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Resumo: O presente artigo tem como propósito compartilhar resultados de uma investigação 
científica, cujo objetivo constituiu na análise das atividades de turismo rural pedagógico, enquanto 
prática educativa a ser desenvolvida em complemento ao ensino escolar, tendo como base empírica 
o Roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre (RS) e o projeto de turismo pedagógico ‘Viva Ciranda’, 
Joinville (SC). Metodologicamente, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, observação das atividades 
propostas e entrevistas semiestruturadas, realizadas com 11 proprietários rurais, donos das 
propriedades rurais, e 22 professores, responsáveis pelas turmas que visitaram estas propriedades. 
Os resultados evidenciam que essas atividades favorecem o aprendizado de diversos conteúdos 
ensinados em sala de aula, possibilitando o contato direto com o meio rural e natural. Conclui-se que 
a prática do turismo rural pedagógico emerge como uma atividade que permite aos alunos 
experiências enriquecedoras, aos professores, uma maneira eficaz de ensinar e à escola, uma forma 
eficiente de relacionar teoria e prática. 
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Introdução 

O cenário atual é de profundas transformações, evidenciadas pela 

internacionalização da economia e pelas inovações tecnológicas especialmente na área da 

informática. Novos desafios emergem no campo da educação formal. De um lado, 

observamos uma geração de crianças e adolescentes que utilizam as tecnologias digitais no 

seu quotidiano, desde muito cedo. No entanto, não possuem muitas experiências e 

vivências práticas, em contato com a natureza, com os animais e as plantas, com a terra. 

Tem-se assim, um novo perfil identidário do jovem que freqüenta os bancos escolares. 

De outro lado, nos deparamos com um modelo de escola que ainda não conseguiu 

se adequar a esse novo ambiente e perfil de aluno. Uma escola que apresenta uma 
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educação que, segundo Duvoisin (2002), encontra-se centrada em instruções acabadas, 

onde os educandos apenas reproduzem o modelo exposto, tornando-se incapazes de 

utilizar tais conteúdos em outras situações.  

O desafio da escola atual está na incorporação de uma nova concepção de 

educação, com novas metodologias, que considerem não apenas a teoria, o ato de ler, mas, 

sobretudo, a experiência, o sentir, o experimentar (Magalhães, 2004). Por isso, é necessário 

desenvolver estratégias metodológicas que explorem outros ambientes educativos. 

É nesse contexto que emerge o turismo rural pedagógico, uma atividade que do 

ponto de vista da educação tem se configurado como uma ferramenta de ensino. Um tipo de 

ação pedagógica3 que vai muito além da sala de aula, desenvolvida no âmbito das 

propriedades rurais em que os agentes educativos são os agricultores e/ou proprietários 

rurais e cujos conteúdos são enriquecidos pelos seus saberes e fazeres, cultura e tradição. 

No Brasil, esta atividade ainda é recente, existindo poucas experiências em 

desenvolvimento e pesquisas relacionadas que possibilitem um entendimento aprofundado 

acerca das suas características e implicações para a educação. Em nível internacional, 

entretanto, observa-se a expansão de um conjunto de experiências relacionadas ao turismo 

rural pedagógico. São os denominados de projetos de cooperação4, envolvendo escolas e 

propriedades rurais, as quais desenvolvem atividades educativas, utilizando como recurso 

didático a produção agropecuária, a agricultura e os recursos naturais e culturais existentes. 

Partindo desses pressupostos, o presente artigo visa apresentar resultados de uma 

investigação científica5, cujo principal objetivo consistiu na análise das atividades de turismo 

rural pedagógico, enquanto prática educativa a ser desenvolvida em complemento ao ensino 

escolar. Para tanto, inicialmente faz-se uma breve discussão envolvendo questões 

relacionadas à nova geração de crianças e adolescentes e os desafios da escola diante do 
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cenário atual. Na sequência, dialoga-se com a noção de turismo rural pedagógico, buscando 

a partir disso, evidenciar sua relação com a educação e seus processos educativos.  

2 A nova geração de estudantes e os desafíos da escola diante do cenário atual: o 

papel do turismo rural pedagógico 

 

O contexto atual tem sido profundamente marcado por mudanças tanto na esfera 

social, política, econômica e cultural, quanto na da ciência e da tecnologia. Fala-se em 

ruptura dos paradigmas, globalização, planetaridade, sustentabilidade, virtualidade, cultura 

digital, em sociedade da informação e do conhecimento (Gadotti, 2000).  

Em meio a este cenário, o desenvolvimento e expansão das novas tecnologias de 

informação e comunicação trouxeram à tona uma nova configuração social, introduzindo 

novas formas de pensar e se relacionar com as pessoas e com o mundo. Por conseguinte, 

emerge uma geração que tendo acesso a uma variedade de recursos tecnológicos, os quais 

acabam influenciando no seu modo de estudar, aprender e compreender o mundo (Santos; 

Scarabotto; Matos, 2011). 

Mas, apesar de serem detentoras de uma infinidade de informações, possuindo 

habilidades que os destacam no que concerne ao domínio de aparatos tecnológicos, essa 

nova geração tem evidenciado, cada vez mais, uma carência de vivências práticas, de 

experiências significativas relacionadas à natureza, que lhes permitam perceber um mundo 

capaz de desenvolver aprendizagens essenciais ao seu processo formativo.   

Segundo Nasolini (2005), a criança dos tempos atuais 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. 

Nesta mesma linha de análise, Nasolini (2005) chama a atenção para o 

desconhecimento das novas gerações em relação à origem dos alimentos e do trabalho na 

terra. De acordo com uma pesquisa feita pelo Conselho Europeu dos Jovens Agricultores, 

com 2.400 crianças com idade entre 9 e 10 anos, cerca de 50% não sabem de onde vem o 

açúcar, 75% desconhecem a origem do algodão, somente 40% conseguiram relacionar o 
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pão de trigo com a farinha e para completar, 75% das crianças consideraram como pouco 

atraente o trabalho do agricultor. 

Para Franco e Senni (2005), esses números evidenciam a falta de conhecimento das 

novas gerações acerca das características da vida no meio rural e de experiências como 

apreciar o cheiro da terra, das flores e árvores frutíferas, do leite fresco, das sensações 

causadas pelo contato com os animais e plantas. 

Para Jolly et al. (2004), esse atual estilo de vida das crianças e jovens tem 

conseqüências preocupantes, acarretando uma série de problemas relacionados à saúde 

física e psicológica. Problemas como sobrepeso, transtornos alimentares, diabetes, 

sedentarismo e distúrbios de comportamento têm aumentado entre jovens e crianças. 

 Tais questões nos remetem a outra problemática, qual seja, os desafios e dilemas 

que o sistema educacional atual enfrenta diante desse novo perfil de estudante. Problemas 

como desinteresse dos alunos, indisciplina e evasão escolar concorrem com as críticas 

relacionadas ao tipo de currículo, métodos avaliativos, conteúdos e metodologias adotadas 

nas escolas, bem como, ao (des) preparo dos professores frente às novas tecnologias. 

Na análise de Duvoisin (2002) a escola deveria compreender que no contexto atual o 

mais importante é que os alunos adquiram uma aptidão geral para encarar os problemas e 

aprendam princípios organizadores que possibilitem relacionar os saberes e lhes conferir 

sentido. Trata-se de estimular a curiosidade, instigando sua aptidão interrogativa.  

Barcelos (1999), por sua vez, expõe que a escola deveria possibilitar que as crianças 

cresçam integradas à sociedade. Daí a necessidade e urgência em compreender o papel 

desempenhado pela escola diante das novas configurações da sociedade contemporânea. 

Implica ainda reconhecer que a escola não se constitui no único espaço que possibilita o 

desenvolvimento das potencialidades do indivíduo e de aquisição de conhecimentos.  

Consequentemente, o educador já não é mais apenas o professor, mas também 

outras pessoas que atuam nos meios de comunicação. A educação formal, desse modo, 

não se limita exclusivamente à prática escolar, mas envolve outras instâncias, a exemplo da 

educação de adultos, profissional e assim por diante (Libâneo, 2004). 

 Segundo Gadotti (2000), a escola deve servir de bússola, como elemento orientador 

que favoreça uma formação geral voltada para a educação integral, superando a visão 
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utilitarista cujo objetivo se restringe unicamente a oferecer informações “úteis” visando à 

competitividade e a obtenção de resultados.  

 Observa-se assim, a necessidade uma nova dinâmica a ser implementada, com 

novas metodologias e conteúdos que tenham sentido para a vida do sujeito, desenvolvendo 

saberes que permitam o desenvolvimento de valores relacionados à sustentabilidade 

ambiental, à valorização da cultura, à responsabilidade social.  

Para tal, é imprescindível que os processos educativos não se limitem ao espaço da 

sala de aula ou até mesmo da escola. É o caso da prática do turismo rural pedagógico, 

desenvolvido no âmbito das propriedades rurais, espaços estes que outrora eram vistos 

como locais sem qualquer função educativa e que, no cenário atual, têm emergido como 

verdadeiros laboratórios de aprendizagem ao ar livre.  

Caracterizado por um conjunto de atividades educativas que utiliza como recurso 

didático as atividades agrícolas e pecuárias, bem como, os recursos naturais e culturais ali 

existentes, o turismo rural pedagógico emerge como uma alternativa inovadora que reflete 

as características do novo rural. Para Klein, Troian e Souza (2011), a prática desse tipo de 

atividade surge como uma estratégia de desenvolvimento local que, além de incentivar o 

cuidado e a preservação dos recursos naturais, também contribui para a ampliação do 

universo de conhecimento dos estudantes e o contato com diferentes culturas e costumes, 

em um processo que permite a aproximação de pessoas e integração entre campo e cidade.  

Na análise de Caffarelli, Coquillaud, Daniel, Thou (2010), estas propriedades rurais 

representam ferramentas pedagógicas 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 e um meio importante de educação ambiental e nutricional. 

Ohe (2012), a partir de pesquisas realizadas no Japão, evidencia que esta nova 

função educativa, tem se difundido e atraído muito mais a atenção, nos países 

desenvolvidos e naqueles em desenvolvimento. Experiências envolvendo propriedades 

rurais pedagógicas proporcionam oportunidades de lazer e também de aprender o que não 

pode ser experimentado na vida urbana, tais como a origem dos alimentos. 
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Jolly, Krogh, Nergard, Parow, Verstad (2004, p. 633) argumentam que a utilização da 

propriedade rural como recurso pedagógico constitui-se em importante “[...] fonte de renda 

para o agricultor, como uma plataforma pedagógica para o ensino e como fonte de 

identidade para uma população que está cada vez mais distante da agricultura e produção 

primária.”  

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 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. 

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

atividades desenvolvidas na propriedade rural é proporcionar às crianças maneiras de viver 

em harmonia com o meio ambiente, por meio de situações concretas e não somente 

proporcionar um conhecimento proveniente do mundo virtual. 

Para além dessas questões, o turismo rural pedagógico desenvolvido nas 

propriedades rurais pode se constituir numa importante ferramenta socio-educativa, que 

possibilita às novas gerações um verdadeiro ‘mergulho’ no mundo das experiências, das 

brincadeiras ao ar livre, das trocas sociais e culturais, possibilitando assim, uma infância 

marcada não pelo tempo cronológico e pelas instruções acabadas, mas pelas experiências 

vividas e pelos cheiros, sensações e sabores sentidos junto à terra, em contato com a 

natureza, os animais, as plantas. 

 

3 Metodologia 
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O estudo em questão compreende um recorte da pesquisa de mestrado e tem como 

propósito apresentar as contribuições da prática do turismo rural pedagógico no âmbito da 

educação. Para utilizou-se como base analítica as informações coletadas durante a 

pesquisa de campo, tendo como universo empírico duas experiências no sul do Brasil: o 

projeto ‘Viva Ciranda’, de Joinville (SC) e o Roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre (RS). 

Além da pesquisa bibliográfica, utilizou-se como procedimentos metodológicos a 

observação sistemática não participante das atividades propostas e a realização de 

entrevistas semi-estruturadas, com 11 proprietários rurais, donos dos empreendimentos que 

oferecem atividades educativas para grupos escolares, sendo 6 proprietários que integram o 

projeto Viva Ciranda e 5 que fazem parte do Roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre. 

Também foram entrevistadas 22 professoras, responsáveis pelas turmas de alunos que 

visitaram estas propriedades entre os meses de setembro a novembro de 2011. 

4 Resultados e discussões 

Os resultados do estudo a respeito das contribuições do turismo rural pedagógico no 

âmbito da educação revelam um conjunto de questões que tornam esse tipo de atividade 

uma excelente ferramenta metodológica. Conforme se constatou, as experiências 

desenvolvidas tanto no Projeto Viva Ciranda quanto no Roteiro Caminhos Rurais de Porto 

Alegre apresentam roteiros pedagógicos com diferentes objetivos e atividades práticas a 

serem desenvolvidas pelas crianças e que favorecem diferentes aprendizagens.  

 

4.1 Roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre 

O Roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre compreende uma proposta de turismo 

rural desenvolvida nas áreas rurais da zona sul do município de Porto Alegre, capital do Rio 

Grande do Sul. 

Embora seja uma proposta em processo de desenvolvimento desde o final da 

década de 1990, somente no ano de 2005, o roteiro foi inaugurado oficialmente. Na época, a 

Secretaria Municipal do Turismo de Porto Alegre, em parceria com a Associação Rio-

grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural e o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural passaram a auxiliar os agricultores familiares indicando os 

melhores locais de suas propriedades que poderiam ser mostrados aos turistas, em virtude 
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da importância cultural ou beleza natural existente. A partir da identificação das 

propriedades interessadas, foi criado o roteiro turístico Caminhos Rurais de Porto Alegre 

(Souza & Elesbão, 2009).   

Segundo Rodrigues (2011), o roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre contempla 

atualmente 31 empreendimentos, distribuídos em onze bairros localizados na zona sul, 

oferecendo desde opções de lazer, gastronomia e hospedagem até experiências 

relacionadas à rotina de vida rural. Nesse quadro, encontram-se as propriedades que 

também desenvolvem atividades de caráter educativo, voltadas especificamente para o 

público escolar. Dentre elas estão o Sítio do Tio Juca, Sítio dos Herdeiros, Sítio do Mato, 

Sítio Recanto das Pedras e Granja Santantonio. 

Os roteiros educativos propostos contemplam desde a observação de animais, horta 

pedagógica com relógio humano, espiral de ervas medicinais e mandala e oficina de 

alimentação saudável, visitação às áreas de cultivo de hortaliças e árvores frutíferas até 

trilhas ecológicas e contato com pequenos animais. 

4.2 Projeto Viva Ciranda 

O Projeto Viva Ciranda compreende uma proposta de turismo pedagógico que está 

sendo desenvolvida no município de Joinville, situado na região nordeste do Estado de 

Santa Catarina, ao sul do Brasil.  

Oficialmente inaugurado em março de 2011, o projeto começou a ser idealizado 

ainda em 2010 por uma equipe de profissionais da PROMOTUR (Fundação Turística de 

Joinville) que, percebendo as condições favoráveis existentes na região decidiu investir e 

elaborar uma proposta envolvendo propriedades rurais e escolas. 

Assim, no ano de 2010, o projeto começou a ser idealizado e estruturado em etapas. 

Foram projetadas as seguintes etapas: a primeira etapa, relacionada à seleção das 

propriedades que apresentavam potenciais ou que já tinham alguma experiência de turismo 

rural pedagógico, que não precisariam de investimentos suntuosos e cujos proprietários 

tivessem interesse em inserir-se no projeto. A segunda etapa, envolvendo a realização do 

diagnóstico das propriedades, objetivando conhecer as características físicas e estruturais 

das mesmas e o perfil dos proprietários. Assim, a partir desse grupo de interessados 

apresentando potencial e estruturas adequadas, formou-se um roteiro com seis 
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propriedades, divididas em temas-chave: água e meio ambiente, flores, pequenos animais, 

cavalos, produção de mel e melado.  

Na terceira etapa, por sua vez consistiu na contratação de uma pedagoga para 

assessorar os proprietários. Esta profissional visitou as propriedades, conversou com os 

agricultores e, a partir dos recursos identificados em cada uma delas, preparou entre duas e 

três atividades para serem desenvolvidas nesses locais. Feito isso, conseguiu-se então 

estabelecer uma parceria com a Secretaria da Educação do município, que disponibilizou 

um ônibus e selecionou 4 escolas para a realização do teste-piloto no ano de 2010.  

Com esse teste, foram geradas fotos e materiais para a elaboração de uma cartilha, 

visando a elaboração de uma proposta maior, a qual foi apresentada ao Ministério do 

Turismo em Brasília, mais precisamente em dezembro de 2010, e cuja aprovação ocorreu 

no mesmo mês. O referido órgão governamental disponibilizou 168 mil reais para a 

execução do projeto, o que permitiu subsidiar 55 visitas as propriedades, bem como a 

confecção do material de divulgação e o oferecimento de treinamentos.  

No ano de 2011, em que a pesquisa foi realizada, faziam parte do projeto seis 

propriedades rurais: Agrícola da Ilha, Propriedade da Família Schroeder, Sítio Vale das 

Nascentes, Apiário PFAU, CTG Chaparral e Propriedade do Senhor Ango Kersten. A 

pesquisa desenvolvida evidenciou que se tratavam de propriedades que apresentam 

características distintas em termos de infraestrutura e tipos de atividades produtivas.  

Em relação aos roteiros propostos, observa-se uma diversidade de atividades que 

contemplam temáticas distintas. 

Os objetivos são diversos, de acordo com cada temática, contudo, verifica-se que há 

um consenso em relação ao propósito principal, qual seja, o de promover às crianças de 

diferentes faixas etárias experiências diversas em contato com a produção agrícola, o meio 

ambiente e a cultura do mundo rural. 

 

 4.3 As contribuições das atividades educativas desenvolvidas  

A análise das atividades desenvolvidas nas 11 propriedades rurais pesquisadas 

evidenciou várias questões que favorecem um entendimento mais aprofundado acerca da 

prática do turismo rural pedagógico.  
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Dentre as principais constatações acerca dessas atividades, está a sua relação com os 

conteúdos escolares. Com base nas observações feitas e a partir das entrevistas realizadas 

com os professores, tais experiências contemplam uma série de conteúdos que podem ser 

trabalhados nas diferentes disciplinas dentro de uma perspectiva interdisciplinar, integrando 

teoria e prática. Na figura 1, é possível visualizar de maneira objetiva os conteúdos 

elencados a partir da prática do turismo rural pedagógico nas propriedades rurais. 

Tais conteúdos vão ao encontro do que propõem os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de 1997 (Brasil, 1997), evidenciando, o caráter valorativo presente na prática do 

turismo rural pedagógico, enquanto estratégia que complementa o ensino escolar. Ressalva-

se que as atividades propostas nas propriedades rurais envolvidas no Projeto Viva Ciranda 

e no Roteiro Caminhos Rurais de Porto Alegre, além de favorecer o aprendizado dos alunos 

em relação aos conteúdos específicos desenvolvidos em sala de aula, também possibilitam 

a compreensão e valorização do trabalho do agricultor e das suas atividades produtivas.  
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Figura 1: A prática do turismo rural pedagógico nas propriedades rurais com turmas do 1º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental: disciplinas e conteúdos contemplados.  
Org.: KLEIN, A. L., 2012. 

 

Na análise dos professores, o contato com esse tipo de atividade enriquece o 

universo cultural das crianças, além de favorecer a compreensão acerca da origem dos 

alimentos, patrimônio rural e incentivar a conscientização ambiental. Esse contato, que a 

maioria dos estudantes nunca vivenciou anteriormente, sobretudo, por viverem em centros 

urbanos, favorece conhecimento, mas também, experiências que muitos jamais esquecerão, 
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pelo grau de significância atribuído. Experiências que favorecem outra visão do rural, do 

agricultor, que desperta sentimentos, sensações, favorecendo a imaginação e a criatividade. 

 Em face disso, foi possível identificar um conjunto de elementos presentes nas 

atividades desenvolvidas relacionadas a quatro questões-chave. A primeira delas compreende a 

ideia do “aprender-fazendo”, representada pelas atividades práticas junto à natureza. Tal 

aspecto possibilita o contato direto com os animais, as plantas e a terra, permitindo às crianças 

e adolescentes vivenciar experiências envolvendo os sentidos, capazes de despertar sensações 

e emoções e também, um novo olhar acerca do rural.  

A segunda questão-chave refere-se à educação ambiental, evidenciada pelas 

explanações acerca da preservação da flora, fauna e dos recursos hídrico, do processo de 

produção agroecológico e dos cuidados para com as plantas e os animais. Esse tipo de 

compreensão possibilita aos estudantes uma compreensão mais aprofundada sobre o meio 

ambiente e sobre a necessidade e urgência de desenvolvermos atitudes e hábitos saudáveis, 

de respeito e cuidado para com nosso planeta. 

A terceira questão, por sua vez, está associada à valorização da cultura rural, isto é, ao 

dia a dia do agricultor, às atividades agrícolas e pecuárias desenvolvidas na propriedade e aos 

costumes e tradições das famílias rurais. O resgate dessas questões, feitas a partir do contato 

com o rural, torna-se uma atividade de fundamental importância para as escolas, no sentido de 

possibilitar o (re) conhecimento do patrimônio cultural por parte de uma geração que parece 

estar cada vez mais distante desse universo valioso.  

E por último, está a educação alimentar e nutricional ressaltada nas discussões acerca 

da origem dos alimentos, dos benefícios de uma alimentação saudável, do valor nutricional de 

certos alimentos e das propriedades medicinais de algumas plantas. A possibilidade de poder 

sentir, tocar é outro aspecto essencial no processo de aprendizagem das crianças, sobretudo no 

cenário atual, cujos problemas decorrentes de hábitos alimentares não-saudáveis tem 

aumentado significativamente, tornando-se uma preocupação de ordem mundial (Figura 2 ). 

Ressalva-se que tais questões, no quadro das atividades propostas, se 

complementam entre si. Em determinadas situações, é possível que uma ou outra 

permaneça ausente ou então que uma se sobreponha às demais, recebendo maior 

destaque. No entanto, em nenhum dos roteiros analisados essas questões apareceram 
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sozinhas e isoladas, atuando sempre de forma conjunta e integrada. Nesse sentido, o 

caráter multifuncional da atividade agrícola e dos espaços rurais é fortalecido, do mesmo 

modo que o trabalho do proprietário rural passa a receber um novo olhar por parte dos 

citadinos, sobretudo das crianças que visitam as propriedades. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    
     
   Figura 2: Esquema com os quatro elementos-chave contemplados na prática do turismo  rural 

pedagógico no âmbito das propriedades rurais. 
    Org.: KLEIN, A. L., 2012.  

 

 

5 Considerações finais 

 O turismo rural pedagógico compreende uma atividade de significativo valor para a 

educação no cenário atual. O fato de envolver atividades que são desenvolvidas no 

ambiente rural e natural, de envolver os saberes e fazeres tipicamente rurais e de 

possibilitar o contato direto com animais e plantas torna esse tipo de prática um importante 

instrumento educativo que favorece desde a educação ambiental, resgate e valorização da 

cultura rural até a educação alimentar e nutricional. 

 Por conseguinte, verifica-se que as atividades educativas desenvolvidas nas 11 

propriedades rurais analisadas possibilitam às crianças o entendimento de questões simples 

       

 

 

A prática do turismo rural pedagógico no âmbito das propiedades rurais rurais 

Pedagogia Ativa 
(‘aprender-fazendo’) 

 
Atividades práticas e 
experiências 
vivenciadas no meio 
rural, em contato 
direto com os 
animais, as plantas e 

a terra. 
 

Educação Ambiental 
 

Explicações acerca da 
preservação da flora, 
fauna e dos recursos 
hídricos, do processo 
de produção 

agroecológico e dos 
cuidados para com as 
plantas e os animais. 
Estímulo dos sentidos 

junto à natureza. 

Valorização da 

cultura rural 

Apresentação do dia 
a dia do 
agricultor/produtor 
rural e das atividades 
agrícolas e pecuárias 
desenvolvidas na 

propriedade; 
Resgate da dos 
costumes e tradições 

das famílias rurais. 

Educação Alimentar e 

nutricional 

 

Conhecimento sobre a 
origem dos alimentos 
e o seu valor 
nutricional; 
Explanação sobre os 
benefícios da 
alimentação saudável; 

Identificação das 
propriedades 
medicinais de certas 
plantas (chás). 
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que em sala de aula não são facilmente compreendidas ou são deixadas de lado. Aspectos 

como preservação da mata ciliar, dos solos, dos recursos hídricos e a valorização das 

atividades agrícolas e pecuárias desenvolvidas foram o foco das falas dos proprietários 

rurais, sobretudo junto aos grupos de alunos.  

Esse conjunto de elementos evidenciados permitiu identificar os diferentes conteúdos 

específicos correspondentes às diferentes áreas do conhecimento, podendo servir como 

suporte pedagógico para os professores que atuam no ensino fundamental. Evidencia-se 

assim, a necessidade desse tipo de atividade ser utilizado com mais frequência pelas 

escolas, em complemento ao ensino de sala de aula, proporcionando aos alunos 

experiências diferenciadas. Contudo, para que isso aconteça é preciso inicialmente que as 

escolas conheçam esses espaços, saibam o que é o turismo rural pedagógico e quais as 

suas contribuições para o aprendizado dos alunos. Que percebam que os proprietários 

rurais podem ser importantes parceiros nesse processo.   

 A reflexão final acerca da análise exposta converge para uma conclusão, qual seja, a 

de que a prática do turismo rural pedagógico permite aos alunos experiências 

enriquecedoras e indeléveis, que favorecem o aprendizado e ainda, um novo olhar sobre o 

ambiente rural e natural; aos professores, uma maneira eficaz de ensinar os conteúdos 

trabalhados em sala de aula, numa perspectiva interdisciplinar e contextualizada; à escola, 

uma forma eficiente de relacionar teoria e prática e ao mesmo tempo, de promover o resgate 

do patrimônio cultural; e à sociedade em geral,  um modo de perceber a relação existente 

entre a função educativa desempenhada pela agricultura e pelos espaços rurais e a 

sua ligação com as funções social, ambiental, cultural e de saúde e segurança alimentar.  
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