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Resumo: O turismo rural pedagógico é uma atividade que pode contribuir para a dinamização dos 
espaços rurais. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo analisar as funções educativas do 
turismo rural pedagógico desenvolvido em propriedades integrantes do Projeto “Turismo Rural e 
Escola - Fazendo Eco” do Distrito Federal. Foram realizadas entrevistas em cinco empreendimentos, 
onde se pôde analisar também a infraestrutura da propriedade, principalmente aquela utilizada para 
receber os grupos escolares. Conclui-se que o turismo rural pedagógico mais que uma atividade 
complementar para os empreendimentos, tem uma função destacada no processo de ensino-
aprendizagem, pois permite que no ambiente rural permeado pela ludicidade, se possa construir 
conhecimento. 
Palavras-chave: Turismo rural pedagógico. Propriedade educativa. Funções educativas. 

 

Introdução 

O turismo no espaço rural é uma atividade que dentro do contexto da 

multifuncionalidade da agricultura pode representar uma importante estratégia de 

desenvolvimento local, possibilitando a dinamização dos espaços rurais, a preservação da 

natureza e o surgimento de novos postos de trabalho. Nesse contexto, o turismo rural 

pedagógico tem se destacado no cenário internacional como importante ferramenta de 

ensino, que favorece o resgate e a valorização dos costumes e tradições do mundo rural, 

bem como, o conhecimento da produção agrícola e a troca de experiências, fazendo emergir 

um conjunto de ‘novas funções’ da agricultura que possibilitam ao agricultor agregar valor 

aos produtos e serviços rurais. 
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Caracterizado por um conjunto de atividades práticas realizadas no âmbito da 

propriedade rural, que utiliza como recurso didático as atividades agrícolas, a produção 

agropecuária e os recursos naturais e culturais ali existentes, o turismo rural pedagógico 

emerge como uma alternativa inovadora que reflete as características do “novo rural’”. 

Aspectos como educação, meio ambiente, agricultura familiar, universo rural e integração 

social representam alguns dos muitos elementos que envolvem esse tema emergente. 

De acordo com Klein (2012), o turismo rural pedagógico permite visualizar ganhos 

em diferentes contextos. No âmbito da educação, relacionado ao processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes; no âmbito social, na medida em que possibilita uma 

interação entre diferentes extratos sociais e o intercâmbio de experiências; no âmbito 

cultural, por meio da valorização dos costumes e tradições das famílias rurais; na dimensão 

ambiental, com a conservação da paisagem rural e promoção da educação ambiental.  

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo analisar as funções educativas do 

turismo rural pedagógico desenvolvido em propriedades integrantes do Projeto “Turismo 

Rural e Escola - Fazendo Eco” do Distrito Federal. 

A pesquisa foi desenvolvida com base em uma abordagem qualitativa, de caráter 

descritivo. Foram realizadas entrevistas com os proprietários rurais que fazem parte do 

Projeto “Turismo Rural e Escola - Fazendo Eco”, coordenado pelo Sindicato de Turismo 

Rural e Ecológico do Distrito Federal (RURALTUR). 

A coleta dos dados foi realizada em fevereiro de 2013, sendo pesquisados cinco 

empreendimentos, onde se pôde verificar a infraestrutura da propriedade, principalmente 

aquela utilizada para receber os grupos escolares. Todas as entrevistas foram realizadas 

nos próprios empreendimentos, sendo gravadas e posteriormente transcritas. Os 

empreendimentos pesquisados foram o Centro de Turismo Rural Pedagógico Ver de Perto, 

a Fazenda Recreio Dinizlândia, a Fazenda Velha, o Rancho Canabrava e o Solar da Águia. 

 Os dados foram tabulados e analisados. As falas dos entrevistados são utilizadas na 

análise dos dados, todavia não são identificadas, sendo utilizado para isso um código 

formado por letras e números. As letras “EE” que significam “Entrevista Empreendimento” e 

os números que indicam a ordem da realização das entrevistas. Nesse sentido, as falas dos 

entrevistados estão referenciadas como EE1, EE2, EE3, EE4 e EE5. Primeiramente analisa-



 

3 

se através de revisão de literatura as funções educativas das propriedades rurais e após 

analisa-se os dados referentes a experiência de turismo rural pedagógico nas propriedades 

do Distrito federal. 

 

O turismo rural pedagógico e as funções educativas das propriedades rurais 

As propriedades rurais no contexto do turismo rural pedagógico passam a ter um 

novo enfoque. Nesse sentido, além de se constituírem em locais destinados à moradia das 

famílias rurais e à produção agropecuária, essas propriedades tornam-se ambientes 

pedagógicos valorosos que possibilitam a realização de uma ampla gama de atividades 

educativas voltadas para grupos escolares. 

A prática do turismo rural pedagógico favorece o desenvolvimento de novas 

alternativas nas propriedades rurais e, ao mesmo tempo, constitui-se em uma ferramenta 

eficaz de ensino que possibilita às novas gerações conhecer o mundo rural. Segundo Ohe 

(2007), essa função educativa da agricultura desempenha um papel cada vez mais 

importante na sociedade atual, na medida em que possibilita aos citadinos aliviar o stress da 

vida urbana e favorece aos estudantes a oportunidade de aprender temas relacionados à 

alimentação e ao patrimônio rural.  

Segundo Gurrieri (2008), as propriedades rurais que desenvolvem atividades 

educativas representam locais que favorecem uma conexão direta entre a cidade e o 

campo, entre o produtor e o cidadão, entre o agricultor e o consumidor, caracterizando-se 

em uma importante ferramenta, capaz de impedir a dispersão do patrimônio sócio-cultural 

existente no meio rural, relativo à produção de alimentos, à terra, à natureza e ao meio 

ambiente. 

Analisada por esse ângulo, a propriedade rural pedagógica torna-se um lugar de 

observação e exploração concreta, favorecendo a experiência pessoal e experimental e 

estimulando o desenvolvimento de diferentes habilidades, contemplado um universo repleto 

de possibilidades e valores educacionais que são oferecidos às escolas como banco de 

dados a ser utilizado na plataforma curricular (Bertacci, 2005). 

A compreensão da função educativa desempenhada pelas propriedades rurais tem 

se difundido de modo significativo em países como Estados Unidos, Japão e, sobretudo, a 
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Europa Ocidental, podendo ser identificada não apenas nas ações dos agricultores, mas, 

também, em iniciativas governamentais, a exemplo da França.  

Em relação às explorações agrícolas, Tibiletti (2002) ressalta que para se tornar uma 

propriedade rural pedagógica, as mesmas não precisam fazer muito além do que já fazem, 

basta continuar a desempenhar as suas atividades habituais. Do mesmo modo, os 

interessados em inserir-se nesse ramo não precisam necessariamente ter uma licenciatura 

em educação, mas certamente deverão ter uma “sabedoria antiga” e comunicável e a 

capacidade de explicar, de argumentar, de abordar os diferentes públicos de ouvintes. 

Logo, o sucesso da propriedade está diretamente ligado a dois aspectos: o primeiro, 

relacionado ao aspecto pedagógico, com a preparação do percurso didático; o contato com 

os professores das turmas antes da visita; uso de materiais estruturados e documentação 

apropriada; aprendizagem ativa, por meio da realização de atividades que abrangem 

metodologias experienciais e envolventes; a presença do agricultor enquanto uma 

“testemunha privilegiada”; e boa capacidade de comunicação para transmitir ideias e 

emoções e a capacidade de lidar com o público. Já o segundo aspecto diz respeito à 

organização e segurança da propriedade, com a presença de áreas equipadas para 

recepção dos grupos, degustação de produtos, ajuste de acordo com as leis vigentes, e 

outras precauções necessárias para garantir a segurança e bem estar dos visitantes 

(D’Agostino, 2008).  

Para além desses aspectos, Napoli (2006) ressalta a importância da presença de 

áreas de recreação e das instalações cobertas para a realização de atividades educativas 

em dias chuvosos, assim como o uso de sistemas produtivos de baixo impacto ambiental, 

integrados a uma agricultura biológica. Ainda segundo o autor, cada propriedade rural é em 

si um lugar onde há muito que aprender, desde questões relacionadas à redescoberta da 

cultura camponesa e reflexões sobre a paisagem agrícola até problemas ecológicos e 

tendências do mercado. Desse modo, a pessoa responsável pelas atividades educativas em 

cada propriedade rural pedagógica deve encontrar seu próprio método de apresentar o 

mundo rural, não devendo simplesmente repetir o que as crianças já estudaram em sala de 

aula.  
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De acordo com Ohe (2007), a implantação de uma propriedade rural pedagógica 

requer poucos investimentos se comparado com as atividades de turismo rural que 

necessitam de investimento em meios de hospedagem. Por esse motivo, uma propriedade 

rural pedagógica torna-se relativamente mais fácil de ser implementada pelos agricultores. 

Conforme constatado, essas iniciativas não exigem grandes investimentos em 

termos financeiros, porém requerem uma adequada organização dos espaços da 

propriedade e cuidados básicos com as questões de segurança e higiene, bem como, uma 

proposta educativa coerente com as características do local e pessoas com capacidade 

para comunicar os saberes e fazeres da cultura rural e da vida no campo.  

Em relação às atividades educativas propriamente, Nasolini (2005) aponta três ideias 

básicas que orientam essa prática nas propriedades rurais: a primeira está relacionada a 

uma pedagogia ativa, do “aprender-fazendo”, representada por um conjunto diversificado de 

atividades práticas e experiências diretas; a segunda refere-se ao contato direto com 

animais e plantas em seu ambiente natural; e a terceira compreende a oportunidade de 

encontro e interação entre agricultores e jovens, possibilitando o enriquecimento das 

experiências destes, por meio da emoção e do conhecimento despertado.  

De acordo com Franco e Senni (2005), o caráter inovador que caracteriza esse tipo 

de formação educativa está justamente no desenvolvimento de uma nova metodologia de 

ensino conhecida como "ensinar fazendo", realizada por meio de diferentes atividades e 

recursos, tais como passeios educativos, aulas de ecologia ao ar livre e laboratórios de 

ensino. São atividades que contemplam diferentes finalidades como, por exemplo, a 

exposição e explicação dos processos biológicos das atividades agrícolas e da produção e 

processamento dos alimentos, ou ainda, de aspectos relacionados aos problemas 

ambientais presentes nas áreas rurais, decorrentes da má gestão dos recursos naturais. 

Nesse sentido, segundo Gurrieri (2008), as propriedades rurais pedagógicas podem 

representar um momento de interação com o mundo da escola, favorecendo a participação 

ativa dos estudantes por meio de atividades que permitem "aprender-fazendo", visando 

promover um processo de educação ambiental e alimentar, não somente com as crianças e 

jovens, mas também com suas respectivas famílias.  
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Outro aspecto bastante reforçado no desenvolvimento das atividades educativas nas 

propriedades rurais refere-se às questões ambientais e a valorização do meio ambiente. 

Para Nasolini (2005), a criança dos tempos atuais, em comparação com as gerações 

anteriores, não tem mais a oportunidade de explorar, por meio de experiências diretas, os 

elementos da natureza como a terra, as árvores do campo, as margens dos rios, ou brincar 

com os animais. A relação das crianças com a natureza, na sociedade atual, está cada vez 

mais indireta e distante.  

Diante dessa conjuntura, D’Agostino (2008) expõe que um dos objetivos das 

atividades desenvolvidas na propriedade rural é proporcionar às crianças e aos jovens 

maneiras de viver em harmonia com o meio ambiente, por meio de situações concretas e 

não somente proporcionar um conhecimento proveniente do mundo virtual, obtido por meio 

da internet e da televisão.  

Além de servir como ferramenta para a promoção da educação ambiental e da 

educação nutricional, as propriedades rurais pedagógicas possuem outros objetivos 

diversos, que na perspectiva de Caffarelli, Coquillaud, Daniel e Thou (2010), compreendem: 

1) propor diferentes abordagens pedagógicas (sensível, sensorial, científica, criativa e 

lúdica) que possibilitem aos envolvidos um ensino com base no real e no concreto; 2) 

introduzir a economia agrícola, possibilitando aos jovens e adultos uma compreensão mais 

clara acerca dessa atividade, e adquirindo maior sensibilidade em relação à qualidade dos 

produtos e da alimentação; 3) possibilitar a compreensão das relações entre cidade e 

campo e as ligações existentes entre as áreas econômicas, sociais, culturais e ambientais; 

4) contribuir para o desenvolvimento local, reforçando as parcerias entre os atores locais; e 

5) capacitar os jovens.  

Na análise de Caffarelli et. al. (2010), as propriedades rurais representam 

ferramentas pedagógicas eficazes que favorecem o crescimento da consciência do papel 

social da agricultura e das áreas rurais e, numa perspectiva de desenvolvimento integrado, 

contribuem para a valorização dos recursos históricos, arqueológicos e culturais do território, 

representando, além disso, um meio eficaz de educação ambiental e nutricional a ser 

utilizado para fins educacionais. 
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O Projeto “Turismo Rural e Escola - Fazendo Eco” no Distrito Federal 

O turismo rural desenvolvido no Distrito Federal possui um conjunto de 

empreendimentos que estão reunidos em sua maioria no RURALTUR, o qual coordena o 

desenvolvimento das atividades de turismo rural tanto na Capital Federal como no entorno, 

possuindo um total de 25 associados. 

Uma das iniciativas do Sindicato é o Projeto “Turismo Rural e Escola - Fazendo Eco”, 

desenvolvido pelo RURALTUR em parceria com o Sindicato das Escolas Particulares – 

SINEPE e com o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa - SEBRAE/DF. Este projeto 

teve como base a Lei 3.664, de 06 de setembro de 2005, sancionada pelo Governo do 

Distrito Federal e que instituiu o Projeto “Classes Transplantadas”. 

O Projeto “Classes Transplantadas” foi inspirado num trabalho desenvolvido na 

França, tendo como base a teoria de Célestin Freinet. Segundo Elias (2002), para Freinet os 

conhecimentos somente teriam valor se relacionados às experiências pessoais, pois 

“existem crianças que têm uma sensibilidade à experiência tão aguda que o gesto nem 

sequer tem necessidade de ser repetido para deixar um sinal indelével” (Elias, 2002, p. 59). 

De acordo com Sampaio (1989), Freinet percebeu que o interesse das crianças 

estava no lado de fora da sala de aula, passando então diariamente a organizar a chamadas 

aulas-passeio. O ambiente em sala de aula, que era marcado pelo desinteresse dos alunos, 

passava a ser outro no retorno dos passeios.  

O Projeto “Turismo Rural e Escola – Fazendo Eco” tem como objetivo geral 

“promover de forma planejada e sistematizada a visita dos alunos da rede de ensino do 

Distrito Federal e entorno, sob a orientação de seus professores, aos empreendimentos do 

turismo rural, filiados ao Ruraltur que possuam vocação pedagógica, para vivenciarem, de 

maneira lúdica e didática, experiências concretas de conteúdos trabalhados em sala de 

aula” (http://www.turismoruraldf.com.br/fazendoeco/). 

 Fazem parte do Projeto nove empreendimentos: - Hotel Fazenda Araras – Projeto: A 

Lida no Campo; - Centro de Turismo Rural Pedagógico Ver de Perto – Projeto: Cultura e 

Natureza; - Chapada Imperial – Projeto: Natureza do Cerrado; - Fazenda Recreio 

Dinizlândia – Projeto: Brincando com as Ciências; - Fazenda Velha – Projeto: De Volta ao 

Passado; - Rancho Canabrava – Projeto: Aprendendo com os Cavalos; - Recanto Pedra 
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Grande – Projeto: Caminhos da Biosfera; - Solar da Águia – Projeto: A Alquimia do Cerrado; 

- Sítio Geranium – Projeto: Nos Caminhos da Sustentabilidade. 

A maioria dos empreendedores entrevistados é do sexo feminino, sendo que o mais 

novo tem 54 anos e o mais velho 78. Na média os entrevistados têm 63,6 anos. Quanto a 

profissão, três são aposentados e dois se declararam empreendedores. Quatro possuem 

formação no ensino superior. 

As propriedades possuem uma área média de 56 ha sendo que a maior possui 159,7 

ha e a menor 6,7 ha. Todos os entrevistados referenciaram o turismo como atividade 

produtiva, existindo somente esta atividade em três empreendimentos e em outros dois há 

também atividades agropecuárias. 

Um dos empreendedores enfrentou problemas decorrentes da proximidade com a 

expansão urbana, o que motivou o fim da produção agropecuária: “Atividades produtivas 

nós acabamos com ela, devido ao problema de vizinhança e loteamento irregular aqui na 

região, a gente entendeu que não tava dando, não tava compensando produzir nada, 

porque havia furtos, aí ficamos só com turismo” (EE1). 

 As atividades de turismo rural pedagógico que são oferecidas atualmente podem 

variar em função da demanda da escola, pois “a gente monta o pacote de acordo com o que 

a escola quer (EE5)” e englobam o desenvolvimento de conteúdos de disciplinas 

específicas, passando pela educação alimentar, patrimonial, histórica, ambiental, a água, os 

animais:  

 

Temos o projeto brincando com a física, temos um projeto de educação 
ambiental (EE1). 
O que que os meninos vão trabalhar, que pode ser água, pode ser animais, 
pode ser trilha, pode ser a história (...), então isso varia muito, varia muito 
(EE2). 
O projeto pedagógico é Alquimia do Serrado. Trabalha a educação 
ambiental, educação alimentar e a farmacopéia (EE3). 
A gente tem um projeto pedagógico chamado os Caminhos da Missão 
Cruls, então essas atividades são várias atividades dentro da propriedade 
quando a escola chega eles usufruem dessas atividades que a gente tem, 
desse roteiro histórico (EE4). 
Nós temos um projeto pedagógico (...), que o carro chefe dele é o cavalo 
(...), dependendo do que a escola quer, tem professores que querem 
trabalhar só com o cerrado, então eles fazem trilha na mata, eles vão lá no 
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nosso olho d’água de trator, vão passeando, conhece a propriedade, desce 
lá, o professor vai, comenta, tipo a vegetação, como é que é, vê os animais 
que tem por ali no cerrado (EE5).  

 

Em relação ao número de pessoas que participam na realização das atividades 

voltadas para os grupos escolares, todos os entrevistados afirmaram que é variável em 

função da demanda, ou seja, “depende muito do número de crianças que vem” (EE5). Todos 

os entrevistados referenciaram que é disponibilizada uma pessoa para cada 10 escolares, 

ou seja, “quando vem um grupo de 200 crianças a gente usa no mínimo umas 20 pessoas”, 

ou “então, eu calculo assim, que tem uma média mínima de um adulto por 10 crianças, 

sabe. Se eu tenho 50 meninos eu tenho 5 adultos trabalhando com eles (EE2)”. “Isso  vai 

variar com a quantidade de pessoas n/é, olha para umas 100 crianças a gente deve ter mais 

ou menos umas 10 pessoas trabalhando” (EE4). 

Em relação às instalações, infraestrutura e benfeitorias existentes na propriedade 

utilizadas no turismo rural pedagógico foram consideradas “o Parque Interativo Mundo 

Radical, que é o grande aliado do projeto pedagógico encontro com a física” (EE1), “a 

Morada da Memória, aquela construção e o Ranchão, onde eles comem” (EE2), “esse salão 

aqui onde a gente faz as refeições (...). A nossa cozinha ecologicamente correta, onde ali a 

gente faz a seleção do lixo, já sai tudo selecionado” (EE3), “a gente tem a parte histórica, a 

casa histórica” (EE4) e “as baias dos cavalos, as instalações dos cavalos e do arvorismo 

infantil” (EE5). 

Importante mencionar que dois dos empreendedores entrevistados manifestaram 

preocupação com a segurança no desenvolvimento das atividades com os escolares. Um 

deles em relação a capacidade de carga: “A gente evita de colocar perigo para as pessoas, 

até porque a gente não acha ninguém para trabalhar, então eu evito de botar mais pessoas 

aqui além do estritamente necessário” (EE3). E o outro, “porque a atividade na água é uma 

atividade que a gente tem muito problema. Tenho assim, morro de medo de acidente. Então 

eu só abro lá, que tem barco, com bombeiro, senão eu não abro” (EE2). 

As atividades educativas propostas voltadas para o público escolar tinham objetivos 

variados, que passam pelo ensino disciplinar, a educação ambiental, patrimonial e histórica, 

além de outras práticas que são transversais aos conteúdos disciplinares, que vão ao 
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encontro de uma formação mais ampla. Também é importante destacar que há uma forte 

relação das práticas educativas com a ludicidade, esta muito presente em todos os 

empreendimentos. 

As atividades educativas desenvolvidas atualmente não tiveram mudanças 

significativas desde o início, como se pode identificar em alguns relatos. No entanto, 

percebe-se que embora haja um enfoque principal em cada empreendimento, alguns estão 

preparados para atender diferentes demandas se necessário:  

 

Nós temos aqui o curso brincando com a física, esse é o carro chefe, esse é 
como eu já falei, ele desmistifica o ensino da física e a gente estuda os 
fenômenos da mecânica (EE1). 
Nós fazemos a trilha ecológica, falamos sobre os remédios aqui, a origem 
dos remédios nas plantas medicinais, a transmutação dos alimentos na 
horta, aí descemos pra campo de futebol, então tem a parte de educação 
física, tem natação, tem campo de futebol, aí na aula de educação física 
pode dar aula de várias coisas, movimentos, saltar.... E aí vamos até o 
riacho, antes do riacho nós temos o mural da natureza que falamos sobre o 
destino dos materiais sólidos. Aqui também na cozinha nós falamos sobre o 
destino do lixo (EE3).  
Eu acho que por exemplo o caso do cavalo, a gente, a ideia nossa, a ideia 
do projeto, é ensinar a criança o respeito pelo ser vivo, que é um mamífero 
enorme, maravilhoso, lindo e eles tem muita curiosidade, (...). E o momento 
do arvorismo, que é o contato direto com a natureza (...) (EE5). 

 

São desenvolvidas algumas atividades educativas que possuem relação com as 

questões ligadas à preservação do meio ambiente, pois “nós temos várias, porque o nosso 

trabalho todo é baseado na preservação do meio ambiente” (EE3) e “isso aí a gente passa 

muito pra criança, gente isso aqui é a nossa casa, nosso ambiente, nos temos que 

preservar, isso aí é batido desde que a criança chega até a hora que ela sai. É a ideia de 

mostrar a importância da preservação da natureza pra criança” (EE5). 

Entre os principais aspectos relacionados à educação ambiental que podem ser 

aprendidos a partir das atividades educativas desenvolvidas nas propriedades, estão a 

preservação do meio ambiente, evidenciado no cuidado com água e a vegetação, além do 

lixo e sua destinação: “Ali nós temos o laboratório com minhocário, com a parte seletiva de 

lixo. Ensina a criança a separar o sólido do líquido, do alimento, do metal, do vidro” (EE1); 

“Aqui a gente fala muito sobre a preservação, a reutilização e os cuidados com a água, isso 
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aqui é muito debatido (EE3); “A gente trabalha muito essa parte da vegetação, do clima, a 

educação ambiental, como que você procede na propriedade rural” (EE4). 

Três empreendedores costumam receber em suas propriedades mais alunos de 

escolas particulares do que de escolas públicas, embora “tem escola pública que nesses 14 

anos, ela veio todo ano. Impressionante!” (EE1), enquanto outros dois há maior presença de 

escolares de escolas públicas, inclusive com manifestada preferência de um dos 

empreendedores por esse perfil: “Pública. Eu quero atender escola pública. Escola particular 

não interessa muito não” (EE2). É importante mencionar que pelas características de 

algumas propriedades, é possível receber e recebem alunos de séries diferentes das 

informadas.  

As atividades propostas são definidas em função da demanda da escola, no contato 

com o professor da disciplina ou turma é que é definida a abordagem que será utilizada e as 

atividades a serem realizadas, nesse sentido, há certa flexibilidade para se adaptar as 

demandas das escolas e um papel importante do professor nesse processo: “Isso quem vai 

definir é a escola. O nível, a profundidade do conhecimento, é a escola que pede. A gente 

tem um contato com o coordenador, ou com o professor titular e ele diz, olha, eu gostaria 

que abordasse mais esse assunto aqui” (EE1). 

Pode perceber que as atividades pedagógicas desenvolvidas nas propriedades que 

mais agradam os visitantes são aquelas que possuem maior característica de ludicidade. 

Nesse sentido, é muito importante o planejamento dessa aula-passeio: 

  

O que agrada mais é o kart-cross (EE1). 
O que mais agrada os meninos é água, porque, a cachoeirinha e passear 
de barco, ver o moinho. Tudo agrada, mas a atividade com água, 
principalmente porque eles não têm muito acesso a piscina, porque não tem 
praia, então a água é... (EE2) 
Eu posso te dizer que a trilha ecológica é muito legal, porque a gente 
atravessa pinguelas, tiram fotografias, eu vou explicando tudo (EE3). 
Essa parte histórica eles agradam, eles agradam a oficina que a gente faz 
do adobe, fazer o tijolinho, eu acho que basicamente é isso, porque a forma 
com que é dado desperta, você tem toda uma forma de falar de apresentar, 
isso desperta atenção (EE4). 
Olha, eu acredito que é o arvorismo infantil e o cavalo (EE5). 

 

Em relação aos planos futuros para desenvolver novas atividades de caráter 
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educativo nas propriedades, percebe-se em apenas um dos empreendimentos a ideia de 

preparar estrutura para trabalhar conteúdos de outra disciplina: “Então na geografia, por 

exemplo, a gente pretende começar, porque muitas escolas estão pedindo, alguns temas 

ligados a geografia física” (EE1).  

No entanto, na maioria dos empreendimentos a ideia é qualificar o atual projeto, 

então “novas atividades, a princípio, a curto prazo não, a gente ta querendo profissionalizar 

mais o que a gente já tem” (EE5), pois “meu projeto ainda não está completo, eu gostaria 

que esse projeto deslanchasse” (EE3) e “a gente vai sempre adequando, a cada ano a 

gente procura fazer uma coisa diferente” (EE4). Na verdade, “o que eu tento fazer, o que eu 

quero fazer, é que isso seja política pública de educação” (EE2). 

 

Conclusões 

O turismo rural pedagógico surge como uma atividade inovadora, possibilitando um 

novo olhar por parte dos citadinos sobre as propriedades rurais e uma nova perspectiva por 

parte dos seus proprietários. Sob essa análise, essas propriedades passam a figurar, não 

apenas como locais de residência ou de produção agropecuária, mas como importantes 

espaços pedagógicos. O trabalho do agricultor passa a receber um novo olhar por parte dos 

citadinos, sobretudo, das crianças que visitam as propriedades.  

As atividades educativas desenvolvidas nas propriedades pesquisadas não tiveram 

mudanças significativas desde o início. No entanto, embora haja um enfoque principal em 

cada empreendimento, alguns estão preparados para atender diferentes demandas se 

necessário. As demandas das escolas é que norteiam a definição das atividades a serem 

desenvolvidas, bem como, no contato com o professor da disciplina ou turma é que é 

definida a abordagem que será utilizada e as atividades a serem realizadas. Nesse sentido, 

há certa flexibilidade para se adaptar as demandas e um papel importante do professor 

nesse processo. 

As atividades pedagógicas desenvolvidas nas propriedades que mais agradam os 

visitantes são aquelas que possuem maior característica de ludicidade, sendo muito 

importante o planejamento dessa aula-passeio. 
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Mais que uma atividade complementar para os empreendimentos, o turismo rural 

pedagógico tem uma função destacada no processo de ensino-aprendizagem, pois permite 

que no ambiente rural permeado pela ludicidade, se possa construir conhecimento. 
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