, p.270) “mesmo 

quando se viaja a negócios, em visita a parentes e amigos, ou por motivos religiosos e de 

saúde, sempre se buscam alguns ingredientes do turismo de lazer”.  

 Bonfim (2010) sugere que o turismo e a excursão pedagógica, mesmo não sendo a 

princípio associados a uma educação formal, podem ser assim considerados quando 

tomados como uma prática realizada diretamente pela escola, envolvendo na execução os 

educadores da instituição, implicando ou não a participação de profissionais do turismo. 

 É comum encontrar em projetos e atividades que envolvam turismo pedagógico o 

termo vinculado com a pedagogia de Freinet (aula-passeio e/ou aula das descobertas) e 

associado ao estudo do meio. Essas agregações e usos como sinônimos representam um 

grande equívoco, pois cada atividade possui distintas particularidades e fundamentações. É 

possível afirmar que o turismo e excursionismo pedagógico estão desenvolvendo uma 

metodologia própria, não sendo necessário associá-los a outras denominações, como 

ocorre usualmente. 

 Tanto o Turismo Pedagógico quanto a excursão pedagógica podem ser associados a 

outras temáticas, fazendo uso, assim, de práticas interdisciplinares, como é o caso da 

Fazenda Santa Maria do Monjolinho, na qual a atividade de excursão pedagógica é 

associada à educação patrimonial, que tem o objetivo principal de levar grupos de alunos, 

principalmente, do ensino fundamental e médio, para conhecer as edificações, o acervo 

além do entendimento do contexto histórico da fazenda, da cidade de São Carlos e da 

importância do cultivo de café para o estado de São Paulo.  

 

 Excursão Pedagógica na Monjolinho 
 

A partir da conceituação efetuada, que diferencia o uso apropriado das 

denominações: turismo pedagógico e excursão pedagógica partimos do preceito que a 

atividade desenvolvida na Fazenda Santa Maria do Monjolinho se trata de excursão 

pedagógica uma vez que estas são praticadas no decorrer de um ou mais períodos do dia.  

A Fazenda Santa Maria do Monjolinho, propriedade localizada a aproximadamente 

10 km distante da cidade de São Carlos, devido aos seus atrativos naturais e históricos, 

distribuídos em uma área para visitação de mais de 70 hectares, permite que inúmeros 

conteúdos sejam abordados em excursões pedagógicas pela propriedade, porém, a fim de 
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otimizar o tempo durante as visitas, a mesma idealizou um roteiro programado com duração 

de duas horas e trinta minutos que tem como abordagem a educação patrimonial. Horta; 

Grumberg e Monteiro (1999) ponderam que esse tipo de educação tem como objeto de 

estudo o patrimônio cultural, e como ideal o princípio de criar um processo de conhecimento 

que valorize a herança cultural, portanto, fundamentos que a atividade desenvolvida na 

fazenda procura seguir e executar.     

 
 
É fundamental afirmar que para que a atividade de excursão pedagógica seja 

profícua, como estudo e pesquisa, para os grupos de estudantes é necessário um trabalho 

conjunto com os educadores envolvidos diretamente na execução da atividade, pois, 

educação é uma construção que não ocorre de maneira pontual com o simples ato de 

passar informações acerca de um lugar, requer que haja aprofundamento e estruturação de 

ideias realizadas conjuntamente entre docentes e discentes. Portanto, o ideal é que a 

excursão ocorra em três fases distintas: pré-campo (trabalho prévio em sala de aula), campo 
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(excursão) e pós-campo (tratamento e reflexão sobre os conteúdos contemplados 

empiricamente). 

O conjunto arquitetônico, tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, 

Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT) utilizado pela Fazenda Monjolinho como 

objeto de estudo é constituído de inúmeras edificações: senzala, na qual posteriormente 

serviu de colônia para imigrantes italianos; casa do capitão do mato e administrador; tulhas 

de café; roda d água; terreiros; aqueduto; oficinas e capela. 

 

Figura 02 – Casa sede                                    Figura 03 – Tulha de café 

                 

Fonte: Acervo da autora, 2012                                       Fonte: Acervo da autora, 2012 

 

Essa propriedade possui um grande diferencial em relação a outras fazendas que é 

possuir ainda uma estação de trem e casas de trabalhadores da ferrovia (datadas de 1894), 

de um ramal extinto da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Atualmente na estação 

funciona um restaurante aos finais de semana. 

 O museu da Monjolinho, intitulado pelo proprietário como museu vivo (acervo 

exposto na casa sede da fazenda), se situa no sobrado com características de residência de 

área urbana construído em área rural no ano de 1887 - possui rico acervo, bastante 

conservado, constituído de mobílias, obras de arte, livros, revistas, peças de decoração, 

documentos etc. Dentre todos o que mais faz sucesso é um gramofone ainda em 

funcionamento. 

 

           Figura 04 – Estação de trem Monjolinho                   Figura 05 – Gramofone – exposto no museu 
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            Fonte: Acervo da autora, 2012                                                Fonte: Acervo da autora, 2012                                 

  

 A propriedade recebe de 800 a 900 visitantes a cada mês em média, que realizam 

um dos roteiros programados e tem como opção aos finais de semana conhecer o 

restaurante especializado em comida tropeira. Por serem roteiros pedagógicos, nos 

períodos de férias escolares, a visitação é nula ou muito baixa (GERALDO, 2012, p. 86). 

 O perfil dos alunos que mais realizam a excursão pedagógica é do ensino 

fundamental II (6º ao 9º ano) de escolas particulares do estado de São Paulo. E dentre o 

roteiro mais selecionado pelas escolas está o histórico/educação patrimonial. 

  O fato de ser um excursionismo sazonal não afeta economicamente de maneira 

intensa a Monjolinho, pois as excursões pedagógicas representam uma complementação de 

renda, sendo a economia principal baseada no cultivo da cana. Mesmo não dependendo 

das atividades pedagógicas desenvolvidas, a fazenda é filiada à Associação das Fazendas 

Históricas Paulistas, entidade que reúne antigas fazendas do Estado de São Paulo com 

patrimônio significativo, divulgando-as como atrativos turísticos (GERALDO, 2012, p. 144). 

 

Conclusões 
 

Por meio da análise efetuada é possível afirmar que a introdução da atividade de 

excursão pedagógica na Fazenda Santa Maria do Monjolinho representa mais do que uma 

opção de complementação de renda, uma vez que o objetivo da execução das excursões, 

principalmente para grupos de estudantes, se deve ao fato de ser uma oportunidade de 

continuar a manter a conservação das edificações e acervo, já que é possível identificar a 

importância da manutenção destes como fonte de estudo de um dado período histórico, na 

qual a cafeicultura no século XIX e XX representou uma importância para os rumos políticos, 

econômicos e sociais para o Brasil. 
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É evidente que para uma excursão pedagógica ser bem sucedida, é necessário 

haver um envolvimento direto e pleno dos educadores com essa prática, para tanto é 

necessário que estes tenham conhecimento prévio do objeto de estudo a fim de tirar o maior 

proveito quando uma atividade extraclasse é desenvolvida. Inclusive seria pertinente fazer 

uso das etapas (pré-campo, campo e pós-campo) que norteiam a atividade de excursão 

pedagógica. 

Devido a todos os elementos, naturais e culturais, que a fazenda possui é possível 

aos educadores que a utilizam como objeto de estudo, independente da execução do 

roteiro, associar uma série de conteúdos curriculares nas propostas de visitação, tornando 

dessa forma a excursão mais profícua. É possível também inserir momentos destinados ao 

lazer, o que torna a atividade prazerosa. 

Em relação à conceituação teórica, acreditamos que a mesma seja importante por 

contribuir na discussão do refinamento dos termos, que são utilizados em inúmeros 

trabalhos, de ordem acadêmica ou não, indistintamente. Pensamos que refletir sobre as 

diferenças que cada modalidade abarca e refinar essa conceituação auxilia na proposta de 

outros trabalhos e colabora para o direcionamento de um consenso sobre a execução da 

atividade turística no Brasil. 

Apesar de não depender financeiramente da atividade de excursão pedagógica, a 

Fazenda Santa Maria do Monjolinho é sem dúvida uma importante referência de 

desenvolvimento dessa modalidade de turismo, pois, além de contemplar três modalidades 

diferentes de roteiro, visando uma abrangência em relação aos elementos que podem ser 

estudados, propicia aliar os conteúdos curriculares à vivência de aproximação do objeto de 

estudo. 
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