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O presente trabalho propõe-se conhecer a amplitude e importância do 
mercado das visitas de estudo, subsegmento do mercado escolar, existente no 
distrito de Viseu, assim como o seu impacte económico e sócio-cultural. O livro 
é composto por uma parte teórica, onde se faz referência aos conceitos de 
turismo, criança e educação, cujo cruzamento dá origem ao mercado escolar, 
assim como a problemática do conceito de criança e a importância do 
marketing enquanto ferramenta indispensável para a actividade turística. 
Já a parte prática, tomou como estudo de caso o distrito de Viseu e visou o 
conhecimento detalhado da importância do mercado das visitas de estudo 
nesta circunscrição administrativa. Para o efeito procedeu-se ao levantamento 
de dados, feito no Centro da Área Educativa de Viseu, de todas as visitas de 
estudo realizadas durante o quinquénio 1999-2004 e a realização de um 
questionário junto dos professores de cada uma das escolas dos 14 concelhos 
que fazem parte do distrito de Viseu, sobre a importância que a publicidade 
recebida nas escolas adquire no âmbito da tomada de decisão das visitas de 
estudo, contribuem para o conhecimento e valorização do mercado em 
questão. 
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The present study aims to present the breadth and importance of the field trip 
market, a sub-segment of the schools market, in the district of Viseu, as well as 
its socio-cultural and economic impact. The book is made up of an empirical 
part on the subject of educational tourism and tourism for children, which 
together combine to make up the schools market, as well as raising issues 
surrounding the concept of the child and the importance of marketing as an 
indispensable too1 in any tourism activity. 
In the practical section, a contribution to increasing the recognition and raising 
the profile of the market in question is made by the important survey carried out 
by the Centre for the Viseu educational Area, covering all of the field trips made 
over the five years between 1999 and 2004, and the implementation of a 
survey of the teachers in every school in the fourteen council areas that make 
part of the district of Viseu, concerning the importance of the publicity materials 
they receive when taking decisions on field trips. 
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Introdução 
 
A actividade turística encontra-se no topo dos sectores de actividade 

económica à escala planetária, estando já mesmo a ultrapassar duas das mais bem 

consolidadas indústrias mundiais, nomeadamente a petrolífera e a automóvel. Trata-

se de um sector que no século XX registou o seu maior crescimento de sempre. Os 

números falam por si: em 2004, empregava directamente 255 milhões de pessoas a 

nível mundial, representando cerca de 12% do total de activos (Der Fisher 

Weltalmanach, 2005:677). 

 

Afecta directa e indirectamente aspectos sociais, económicos e culturais, 

sendo um dos sectores cuja transversalidade dos seus impactes é mais significativa. 

 

Devido à sua dimensão e crescente importância, o turismo tem vindo a ser, 

desde há décadas, alvo do interesse de um conjunto alargado de académicos. Este 

interesse traduziu-se na publicação de milhares de livros, revistas e jornais da área, 

cujos temas abrangem os mais diversos tipos de turismo, como sejam o turismo 

cultural, o sénior, o de negócios, o urbano, o religioso, o turismo em espaço rural, o 

ecoturismo, entre tantos outros, sendo a motivação o critério de diferenciação.  

 

Entre estes, elegemos o mercado escolar, fruto da articulação entre o turismo 

educacional e o turismo infantil, sendo os critérios de segmentação utilizados a 

motivação e a idade, respectivamente, e mais concretamente as visitas de estudo 

para discussão durante a apresentação na presente dissertação. 
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Quadro 1: Enquadramento das visitas de estudo 

 

Como se justifica que um segmento, como o é o mercado escolar, com uma 

magnitude tal, que chega a atingir os 10 milhões de viajantes anuais a nível mundial, 

tenha vindo a ser ignorado durante tanto tempo? (Cooper, 1999:89) Possivelmente 

um dos principais factores responsáveis por esta situação é a falta de material 

bibliográfico disponível, que aborde o tema da importância que a criança tem no 

sector do turismo, facto este muito sentido durante a realização do presente 

trabalho.  

 

De modo a romper com a negligência com que tem vindo a ser tratado o 

mercado escolar, em geral, e as visitas de estudo, em particular, o presente 

trabalho, constitui-se como uma análise dos factores responsáveis pela realidade 

aqui descrita, e apresenta o seguinte quadro de objectivos: 

 

Mercado 
Independente para 

Crianças 

Turismo Infantil 

Mercado Escolar Mercado Familiar 

Viagens de  
Finalista 

Intercâmbio  
Escolar 

Turismo Educacional 

Adulto 

Visitas de Estudo 

Infantil 
Sénior 
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- Discutir a relevância e especificidade do turismo educacional e do turismo 

infantil, enquanto base da definição do segmento das visitas de estudo no âmbito 

escolar. Este cruzamento é rapidamente perceptível se tivermos em consideração 

que as visitas de estudo são realizadas por crianças em idade escolar (leia-se do 

ensino pré-escolar ao ensino secundário, o que significa dizer dos 3/4 até aos 17/18 

anos) com o propósito primário de aprender; 

 

- Estudar, em termos globais, a importância social, cultural e económica do 

mercado escolar, assim como o mercado das visitas de estudo; 

 

- Conhecer o padrão das visitas de estudo efectuadas pelas escolas 

pertencentes ao Centro da Área Educativa de Viseu (CAE), durante o quinquénio de 

1999-2004, analisando o tipo de atracções mais procurado, a constituição dos 

grupos, os gastos efectuados em termos de transportes, entre outras variáveis; 

 

- Analisar o processo de tomada de decisão dos professores na escolha de 

destinos para as visitas de estudo, tendo em atenção a importância da publicidade e 

do marketing directo neste contexto.  

 

Para a prossecução dos objectivos propostos, o trabalho está organizado em 

duas partes distintas, contando a primeira, com cinco capítulos, e a segunda com 

dois. Seguir-se-ão algumas considerações finais. 

 

Na primeira parte, mais concretamente no Capítulo 1: A evolução do 
conceito turismo apresenta-se um conjunto de dados e reflexões relativo ao sector 

do turismo, à sua importância económica e social, evolução e principais tendências 

actuais. 

 

O Capítulo 2: O turismo educacional refere-se às origens deste tipo de 

turismo, à distinção entre aprendizagem e educação, às motivações que estão 

inerentes a este tipo de turismo, à oferta e à procura, ou seja, identificação dos 

fornecedores e como se caracterizam os seus consumidores. Por último, e com base 

em todos estes parâmetros, analisam-se as previsões feitas por alguns autores para 

o turismo educacional. 
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No Capítulo 3: O turismo infantil apresentam-se algumas das delimitações 

possíveis no que respeita à definição de criança, caracterizando e definindo turismo 

infantil. Outro aspecto relevante de reflexão é a metamorfose sofrida pelas 

sociedades actuais e as implicações que este facto tem no dia-a-dia das crianças, 

assim como na organização familiar. Apresentam-se, a título demonstrativo, algumas 

ofertas existentes para as crianças em Portugal. Destacam-se, entre outros, os 

museus como fornecedores de actividades para os mais pequenos, existindo já uma 

percentagem significativa que está equipada com serviços educativos e neste 

contexto com ofertas para este público. Não só isto, como também o grande número 

de crianças que, integrado em grupos escolares, visita anualmente os museus, 

justifica a existência de um capítulo que aborda a importância destes fornecedores. 

 

Ao nível do Capítulo 4: Mercado Escolar é feita a apresentação de alguns 

dados estatísticos existentes, que consequentemente justificam a sua importância 

em termos económicos e sócio-culturais. Neste âmbito, apresentam-se alguns 

programas e instituições responsáveis e apoiantes do intercâmbio escolar. 

Chegados a este ponto, centra-se a análise nas questões associadas às visitas de 

estudo no âmbito escolar. Começamos por compreender o sistema educativo e mais 

concretamente em que consiste, do ponto de vista da instituição, uma visita de 

estudo. Acresce ainda a caracterização deste tipo de visitante, assim como as 

vantagens e obstáculos deste mercado.  

 

Por fim, o Capítulo 5: O marketing ao serviço do turismo faz uma 

abordagem inicial ao conceito de marketing turístico, enfatizando, mais 

especificamente, o papel da publicidade, seguindo-se o marketing infantil, onde é 

feita uma abordagem às crianças enquanto consumidoras e como estas influenciam 

nas tomadas de decisões, não só no âmbito familiar como no contexto escolar. A 

importância deste capítulo prende-se, essencialmente, com um dos objectivos 

colocados inicialmente, que visa apurar se a publicidade recebida pelos professores 

é um facto determinante na tomada de decisão dos locais a serem visitados. 

 

Chegados ao final desta primeira parte, destinada à componente teórica, 

iniciamos uma outra, cujo conteúdo se vai reflectir na análise de um levantamento de 

dados sobre visitas de estudos escolares num distrito de Portugal. 
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No Capítulo 1: Apresentação de um estudo de caso: as visitas de estudo 
realizadas, no quinquénio 1999-2004, pelas escolas pertencentes ao CAE de 
Viseu, iremos, após a apresentação dos dados obtidos, analisar qual o tipo de 

estabelecimento que mais viaja e quais os principais concelhos emissores e 

receptores, os locais mais visitados, o perfil do grupo em viagem, bem como 

aspectos do seu comportamento em viagem. 

 

Este levantamento permitir-nos-á construir uma imagem objectiva do que 

realmente é o mercado das visitas de estudo no distrito de Viseu, concluir sobre os 

principais concelhos emissores, assim como receptores, assim como sobre demais 

informação.  

 

No Capítulo 2: Apresentação de resultados provenientes da aplicação 
de um questionário aos Professores das Escolas com maior frequência de 
visita de cada concelho, faz-se uma interpretação dos dados obtidos, no sentido 

de perceber o processo de escolha dos locais considerados para a visita de estudo. 

Pretende-se, sobretudo, compreender se se pode considerar que a chegada de 

publicidade às escolas, oriunda de instituições de carácter quer lúdico, quer 

educativo, é um factor determinante na tomada de decisão das visitas de estudo. 

 

As considerações finais propõem um conjunto de recomendações, que 

poderão contribuir para o desenvolvimento de medidas a serem tomadas por 

profissionais da actividade turística, no sentido de melhorar a oferta e comunicação 

dirigida ao segmento de mercado de visitas de estudo escolares. 

 
O caminho percorrido, que permite clarificar os critérios de segmentação a 

partir dos quais obtemos o mercado das visitas de estudo, torna-se perceptível 

através da leitura do esquema conceptual seguinte. A partir deste, verificamos que 

entre os inúmeros critérios de segmentação das práticas turísticas possíveis, ao 

optarmos pelo critério de segmentação etário e pelo motivacional, obtemos, entre 

outros, dois subsegmentos que, uma vez cruzados, dão origem ao mercado escolar. 

Falamos do turismo infantil e a motivação educacional, respectivamente. Por sua 

vez, este mercado, como teremos oportunidade de ver num capítulo a posteriori, 

poderá dar origem a três subsegmentos, dos quais relevamos, para o presente 

estudo, o subsegmento das visitas de estudo. Sendo este o nosso objecto de 
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estudo, consideramos para universo de análise a área geográfica correspondente ao 

CAE de Viseu, durante um período temporal de cinco anos, desde o ano lectivo de 

1999 até ao ano lectivo de 2004.   
 
 

Esquema conceptual do objecto de estudo em questão 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Práticas 
Turísticas 

Critérios de 
Segmentação

 
Idade 

 
Demográfica 

 
Geográfica 

 
… 

 

 
Motivação 

 
T. Infantil 

 
Independente 

 
Familiar 

 
Escolar 

Outros 
motivos 

(educacional)

 
VAF 

 
Religião 

 
Saúde 

 
Negócios 

 
Lazer, recreio

 
Sénior 

 
Adulto  

 
Infantil 

 
 

T. Adulto 

 
 

T. Sénior 

Âmbito Geográfico 
CAE de Viseu 

Âmbito Temporal 
99/2000 a 2003/04 

Visitas de 
Estudo 
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Metodologia 
 

De acordo com os parâmetros estabelecidos na secção anterior, na qual se 

fez referência à importância do mercado escolar, o método de investigação seguido 

traduziu-se, de forma sequencial, do enquadramento teórico até à conceptualização 

da investigação empírica. 

 

Quanto à componente teórica, esta baseou-se no levantamento bibliográfico 

e na consequente análise documental. Procedem-se, paralelamente, a pesquisas na 

Internet, assim como em revistas da área do turismo, do lazer e da família. 

Supletivamente, avançou-se no sentido de levantamento de informação editada no 

guia do jornal Expresso, sobre ofertas para os mais novos, durante um ano - de 

Outubro 2004 a Outubro de 2005. Este processo metodológico é replicado de Malta, 

(2002). Deste modo, poderá fazer-se uma análise mais cuidadosa e pormenorizada 

da oferta existente para o público infantil, localizando-a geograficamente, assim 

como classificá-la quanto às actividades oferecidas. Completou-se a recolha de 

informação da primeira parte do trabalho, referente ao enquadramento teórico, com 

uma entrevista directa feita a um dos docentes da Escola Secundária Alves Martins, 

de Viseu, por forma a permitir recolher informação sobre o modo de planeamento, 

da realização das visitas de estudo. 

 

No que se refere à componente prática, e de modo a concretizar os dois 

últimos objectivos mencionados na Introdução, desenvolvemos dois estudos 

transversais, com características exploratórias e descritivas, cujo propósito é o de 

“observar, descrever e explorar aspectos de uma situação” (Polit e Hungler, 

2000:52). 

 

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vista a formular problemas mais 

precisos para eventuais estudos posteriores. Estas são desenvolvidas com o 

objectivo de proporcionar uma visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado facto (Gil, 1994). Segundo o mesmo autor, uma pesquisa descritiva tem 

como primeiro objectivo a descrição das características de determinada população, 

ou fenómeno, ou o estabelecimento de possíveis inter-relações entre as variáveis. 
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Deste modo, o primeiro estudo diz respeito ao levantamento de dados feitos 

no CAE de Viseu, de forma a construir uma base de dados cujo conteúdo 

abrangesse toda a informação disponível sobre as visitas de estudo realizadas pelas 

instituições de ensino, durante o quinquénio correspondente aos anos lectivos 

de1999-2004. A partir da análise desta base de dados seremos capazes de construir 

um padrão referente ao comportamento das visitas de estudo escolares desta área 

geográfica. 

 

O segundo estudo realizado desenvolveu-se sobre a forma de um 

questionário dirigido aos professores das instituições de ensino pertencentes ao 

mesmo Centro de Área Educativa, tendo por objectivo averiguar se a comunicação 

de marketing tem, ou não impacte na tomada de decisão face à escolha dos locais a 

serem visitados. 

 

No cômputo geral, em qualquer processo de investigação em turismo, existem 

determinadas etapas a cumprir no processo da investigação. Entre os vários autores 

existentes (Smith, 1995; Brunt, 1997; Pizam, 1994; OMT, 2001), a nossa escolha 

recaiu sobre o sistema de investigação de Pizam, por apresentar um modelo prático, 

cuja facilidade de aplicação se distingue entre os demais (Quadro 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pizam, 1994 

Quadro 2: Processo de investigação em turismo 

 

Para este autor, o processo de investigação em turismo é dividido em sete 

etapas sequenciais. Toda a investigação começa pela identificação e selecção de 

um determinado problema, que tanto pode ser de índole prática como meramente 

especulativa (Processo A). No caso do presente estudo, o objectivo da tese prendia-

se com a execução de um trabalho de índole mais prática, relacionado com o 

Processo A: Formulação do Problema de Investigação 

Processo B: Revisão da Literatura 

Processo C: Definição de conceitos, variáveis e hipóteses 

Processo D: Selecção do modelo de investigação 

Processo E: Selecção da técnica de recolha de dados 

Processo F: Selecção dos Assuntos 

Processo G: Planeamento do tratamento de dados e análise 
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levantamento dos dados fornecidos pelo CAE de Viseu e com o questionário feito 

junto dos professores. Tendo em consideração que nenhuma pesquisa começa do 

zero, uma vez que, em termos gerais, cada estudo tem por base outros já 

realizados, fornecendo bases para estudos futuros, é necessário fazer uma revisão 

da literatura existente sobre o tema (Processo B). No que concerne a este segundo 

processo, o registo dos levantamentos de informação feita encontram-se no último 

ponto, denominado de ‘Bibliografia’. Uma vez feita a revisão da literatura mais 

relevante, o passo seguinte leva-nos à definição do nosso projecto, desenvolvendo 

conceitos, variáveis e hipóteses, se for caso disso (Processo C). No caso do 

presente estudo, os conceitos mais relevantes encontram-se relacionados com o 

turismo educacional, turismo infantil, o mercado escolar e com as visitas de estudo, 

assim como com o esclarecimento de alguns conceitos pertencentes à área do 

marketing. Dado por terminado este processo, inicia-se uma nova fase que se 

prende com a selecção do modelo de investigação, que mais não é do que um modo 

de desenvolver e controlar o processo de investigação, indicando-nos os 

procedimentos a serem utilizados e qual a sua sequência (Processo D). No que 

respeita à selecção da técnica de recolha de dados, esta tem como objectivo dar 

credibilidade ao estudo. De modo geral, existem três técnicas: a observação directa, 

a comunicação com o sujeito e a recolha de informação através de fontes 

secundárias (Processo E). Analisada a técnica ou técnicas de recolha de dados 

possíveis, avança-se para a selecção daquela que mais interesse tem para a 

execução do estudo (Processo F). De entre estas técnicas, para a execução do 

presente estudo utilizamos tanto a comunicação com o sujeito, aquando da 

realização do questionário com os professores e para a realização de uma entrevista 

com uma das Professoras da Escola Secundária Alves Martins, assim como a 

recolha de informação através de fontes secundárias, tendo sido esta última a 

técnica mais utilizada. Por último, inicia-se o planeamento do tratamento de dados e 

sua análise (Processo G). Cada um destes processos irá corresponder às etapas 

desenvolvidas no decurso da presente investigação.  

 

De forma breve, utilizámos tanto métodos indirectos como directos na recolha 

da informação, pois recorremos a um questionário, a informações estatísticas 

disponibilizadas por vários organismos e ao levantamento e análise de informação 

publicada em diversos livros, revistas, jornais e outros documentos.  
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Parte I  
 Enquadramento Teórico 

 

 

Capítulo I 
A actividade turística e a evolução do conceito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Tese de Mestrado em Gestão e Desenvolvimento em Turismo 

 17

1. A evolução do conceito turismo   
 

O presente capítulo tem por objectivo familiarizar, assim como recordar, se 

for caso disso, todos os leitores acerca desta temática, com a qual nos deparamos 

quase diariamente, quer seja através da imprensa escrita, em conversas com 

amigos ou na televisão. Estamos, é claro, a falar do sector do turismo, do qual faz 

parte o segmento que será objecto central de estudo ao longo do trabalho. 

 

“Dados publicados pela Organização Mundial do Turismo e pelo Banco 

Mundial demonstram que o sector do turismo se encontra no topo dos maiores 

sectores de actividade à escala planetária. Em termos de volume de negócio, o 

turismo encontra-se já a ultrapassar as maiores e há já muitos anos bem 

consolidadas indústrias mundiais” (Costa, 2000: 127). 

 

A relevância atribuída, hoje em dia, ao sector do turismo já não é, de facto, 

novidade para ninguém. No nosso país, o turismo representa 8% do PIB e emprega, 

directamente, mais de 300 mil pessoas (INE, 2006; Der Fischer Weltalmanach, 

2006:677). A uma escala global estima-se que a actividade turística tenha contado, 

em 2001, com cerca de 5,4 milhões de viajantes que gastaram 3,75 biliões de US 

dólares; o ramo do turismo emprega, segundo a OCDE, mais de 255 milhões de 

pessoas (Der Fischer Weltalmanach, 2006:677). Em termos futuros, a Organização 

Mundial de Turismo (OMT) prevê um crescimento muito acentuado da actividade 

turística nos próximos anos, chegando ao ano 2020 com 1.561 milhões de turistas, 

que irão viajar por diferentes zonas do globo (Delgado, 2006). A partir destes 

números, e numa perspectiva que reúne as últimas décadas, constrói-se a ideia de 

que o turismo se encontra, sem dúvida, entre as actividades económicas mais 

dinâmicas dos últimos tempos. 

      

Ao mesmo tempo que as dinâmicas turísticas se estendem a novos espaços, 

a países até então um pouco à margem desta actividade, também conceitos como o 

turismo, tempo livre e lazer são cada vez mais utilizados na linguagem corrente, na 

literatura não científica e nos mass media, em geral, gerando, deste modo, um 

sentimento de familiaridade relativamente a estes termos (Albuquerque, 1999:4), 

sendo este mais um testemunho da globalização do turismo na actualidade.  
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O facto de se tratar de palavras vulgarmente utilizadas no nosso dia-a-dia, 

não quer, contudo, dizer que o seu significado seja de fácil apreensão. Debruçando-

nos sobre a definição de turismo, o que poderia, de facto, ter uma resposta simples 

é alvo de grande controvérsia, quando se pretende adoptar uma definição científica. 

Pelo contrário, podemos encontrar uma multiplicidade de significados, definições e 

abordagens, por vezes diferentes entre si, e que dificultam ainda mais o 

aparecimento de uma definição única e universalmente aceite. Para além disso, o 

“conceito turismo mistura-se frequentemente nos seus derivados – turista, fenómeno 

turístico, indústria turística”, etc. Deste modo, uma grande percentagem das 

definições faz referência não ao turismo mas antes ao indivíduo que o pratica: o 

turista” (Malta, 1996:63). Este facto é tanto mais verdade se tivermos presentes as 

várias tentativas feitas ao longo dos anos para se chegar a um consenso da 

definição de turismo (Quadro 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tese de Mestrado em Gestão e Desenvolvimento em Turismo 

 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro n.º 1- Evolução do Conceito de Turismo 
   

Quadro 3: Evolução do conceito de turismo 

 

Apesar de, já em 1937, o Comité Estatístico da Liga das Nações ter dado os 

primeiros passos ao definir, para fins estatísticos, turista internacional como 

‘qualquer pessoa que visita um país, diferente daquele em que habitualmente reside, 

por um período não inferior a 24 horas’ (OCDE, 1974), foi em 1942, com a definição 

de turismo de W. Hunziker e K. Krapf, ‘Conjunto de relações e fenómenos originados 

pela deslocação e permanência de pessoas fora do seu local habitual de residência, 

desde que tais deslocações e permanências não sejam utilizadas para o exercício 

Ano  
 
1937  Comissão Económica da Sociedade das Nações 

Turista: toda a pessoa que viaja por uma duração de 24 horas ou mais, para 
um país diferente do da sua residência. 
 

1950  União Internacional dos Organismos Oficiais de Turismo (UIOOT) 
Passa a incluir na definição de turista: (i) os estudantes e (ii) os excursionistas, 
categoria cada vez mais numerosa. 
 

1954  Convenção sobre as Facilidades Aduaneiras 
Define Turista como toda a pessoa que entra no território de um estado 
contratante diferente daquele em que tem a sua residência habitual e nela 
permaneça pelo menos 24 horas e não mais de 6 meses, com fins de turismo, 
recreio, desporto, saúde, assuntos familiares, estudo, peregrinações religiosas 
ou negócio, sem propósitos de emigração. 
 

1963 Conferência das Nações Unidas sobre o Turismo e viagens Internacionais 
(Roma) 
Visa uniformização de conceitos para fins estatísticos. Adopta o conceito de: 
Visitante: toda a pessoa que se desloca para um país diferente daquele onde 
tem a sua residência habitual, desde que aí não exerça uma profissão 
remunerada. 
Turista: visitantes que permanecem pelo menos 24horas no país visitado e 
cujos motivos de viagem podem ser agrupados em lazer, férias, saúde, 
estudos, religião, desporto e prazer, negócios, razões familiares, missões, 
reuniões. 
Excursionista: visitantes temporários que permaneçam menos de 24 horas no 
país visitado (inclui os viajantes em cruzeiro). 
 

1983  Assembleia Geral de Turismo (Nova Deli)  
Visa contemplar no conceito de turismo a importância dos movimentos 
turísticos circunscritos a um país – visitante nacional, turista nacional e 
excursionista nacional. Estabelece-se um patamar máximo de 12 meses. 
 

1991  Conferência internacional da OMT (Otava) 
Sai a primeira definição de turismo e não de turista: “O turismo compreende as 
actividades dos indivíduos no decurso das suas viagens e estadas para/em 
locais situados fora do seu enquadramento habitual, por um período 
consecutivo que não ultrapasse um ano, por motivos recreativos, negócios e 
outros.” 
Os indivíduos mencionados são denominados por visitantes – qualquer 
indivíduo que viaje a um local que esteja fora do seu ambiente habitual por 
uma período inferior a uma ano e cujo motivo principal da visita não seja o de 
exercer uma actividade remunerada no local da visita.  
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de uma actividade lucrativa principal, permanente ou temporária’, que se começou a 

dar forma à primeira definição de turismo, a qual prevalece nos nossos dias (Cunha, 

1997:8). 

   

Assim, apesar do esforço feito por muitos autores para ir de encontro a uma 

e única definição conceptual de ‘turismo’, inúmeras continuam a ser as 

possibilidades (Quadro 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 4: Algumas definições de turismo 

 

Actualmente, é possível encontrarmos dois tipos de definições de turismo, de 

acordo com os objectivos visados. Por um lado, podemos encarar o turismo sob 

ponto de vista conceptual, sendo o objectivo encontrar uma definição capaz de 

fornecer um instrumento teórico que permita identificar as características essenciais 

do turismo, distinguindo-o das demais actividades; por outro lado, encaramos o 

turismo do ponto de vista técnico, de modo a obter informações para fins estatísticos 

e legislativos. Neste último, “a preocupação subjacente à definição será a de 

encontrar instrumentos de avaliação rigorosos, fiáveis e comparáveis” (Cunha, 

2001:30). 

 

Glucksmann (1929): “O turismo é o percorrer de um espaço por pessoas que afluem a um local 
diferente do local de sua residência.” 
 
Borman (1930): “Conjunto de viagens cujo objectivo é o prazer e que se realiam por motivos 
comercias, profissionais ou outros análogos e durante os quais a ausência de residência habitual é 
temporária.” 
 
Sociedade Das Nações (1937): “Turismo são as deslocações co fins recreativos, de negócios, de 
estudo e de saúde, que tenham uma duração superior a 24 horas.” 
 
Mathieson e Wall (1982): “Movimento temporário de pessoas para destinos fora dos seus lugares 
normais de trabalho e residência, as actividades realizadas durante a sua estadia no destino 
escolhido e as facilidades criadas para satisfazer as suas necessidades.” 
 
Mill e Morrison (1992): “Actividade que ocorre quando um turista viaja. Isto engloba tudo desde a 
fase do planeamento da viagem, à deslocação para o local, à estada propriamente dita, o regresso 
e as reminiscências provocadas mais tarde. Inclui também as actividades que o viajante realiza 
durante a viagem, as compras realizadas e as interacções que ocorrem entre visitantes e visitado. 
Em conclusão, é a soma de todas as actividades e impactes que ocorrem quando um visitante 
viaja ”
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Ao longo das últimas décadas várias tentativas foram feitas com o objectivo 

de encontrar uma definição unânime do conceito de turismo, situação que parece 

querer permanecer durante mais algum tempo (Quadro 3). 

 

Deste modo, em 1991, da Conferência Internacional da Organização Mundial 

de Turismo, em Otava, surge uma definição técnica, que considera o turismo como 

“um conjunto das actividades desenvolvidas por pessoas durante as viagens e 

estadas em locais situados fora do seu ambiente habitual por um período 

consecutivo que não ultrapasse um ano, por motivos de lazer, de negócios e outros.” 

 

Não obstante existirem inúmeras definições do conceito de turismo, existe 

uma determinada base comum a todas elas, composta por três elementos principais, 

inerentes a qualquer definição de turismo (Hunziker e Krapf, 1942; Middleton, 1996; 

Cunha, 1997; Malta, 2000): a deslocação obrigatória que os indivíduos têm que 

realizar de forma a chegarem ao local de destino; a permanência – mínima de uma 

pernoita e máxima de um ano – que o indivíduo terá que ficar no local de destino e o 

elemento relacionado com a motivação, a razão que leva uma pessoa a deslocar-se 

a determinado local. 

 

Apesar destes três aspectos estarem, como já foi mencionado, sempre 

presentes em qualquer fenómeno turístico, também o seu balizamento não é um 

assunto pacífico. Estes aspectos – distância mínima obrigatória, duração da 

permanência e motivação – foram no passado, e continuam a ser hoje em dia, 

motivo de discussão entre as mais diversas organizações, países e indivíduos. São 

vários os exemplos. Desde logo, nos aspectos referentes à tipologia das motivações: 

“em França, aos inquéritos realizados pelo INSEE subjaz o princípio de que as 

viagens realizadas por motivos profissionais, de estudo e de saúde não são objecto 

de classificação como turísticas; (…), os motivos de índole religiosa também 

deveriam ser excluídos da tipologia de motivações turísticas” (Malta, 1996:66), ao 

contrário que defende a definição técnica da OMT. 

 

Deparamo-nos, assim, com o facto de se tratar de um conceito complexo, 

que difere não só no espaço como no tempo, devendo ser abordado de uma forma 

sistémica por se tratar de um fenómeno híbrido, heterogéneo e com limites 

flutuantes. Por outro lado, encontramo-nos perante a questão da polissemia do 
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conceito, uma vez que devido à sua abrangência, penetra no campo de várias 

ciências sociais, tornando-se alvo de uma multiplicidade de abordagens. A partir de 

então, surge uma panóplia de entendimentos sobre a complexidade do turismo, 

resultante da visão tida por cada uma das diferentes ciências, seja ela política, 

económica, psicológica, sociológica, tecnológica ou outras. 

 

 
Figura 1: Sistema turístico 

 

Esta complexidade do conceito poderá ser causada pelos mais diversos 

factores, a saber: 

 

- O turismo engloba uma enorme variedade de actividades cuja ligação 

reside no facto de os sujeitos envolvidos se encontrarem a viajar. Esta variedade de 

actividades pode estar ligada a motivos religiosos, de negócios, pessoais, de saúde, 

entre outros; 

 

- É um fenómeno transversal, pois cruza-se com os mais diversos sectores, 

sejam eles de carácter político, judicial, económico, social, histórico, etc. Cada um 

destes sistemas ao abordar a temática do turismo vai catapultá-la para a sua área 

de abrangência, derivando daqui os mais diversos conceitos de turismo; 

 

- Os diversos tipos de práticas turísticas que existem, contribuem também 

para tornar este processo mais difícil ainda. Um problema resultante desta ausência 
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de conceitos uniformemente aceites é quando, num estudo, recorremos a dados que 

utilizam critérios distintos para a definição e classificação do turismo e dos seus 

vários produtos e mercados associados, a comparação da informação pode dar 

origem a uma ‘falsa’ realidade; 

  

A título ilustrativo, o facto de não existir nenhum critério estabelecido a nível 

internacional quanto à exigência de uma distância mínima a percorrer pelos 

indivíduos de modo a estes serem contabilizados como viajantes, leva a que, ao 

realizar-se um trabalho de carácter cientifico em vários países, possa não haver 

concordância entre estes: “Na Austrália, impõe-se que a deslocação tenha um 

alcance mínimo de 40 km, no Canadá é necessário vencer uma distância superior a 

50 milhas (80km) e nos EUA a distância mínima a percorrer eleva-se para 100 

milhas; adiante-se que, em Portugal, para os mesmos fins, não se convoca nenhum 

limiar.” (Malta, 1996:66) 

 

Outro exemplo elucidativo prende-se com a falta de existência de 

unanimidade quanto à divisão territorial entre as várias instituições responsáveis 

pelo levantamento de dados da actividade turística para fins estatísticos (ex.: INE- 

Instituto Nacional de Estatística, DGT, Regiões de Turismo, Câmaras Municipais, 

etc.). Esta situação leva a que o cruzamento de dados, resultantes de diferentes 

instituições, seja impossível de ser feito de forma rigorosa. Não sendo uma situação 

exclusiva de Portugal, tal circunstância também ocorre quando pretendemos 

comparar informações provenientes de diferentes países. 

 

De igual modo, também na segmentação do mercado turístico e nas 

incontáveis propostas de critérios e tipologias existentes reside o problema. Ao 

analisarmos aleatoriamente o trabalho de dois autores distintos – e.g. Lícinio Cunha 

e R. Chadwick –, verificamos que várias são as diferenças possíveis de serem 

apontadas, apesar de estarmos a incidir sobre a mesma questão, que no presente 

caso são as motivações (Anexo 3 e 4).     

 

Outro testemunho da constante mutação sofrida pela definição em questão 

reside na estada mínima que o visitante deve permanecer no destino. Se 

inicialmente a definição de turismo incluía uma estada mínima de 24 horas, hoje 

esse conceito sofreu alterações, passando para pelo menos uma pernoita. Mesmo 
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tendo-se implementado alterações, não se consegue ainda medir com precisão a 

amplitude da actividade turística, mundialmente, e no caso específico do nosso país, 

principalmente, devido à ausência de um organismo responsável pela catalogação 

do fenómeno turístico.  

 

Do ponto de vista da oferta, a dificuldade continua, pois abarca um grupo 

bastante heterogéneo de serviços que vão desde o transportes, restauração, até aos 

empreendimentos turísticos, sejam eles estabelecimentos hoteleiros, parques de 

campismo, conjuntos turísticos ou outros meios complementares de turismo.  

 

Daí resulta que é bastante difícil definir o conceito de turismo e de turista com 

precisão, visto tratar-se de um termo que vai variando de instituição para instituição, 

país para país e até de indivíduo para indivíduo. 

  

Em termos futuros, e de acordo com previsões feitas pela OMT (2000), 

estima-se que o turismo venha a ter um crescimento de 4,3% até ao ano 2020, o 

que significa atingir um número de cerca de 1,6 biliões turistas a nível mundial. 

Apesar dos vários obstáculos, quer seja a nível económico, como a crise asiática 

nos anos 90, ameaças terroristas, como foi exemplo o 11 de Setembro de 2001 ou 

ainda catástrofes naturais, como o tsunami que em Dezembro de 2004 atingiu vários 

países asiáticos, estima-se que as previsões sejam alcançadas. Não se pode, 

contudo, omitir o facto de que através de análises mais pormenorizadas se 

encontrem oscilações mensais, no que respeita ao trânsito de turistas, provocados 

por situações imprevisíveis, como sejam as catástrofes naturais ou ataques 

terroristas. No entanto, uma vez traçada uma linha de tendência das últimas 

décadas, é notável a evolução exponencial que a actividade turística tem vindo a 

sofrer. 

 

 Esta evolução conduz automaticamente ao aparecimento de novos produtos, 

novas ofertas e, por sua vez, a novos tipos de turismo. Inerente à curiosidade das 

pessoas está também a crescente preocupação ambiental, que passou a fazer parte 

nas primeiras páginas das revistas e jornais da área. Não foi por acaso que este 

assunto atingiu o seu pico nos últimos anos e que o ano de 2002 foi escolhido para 

ser o ano internacional do ecoturismo. Aliado a este facto está a massificação do 

turismo e conceitos como a capacidade de carga, turismo sustentável e protecção 
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ambiental, que passaram a ser expressões com prioridade máxima no seio do 

sector. 

 Paralelamente à preocupação ambiental que se tem vindo a registar, de modo 

mais sensível, desde inícios da década de 80, com a massificação de alguns 

destinos turísticos, tem-se sentido o crescimento de viagens com carácter 

educacional. Esta realidade conduz, nos dias de hoje, a um aumento significativo 

das práticas turísticas ligadas ao turismo educacional e cultural. 

 

Rendidos a esta realidade -  ao facto de que o turismo é um fenómeno 

extenso, global e complexo na sua natureza, mas cuja definição está longe de ser 

consensual - iremos agora partir para o próximo tema, que aborda a temática do 

turismo educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A realidade oculta das visitas de estudo enquanto subsegmento do mercado escolar, no âmbito do Turismo 
 

 26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo II 
O Turismo Educacional  
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1. As origens e a emergência do Turismo Educacional 
 

No presente capítulo iremos abordar o turismo educacional, aprofundando 

um pouco a sua origem e evolução, enunciando os motivos que estão por detrás das 

diversas definições existentes, quais os fornecedores deste tipo de turismo, assim 

como os seus principais consumidores. Esta explanação tem por objectivo permitir 

ao leitor uma mais fácil compreensão da relação existente entre o turismo 

educacional e o mercado escolar, sendo o principal elo a motivação por trás deste 

tipo de turismo. 

 

Continuarmos presos à ideia de que viajar em busca de conhecimento ou 

pelo simples prazer de aprendizagem além fronteiras é uma actividade relativamente 

recente, é um grande equívoco. Qualquer que seja o motivo, a história da 

humanidade está profundamente ligada às deslocações e viagens (Cunha, 1997:61). 

Para muitos, a Grand Tour, uma viagem cujo circuito privilegiava a Europa 

Ocidental, contando-se entre os seus objectivos a procura de educação, cultura e 

prazer, correspondendo à convicção de que tal viagem era símbolo de riqueza e 

poder no seio da elite inglesa, pois constituía uma componente essencial na 

educação dos jovens aristocratas (Malta, 1996) é, erradamente, um marco que 

baliza o início do turismo educacional. Dizemos erradamente, pois é possível 

encontrar já na civilização grega e romana factos que permitem concluir que o 

turismo educacional era praticado nessa altura. Como é referido por Baldson (1969 

in Malta e Carneiro, 2005:1), existia já no séc. IV e III a.C. uma vida universitária 

especializada com estudos agrícolas em Marselha, outros estudos em Atenas, 

Rodes ou Roma, articulados com a possibilidade de visitar várias cidades gregas. 

Entre 480 e 380 a.C., coube a Atenas o lugar da sociedade mais civilizada que 

jamais existiu. Devido ao seu desafogo económico e vivência democrática da grande 

metrópole da Ática, favoreceram a afirmação do livre pensamento, da razão e do 

humanismo, factores, sem dúvida, poderosos na atracção de filósofos, poetas, 

artistas plásticos, que percorriam a Grécia e outros países em busca de 

conhecimento (Pinto, Couto e Neves, 1994:54).  

 

Por volta do ano 150 a.C., os Romanos “criaram a maior rede de estradas até 

então construídas, das quais algumas ainda hoje são utilizadas” (Cunha, 1997:62). 

Embora estas vias fossem utilizadas, essencialmente, para fins comerciais e para 
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uma rápida deslocação dentro do império, eram igualmente utilizados para fins 

culturais e educacionais, uma vez que tanto o povo romano como o grego “viajavam 

para visitar os templos e as sete maravilhas do mundo da área do Mediterrâneo, em 

particular as pirâmides e os monumentos do Egipto” (Cunha, 1997:62). 

 

Mais tarde, já no séc. XVII, aos participantes da Grand Tour eram ensinadas 

línguas estrangeiras, a arte de bem cavalgar, danças, caça, entre outros tipos de 

actividades (Pinto, Couto e Neves, 1994:54). Esta forma de viajar tornou-se numa 

importante parte da educação das classes mais privilegiadas. Visitar prestigiadas 

universidades do velho continente, acompanhados por tutores, era um acto comum 

nesta época, especialmente para os estudantes das altas classes inglesas. Aliás, 

poucas eram as escolas inglesas que não se deslocavam a Itália durante um dos 

períodos lectivos, não só para desfrutarem da sua riqueza histórica e arquitectónica, 

mas essencialmente para vincar bem o seu lugar enquanto favorecidos da 

sociedade (Hibbert, 1987 in Ritchie, 2003:10).  

 

No séc. XVIII, estima-se terem existido cerca de 15 a 20 mil turistas 

britânicos que viajavam além fronteiras (Towner, 1996 in Ritchie, 2003:10). No fim 

do mesmo século e inícios do séc. XIX, com o intuito de fugir do crescente turismo 

de massas que se começava a fazer sentir, as elites dão preferência a locais 

montanhosos, como os Alpes. De forma quase automática, com os novos interesses 

originam novas descobertas científicas na área da mineralogia, geologia e 

geomorfologia (Steinecke, 1993 in Ritchie, 2003:11). 

 

Considerada já no séc. XIX uma actividade bastante dispendiosa, viajar pelo 

prazer da aprendizagem passou de privilégio das camadas altas da sociedade para 

a burguesia e, actualmente, para uma percentagem significativa da população dos 

países desenvolvidos. 

 

O aumento generalizado do tempo de lazer, que teve a sua origem com o 

advento da sociedade industrial, permitiu a muitos indivíduos envolverem-se em 

actividades que estimulam o intelecto. Durante o mesmo período, o acto de viajar 

tornou-se mais acessível. Contudo, a pressão psicológica e social da mobilidade, do 

estatuto, da concorrência a todos os níveis (rendimento, prestígio, cultura, etc.) tem-

se vindo a sentir de uma forma cada vez mais pesada as últimas décadas, ao 
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mesmo tempo que o aumento do tempo constrangido, resultado do aumento dos 

trajectos casa/trabalho, e consequente desgaste psicológico, conduziram a um 

decréscimo da duração das viagens com interesse educacional, assim como do 

número de destinos visitados. Se inicialmente as viagens de carácter educacional 

poderiam durar algumas semanas, e até meses, hoje em dia não seria comportável, 

não só devido à azáfama e à crescente responsabilidade incutida pelas actuais 

sociedades de trabalho, como pelo elevado custo que seria necessário suportar 

(Borges, 2000). 

 

Presentemente, o turismo educacional é uma actividade sofisticada e um 

sector competitivo, independente do turismo de massas, com numerosas 

oportunidades (Kalinowski e Weiler, 1992:16). Sendo vários os exemplos deste tipo 

de turismo, como veremos no capítulo seguinte, em todas as experiências turísticas 

com índole educacional encontramos uma mistura entre valores, como a educação e 

a aprendizagem e a curiosidade dos visitantes. Daí que seja comum afirmar-se que 

todos os tipos de turismo têm algo de educacional (Cunha, 2000; Smith e Jenner, 

1997 in Ritchie, 2003), uma vez que tais elementos fazem parte de todas as práticas 

turísticas.   

 

O crescimento do turismo educacional, que se tem vindo a fazer sentir de um 

modo mais vincado nos últimos anos, encontra a sua principal justificação na criação 

da sociedade do conhecimento. Dentro de um contexto de mudança, como foi a 

passagem da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento, a informação 

sempre foi o elemento base do desenvolvimento. Tanto do ponto de vista dos 

benefícios sociais proporcionados aos cidadãos, à comunidade, às nações, bem 

como os benefícios económicos que advêm da ampliação das oportunidades de 

educação, da formação profissional, das novas oportunidades de mercado, conclui-

se que a sociedade do conhecimento é uma realidade. Daqui depreende-se que é 

forte a ligação entre a globalização e o turismo educacional, sustentado pelo 

desenvolvimento tecnológico e por outros factores que incentivam o 

desenvolvimento das viagens, quer sejam de âmbito nacional ou internacional 

(Borges, 2000). 

 

A nível europeu, calcula-se que, por si só, este continente seja responsável por 

cerca de um milhão de viagens anualmente, para destinos como a Ásia, o Médio 
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Oriente, África e América. Embora seja praticamente impossível calcular o número de 

turistas envolvidos em actividades educacionais sem que a margem de erro seja 

excessivamente grande, estima-se que 10% do total de chegadas mundiais estejam 

relacionadas com propósitos de turismo educacional (OMT, 1999:100). A nível 

mundial, estima-se que este tipo de turismo contribui com cerca de 37% para o 

turismo internacional (Januarius, 1992 in Richards, 1994:99) e gera sensivelmente 35 

milhões de viagens internacionais (Irish Tourist Board, 1988 in Richards, 1994:99). A 

partir destes valores, podemos concluir que o turismo educacional, apesar de ter uma 

expressão considerável no mercado internacional, o seu mercado dominante é o 

doméstico (63%). 

   

Este despertar para a era do conhecimento, que transformou o mundo numa 

‘aldeia global’ conduziu, entre outros aspectos, ao crescimento do turismo 

educacional, impulsionado pela busca do próprio conhecimento, pois como referiu 

Mariano Gago, em 1997, na apresentação do Livro Verde para a Sociedade da 

Informação em Portugal, as sociedades não perdem o seu fundamento histórico. A 

ânsia por uma Sociedade da Informação e do Conhecimento, ao invés de criar uma 

sociedade nova, permite antes a renovação de um ideal antigo (Borges, 2000:32).  

 

De forma semelhante, Malta e Carneiro (2005:116) salientam que “na 

vertigem destas mudanças, o turismo educacional e, em particular, as mobilidades 

de estudantes, constituem um dos rostos mais visíveis e estridentes dos processos 

de globalização.” Para tal, contribuem, no espaço europeu, os sucessivos acordos 

feitos entre os países membros, que vão no sentido de criar uma Europa do 

Conhecimento, reconhecendo a importância e a necessidade da promoção da 

atractivos do espaço europeu do ensino superior. 

 

Como afirma Barroco (2005:144), a mobilidade constitui, só por si, um modo 

de aprendizagem, através do contacto com locais novos e com as diferentes 

realidades linguísticas, culturais, sociais e religiosas. Esta facilidade tornou-se numa 

mais valia para a educação, para a cidadania e para o desenvolvimento, não só 

europeu, como mundial. 

São, também, estes os objectivos dos programas europeus, que oferecem 

um leque de possibilidades, que vão desde bolsas para a realização de estágios no 

estrangeiro à educação de adultos. Saliente-se, entre outros, a acção Grundtvig, 
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pertencente ao programa Sócrates, cujo objectivo é fomentar a aprendizagem 

durante todo o percurso da vida, no espaço europeu. Suporta um vasto leque de 

actividades com o intuito de promover inovação, acessibilidade e qualidade na 

aprendizagem proporcionada aos indivíduos, através da cooperação europeia.  

A acção Grundtvig tem como beneficiários todos os adultos, independentemente 

da idade, que visam a aprendizagem como meio de aumentar a sua capacidade em 

desempenharem o papel de actores sociais e desenvolver o seu raciocínio 

intelectual, assim como fazer uma actualização dos seus conhecimentos.  

Porém, o aumento do turismo educacional no espaço europeu, por parte da 

procura, deveu-se sobretudo a outros factores, como sejam o crescimento da 

preocupação dos cidadãos com o património, a democratização da cultura, 

existência de elevados níveis de educação e a diminuição da procura no que se 

refere ao produto ‘sol e praia’ (Barroco, 2005). 

 

Na actualidade, no que respeita, aos três líderes receptores de mercado do 

turismo educacional, destacam-se, em primeiro lugar, os E.U.A., principalmente por 

ser o maior país, em termos de superfície, e pelo facto da língua materna ser o 

inglês (Arsenault, 2001:17). Em segundo lugar, a procura da Austrália para fins de 

educação pode ser justificada pelo crescente número de académicos, oriundos dos 

países denominados ‘tigres asiáticos’, dos quais fazem parte o Japão, a Correia do 

Sul, a Tailândia e a Malásia, cujas motivações passam, acima de tudo, pelo 

aperfeiçoamento da língua inglesa e outras lacunas do sistema educativo dos países 

de origem. Reflectindo a importância deste tipo de turismo, a Austrália é também 

local de eleição para eventos tais como The Global Classroom Conference on 

Educational Tourism. Por último, a Grã-Bretanha foi, desde sempre, um dos locais 

mais visitados pela comunidade estudantil, sendo também um destino privilegiado, 

no que respeita a mobilidade escolar entre países europeus (Arsenault, 2001:17).  

 

Para perceber o efeito económico que o turismo educacional pode ter sobre 

um país, fica aqui registado o caso específico do Canadá, que em 1998, registou 

cerca de 113.000 entradas, originadas exclusivamente por estudantes em 

intercâmbio. No ano 1996, este mesmo mercado representou uma receita de cerca 

de 2,7 biliões de dólares para o governo canadiano, originado por despesas com 
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alojamento, alimentação, visitas feitas dentro do país e visitas feitas pelos familiares 

(Arsenault, 2001:18).    
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2. De encontro a uma definição 
 

De uma perspectiva mais geral, de acordo com a definição da OMT1, o 

turismo engloba toda a actividade realizada por visitante que se encontram fora do 

seu enquadramento habitual, que viajam por um período inferior a um ano, por 

motivos de lazer, recreio e férias, visita a amigos e familiares, negócios e motivos 

profissionais, tratamentos médicos, religião e peregrinações e outros motivos. Ao 

adoptarmos a classificação feita por esta organização, obtemos uma tipologia que 

engloba seis motivações principais: (i) lazer, recreio e férias; (ii) visita a amigos e 

familiares; (iii) negócios e motivos profissionais; (iv) tratamentos médicos; (v) religião 

e peregrinações; (vi) outros motivos. Sendo que no turismo educacional a principal 

motivação é a aprendizagem / educação, curiosamente esta não consta da lista de 

motivações da OMT como sendo uma motivação independente. É nossa opinião que 

não deve deixar de existir uma categoria independente para esta motivação, apenas 

por se tratar de um facto comum a todas as experiências turísticas. Qual seria, para 

a OMT, a principal motivação de um grupo de turistas que realizaram uma viagem a 

Itália, para assistirem a uma palestra sobre a arte na época Renascentista?  

 

Paralelamente, encontramos com Chadwick (1987) a ideia de que, apesar de 

existir uma motivação primária, não se pode em todos os casos negar que existem 

motivações secundárias subjacentes a uma viagem de índole turística. Isto é, apesar 

de ser a aprendizagem a principal motivação do turismo educacional, não é de 

excluir a hipótese de que para determinados indivíduos não existam também razões 

históricas, de negócio ou outras. 

 

No que concerne à definição do turismo educacional, este é “uma 

oportunidade para explorar determinada área em primeira-mão, viver num ambiente 

não familiar (…) de forma solta e relaxada.” (Kalinowski and Weiler, 1992:16-17). 

Facilmente nos apercebemos que a definição de turismo educacional dada por estes 

autores pode ser aplicada a qualquer outra forma de turismo, sendo a mesma muito 

abrangente. É objectivo, no presente capítulo, enviesar os parâmetros que 

caracterizam o conceito em questão, de modo a obter uma definição mais restrita e 

objectiva sobre o turismo educacional.  

 

                                                           
1 http://www.world-tourism.org/statistics 
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De modo semelhante ao que acontece com o conceito de turismo, também o 

turismo educacional é passível de ser objecto de discussão entre autores e 

organizações. Não obstante este facto, podemos descrever o turismo educacional 

como uma oportunidade de explorar determinado local escolhido para descobrir um 

ambiente não familiar, sem que exista a pressão para testar qualquer tipo de 

conhecimento. Tanto pode envolver apenas uma cidade como um percurso 

predefinido de cidades, vilas ou aldeias; em termos de duração, pode durar algumas 

horas, dias ou ir até alguns meses (Kalinowski e Weiler, 1992:16). A dispersão dos 

seus parâmetros de análise pode ser verificada no Quadro 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Malta e Carneiro (2005:117) 

Quadro 5: Parâmetros de análise do turismo educacional 

 

Segundo Arsenault (2001:5), o turismo educacional não é mais do que uma 

mistura mágica de oportunidades autênticas, de boa qualidade, permitindo ao 

visitante a experiência e interacção com as maravilhas culturais, históricas e naturais 

de uma área, atracção ou evento.  

 

Já para Cunha (2000:49), este segmento compreende “as viagens 

provocadas pelo desejo de ver coisas novas, de aumentar os conhecimentos, 

conhecer as particularidades e os hábitos doutros povos (…)”. Os locais escolhidos 

para se realizarem tais viagens são “os centros culturais, os grandes museus, 
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grandes monumentos religiosos, (…), os grandes centros de peregrinação (…). 

Podemos ainda incluir neste tipo as viagens de estudo” (Cunha, 2000:49). 

 

A definição da OMT (1985 in Richards, 1994:99) de turismo educacional inclui 

“todo o movimento de pessoas (…) que procuram satisfazer a necessidade humana 

para a diversidade, aumentando o nível cultural do indivíduo e contribuindo para o 

aumento de novos conhecimentos, experiências e encontros”. A amplitude desta 

definição remete-nos para a dificuldade em distinguir o turismo educacional de 

qualquer outro tipo de turismo, tornando-se muito difícil medir o seu impacte e 

quantificar o fenómeno. 

 

 A crescente importância do turismo educacional na Europa é atribuída a um 

vasto leque de factores, desde económicos a sociais: (i) a tomada de consciência da 

importância da herança cultural; (ii) a democratização da cultura; (iii) aumento dos 

níveis médios educacionais dentro do espaço europeu; (iv) aumento do tempo de 

lazer e maior mobilidade; (v) o envelhecimento da população europeia, com base no 

pressuposto de que pessoas com idades mais avançadas têm uma maior tendência 

em se mostrarem interessadas em heranças culturais (Bentley, 1991; Zeppel e Hall, 

1992; Berrol, 1981; Richards e Bonink, 1992 in Richards, 1994). 

 

 No que respeita ao nível da sua aceitação entre a comunidade local, o turismo 

educacional é visto como um factor que potencia o desenvolvimento positivo, uma vez 

que atrai grupos socio-económicos de níveis mais elevados, baseado em áreas não 

turisticamente tradicionais, não está sujeito a sazonalidade e que pode ser praticado 

em períodos de curta duração, como sejam os fins-de-semana, com tendência 

crescente para as city tours, mercado este em destaque na Europa (Willams e Shaw, 

1991 in Richards, 1994:102). 

 

 Apesar do património cultural ser considerado um dos mais importantes e mais 

antigos factores dinamizadores da actividade turística, iniciativas para o 

desenvolvimento do turismo educacional apenas começaram a surgir durante a 

década de 80 (Richards, 1994:102). Esta alteração perante o turismo educacional na 

Europa pode ser testemunhada através da criação de uma Cidade da Cultura 

Europeia anualmente. Apesar de no seu início não ter tido o protagonismo que 

merecia, a partir dos anos 90, cidades como Glasgow e Madrid, fizeram-se valer do 
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seu estatuto para lançarem sobre si campanhas de marketing, afirmando-se como 

centros turísticos internacionais de cultura (Zeppel e Hall, 1992 in Richards, 1994: 

103). 

 

 Segundo a OMT (1999:100), as actividades turísticas cuja principal motivação é 

a aprendizagem está a crescer em popularidade mais depressa do que qualquer outro 

tipo de turismo e mais depressa do que a taxa de crescimento da actividade turística a 

nível mundial. 

 

Os exemplos mais comuns do turismo educacional são as excursões, cursos 

patrocinados por empresas fora do país onde se encontram implantados, cursos de 

línguas no estrangeiro, intercâmbios escolares, intercâmbio de pessoas, 

conferências, visitas de estudo, entre outros. No entanto, há uma característica em 

comum: a satisfação de um grupo de pessoas, que têm como principal motivação a 

aprendizagem (Arsenault, 2001:5). 

 

Da leitura feita de vários autores (Kalinowski e Weiler, 1992; Arsenault, 2001; 

Ritchie, 2003; Malta e Carneiro, 2005), podemos referir duas características que se 

destacam, obrigatoriamente, em qualquer actividade do turismo educacional, a 

saber: (i) oferece uma componente educacional organizada que permite a 

aprendizagem durante o dia de um ou vários tópicos e (ii) inclui uma pessoa 

responsável pela transmissão de novos conhecimentos ao grupo. Para além destas, 

existem características opcionais, que podem ser tomadas pelos visitantes aquando 

do planeamento da sua viagem. Destas enumeramos o tempo de estada – 

habitualmente entre 8 a 14 dias, o uso de alojamento de 1ª classe e a possibilidade 

de visitarem vários destinos turísticos (Arsenault, 2001:11). 

 

Relacionado com o estudo do turismo educacional, surgem-nos dois 

conceitos cuja relação existente parece não causar qualquer inquietude: referimo-

nos ao lazer e à educação. Entenda-se educação não sistemática, ou seja, a que 

compreende os vários processos de transmissão cultural que decorrem, por 

exemplo, durante uma visita turística.  

 

Quando falamos em educação, falamos de um “esforço organizado e 

sistemático para se chegar à aprendizagem, para estabelecer condições e para 



Tese de Mestrado em Gestão e Desenvolvimento em Turismo 

 37

fornecer actividades através das quais a aprendizagem possa ocorrer” (Smith, 1982 

in Ritchie, 2003). 

 

No que respeita ao lazer, e sendo este, a par de outros, um conceito em 

construção e com uma variedade de definições, será pertinente apresentarmos o 

conceito defendido pelo sociólogo francês Dumazedier, uma vez que muitos autores 

o têm como referência. Assim, o lazer é “um conjunto de ocupações às quais o 

individuo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para se divertir, 

se recrear e entreter ou ainda para desenvolver a sua formação desinteressada, sua 

participação social voluntária, ou a sua livre capacidade criadora, após ter-se livrado 

ou desembaraçado das obrigações profissionais, familiares e sociais.” (Dumazedier, 

1977 in Marcellino, 1990:30).  

 

Apresentadas as definições de educação e de lazer, esta última recorrendo à 

definição de Dumazedier, entendemos que é nos tempos livres, nos quais o 

indivíduo já se libertou de todas as suas obrigações, que ele se pode dedicar, entre 

outros, à sua formação desinteressada. É através desta, da sua participação social e 

da sua recreação que o indivíduo vai poder impulsionar o seu desenvolvimento. 

Nada seria mais adequado que considerar a importância do aproveitamento das 

ocupações de lazer como instrumentos auxiliares da educação. O indivíduo, ao 

participar em actividade de lazer, desenvolve-se quer individualmente, quer 

socialmente, condições estas indispensáveis para garantir o seu bem-estar e 

participação mais activa no entendimento de necessidades e aspirações de ordem 

individual, familiar, cultural e comunitária. É nessa perspectiva que o lazer é visto 

como instrumento privilegiado da educação. 

 

 Para Requixa (1979 in Marques, 1998:2), se por um lado, a educação é tida 

como um meio que permite o desenvolvimento, por outro, o lazer é o instrumento 

perfeito que permite ao indivíduo desenvolver-se, aperfeiçoar-se e aumentar o 

horizonte dos seus interesses. O autor sugere um duplo aspecto educativo do lazer: 

 

• O lazer como veículo de educação – educação pelo lazer; 

• O lazer como objecto de educação – educação para o lazer. 
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Por outro lado, inerente ao conceito de turismo educacional, deparamo-nos com 

um processo de aprendizagem organizado e sistematizado, onde o termo 

preponderante é a aprendizagem. Trata-se de um processo natural que ocorre ao 

longo da vida de um indivíduo e na maioria das vezes de forma espontânea. 

Contrapondo com a educação, esta é um processo consciencioso, planeado, 

sequencial e sistemático, dependente de objectivos e estratégias de aprendizagem 

(Kalinowski e Weiler, 1992:17). Por outras palavras, a educação pode ser 

considerada como um processo formal de aprendizagem, seja através da frequência 

de aulas, escolas de línguas ou ainda participando em trabalhos educativos de grau 

superior. O contrário acontece no turismo cultural, no qual o processo de 

aprendizagem é feito ao nível do subconsciente, sem que o indivíduo tenha, muitas 

vezes, a percepção da mesma.  

 

Na sequência desta linha de pensamento, também Kulich (1987) distingue 

entre a aprendizagem e a educação. Para o autor, um indivíduo capta, na maior 

parte das vezes, as informações que o meio que o rodeia lhe oferece, de modo 

inconsciente, dando-se lugar à aprendizagem. Quanto ao conceito educacional, 

trata-se mais de um processo planeado, sequencial e sistemático, do qual temos 

consciência (Kulich, 1987 in Kalinwski e Weiler, 1992:17). Também Kalinowski e 

Weiler partilham da opinião de Kulich, quando afirmam que a “aprendizagem é um 

processo natural, que ocorre durante toda a nossa vida e é, na maior parte das 

vezes, acidental. Educação, por outro lado, é um processo tomado com consciência, 

planeado, sequencial e sistemático, baseado na definição de objectivos de 

aprendizagem e no uso de procedimentos específicos de aprendizagem” (Kalinowski 

e Weiler, 1992:17). 

 

Para Pavlov, médico russo do séc. XIX, a aprendizagem era considerada o 

desenvolvimento de respostas a estímulos exteriores, ou seja, trata-se da mudança 

ou alteração no comportamento derivado da experiência e da informação adquirida 

(Kalinowski e Weiler, 1992). 

 

Como resultado da leitura de vários autores, podemos concluir, que a 

aprendizagem faz parte do processo da educação. Deste ponto de vista, a 

aprendizagem e o viajar são mutuamente compatíveis e potenciadores, sendo que o 

turismo educacional sustenta a oportunidade de se desfrutar de ambos 
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simultaneamente. Senão vejamos este exemplo curioso, de uma frase escrita por S. 

Agostinho e mencionado numa obra de Eisenberg, de 1989: “O mundo é um livro 

aberto e aqueles que ficam em casa lêem apenas uma página.” Talvez seja a partir 

desta ideia que alguns autores deduziram que a aprendizagem seja um elemento 

vital das viagens (Kalinowski e Weiler, 1992:18).  

 

A título elucidativo, tomamos como exemplo as viagens realizadas no âmbito 

escolar (visitas de estudo) e as viagens realizadas por grupos de terceira idade, 

podendo concluir que, apesar de no primeiro exemplo a aprendizagem ser a 

principal motivação, a experiência turística passa a desempenhar um papel 

secundário. Assim, remetemos novamente para o facto de que todos os tipos de 

turismo têm algo de educacional. Podemos igualmente concluir que também no 

turismo educacional haverá diversos graus de interesse no elemento educativo 

versus lúdico-recreativo, mais tipicamente associado ao turismo. 

 

Após uma discussão de algumas das possíveis definições de turismo 

educacional, a relação existente entre o lazer e a educação e a distinção feita entre 

educação e aprendizagem, focamos agora a nossa atenção no sistema do turismo 

educacional que, para Arsenault (2001:11), se segmenta da seguinte forma:  

 

- Os visitantes, que adquirem uma viagem directamente junto de uma 

organização, de um operador turístico ou de uma agência de viagens;  

 

- Os fornecedores, empresas ou indivíduos que vendem os seus serviços aos 

operadores turísticos ou agências de viagens. Dentro desta categoria destaca-se a 

restauração, os transportes, o alojamento, os serviços de entretenimento e lazer, as 

atracções culturais, entre outros; 

 

- Organizações que podem ser instituições, associações ou grupos com 

interesses específicos que compram pacotes aos fornecedores e os vendem aos 

seus membros. Exemplos disso são as universidades, organizações não lucrativas 

(National Geographic Expeditions, etc.);  

 

- Operadores turísticos ou agências de viagens; 
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- Organizações de marketing que podem estar organizadas a nível nacional, 

distrital ou local, cuja principal função é promover o destino onde se encontram 

inseridas, principalmente aos visitantes, às organizações já clientes e aos 

operadores turísticos ou agências de viagens. 

 

Relativamente aos principais fornecedores das actividades turísticas 

educacionais, destacamos as organizações religiosas, organizações sem fins 

lucrativos, instituições privadas, instituições educacionais públicas e privadas. 

Quando a procura é crescente e a oferta tende a acompanhar esta tendência, a 

questão da qualidade da experiência de aprendizagem torna-se fundamental. O 

aumento da procura do turismo educacional e a diversificação de pacotes de oferta 

prendem-se essencialmente com o aumento de pessoas que valorizam a 

aprendizagem ao longo da vida e com o crescimento do número de indivíduos que 

procuram a educação num determinado período da sua vida. Esta é a realidade a 

que actualmente estamos a assistir (Kalinowski e Weiler, 1992:22). 

 

Sendo a abrangência do turismo educacional bastante grande, segundo a 

OMT (1999:101), e no que se refere ao conjunto dos fornecedores, existem vários 

domínios de oferta, entre os quais se destacam: a arqueologia, arquitectura, arte, 

circuitos de igrejas e catedrais, circuitos históricos, museus, festivais musicais, ópera 

e peregrinações. 

 

Os destinos dos programas de turismo educacional podem ser tão distintos 

como as organizações que os oferecem. Kalinowski e Weiler (2001:23) afirmam que 

estas organizações englobam tanto destinos domésticos como transatlânticos, para 

países desenvolvidos como em vias de desenvolvimento, podendo visitar-se apenas 

um país ou fazer uma tour com passagem numa variedade de países. 

 

O pequeno papel desempenhado pelo sector privado no desenvolvimento do 

turismo educacional é uma importante característica que o distingue da maioria dos 

outros tipos de turismo, em que este sector é o principal injector de capital e de 

recursos humanos.  
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Apresentamos, seguidamente, dois testemunhos reais de programas 

organizados por instituições e organizações sem fins lucrativos, com intuito de 

promover o turismo educacional (Kalinowski e Weiler, 1992:22): 

 

 - A instituição religiosa de Chautauqua, no estado de Nova Iorque, que põe 

ao dispor da população alguns programas cuja duração pode ir de um dia a nove 

semanas, no âmbito das belas artes. Dirigidos a crianças, adultos e seniores, estes 

programas decorrem no estado de Nova Iorque ao longo de todo o ano. Com uma 

década de existência, são já várias as centenas de pessoas que testemunharam o 

seu entusiasmo com este tipo de oportunidades.  

 

- A Elderhostel, uma organização sem fins lucrativos, combina o alojamento 

com a possibilidade de frequentar o campo universitário para visitantes com 60 anos 

ou mais, trata-se de experiências de curta duração, normalmente uma semana. Se 

no seu início, no findar da década de 70, a procura não excedia os 200 alunos, no 

fim da década de 80 eram já mais de 190.000 as pessoas que participaram nesta 

prática, em mais de 40 países diferentes.  

 

Do lado da procura, os motivos que estão por detrás do turismo educacional 

e que levam os indivíduos a escolher este tipo de viagem podem ser os mais 

diversos. A satisfação da curiosidade em conhecer outros povos e culturas 

encontram-se entre os mais mencionados. Estimular o interesse pela arte, música, 

arquitectura ou folclore são outras das motivações possíveis; interesses relativos 

aos ambientes naturais, paisagens, fauna e flora. Pode-se também dar o caso da 

motivação passar apenas pelo aprofundamento do conhecimento de uma herança 

cultural, de locais históricos, cultura política, ecologia, ciência, tecnologia, cozinha ou 

investigação (Kalinowski e Weiler, 1992:17). É aqui que reside a complexidade da 

questão referente à definição de procura turística cultural/educacional, pois como 

refere Rafael (2006:66) “um mesmo recurso pode ser visitado por diferentes 

públicos, com motivações muito variadas, podendo não existir o interesse cultural 

como motivo da sua deslocação ou das suas férias.”   
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Diferentes estados de 
motivação 

Descrição 

Grandemente motivado pela 

educação 

Viagem baseada na existência de atracções culturais no 

destino, com profunda experiência educacional. 

Parcialmente motivado pela 

educação 

Viagem com combinações entre a motivação educacional e 

outra, tendo uma componente maior de entretenimento. 

Motivação adicional a uma 

outra parcial 

A educação tem um papel complementar a outros factores 

na opção pelo destino. 

Turista educacional acidental 

Atracções culturais não intervêm sobre a opção do destino, 

mas quando no destino, participam e têm uma experiência 

profunda. 

Fonte: adaptado Rafael (2006:69) 

Quadro 6: Motivações da procura turística 

 

 

Seja qual for o motivo, este encontra-se sempre ligado a uma sede pelo 

conhecimento. Deste modo, Cohen (1974) defende que viajar por prazer, puro e 

simples, sempre foi considerado uma razão legítima, sendo que mesmo nos dias de 

hoje ainda persiste a ideia de que sair do nosso enquadramento habitual é, só por si, 

um prazer (Cohen, 1974 in Kalinowski e Weiler, 1992:18).  

 

O património cultural foi, desde sempre, um elemento fundamental para o 

desenvolvimento do produto turístico europeu. Na sequência desta ideia, podemos 

afirmar que a percentagem de turismo educacional num determinado destino depende 

do seu produto turístico e do nível de desenvolvimento que este apresenta. Esta 

afirmação é facilmente depreendida da análise de destinos turísticos como o Brasil, 

onde a procura pelo produto ‘sol e praia’ se encontra entre os primeiros lugares, e 

Grécia ou França, cujo património cultural é responsável por um infindo número de 

turistas todos os anos. 

 

Admitindo que são várias as motivações presentes nos mais diversos tipos 

de turismo, não é menos verdade que são também variadas as classificações 

existentes para ordenar as motivações. 

 

De acordo com Malta e Carneiro (2005:117), “entre o pólo vinculado a 

práticas em que as motivações de aprendizagem e de educação são de natureza 

mais genérica complementando a experiência turística (…) e, nos seus antípodas, 
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aquele outro relacionado com motivações de educação carregadas de forte pendor 

formal (…), posiciona-se um complexo não homogéneo e denso de situações 

intermédias que correspondem a um leque gradativo de possíveis modalidades 

balizadas pelos referidos pólos de vocação distinta” (Quadro 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Malta e Carneiro (2005:117) 

Quadro 7: Práticas turísticas associadas a motivos de educação 

 

Uma das vantagens do turismo educacional é permitir aos visitantes 

descobrir os recursos naturais, culturais, musicais, artísticos e históricos de cada 

local, atenuando a questão da sazonalidade. Os principais frutos resultantes da 

promoção do turismo educacional são uma melhor compreensão do nosso passado 

histórico nas mais diversas vertentes (arquitectura, pintura, música, ciência, 

culinária, etc.), o conhecimento e contacto com outros povos e suas tradições, assim 

como do ambiente que os rodeia (Arsenault, 2001:6). Do ponto de vista do 

consumidor, vários são os benefícios dos quais podem usufruir: crescimento pessoal 

e auto-satisfação, visita a sítios anteriormente desconhecidos, a socialização, 

assistir a experiências únicas, etc. (Arsenault, 2001:8). Estes benefícios encontram-

se descritos, de forma resumida, no Quadro 8. 

 

Dado tratar-se de um tipo de turismo que exige uma pré-organização, 

estruturação de oportunidades de aprendizagem de qualidade, muitas vezes 

 

Práticas associadas a 
aprendizagens formais 

Práticas associadas a 
interesses genéricos 

Conferências 
Visitas de estudo 
Mobilidades de 

estudantes 

Programas de férias 
educacionais 

Visitas guiadas 
Actividades de 
interpretação 

Organização formal Organização 
independente 

Grupos não filiados Grupos filiados 
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conduzido por especialistas, é dada ao turista, a possibilidade de explorar e viver 

uma experiência, por vezes única, dos atributos de um destino, assim como da 

população local. (Arsenault, 2001:6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arsenault (2001:9) 

Quadro 8: Principais benefícios do turismo educacional 

 

Quanto ao tipo de turista que consome, com alguma regularidade, 

experiências educacionais é, de uma forma geral, considerada uma pessoa com um 

nível de habilitações literárias superiores aos da média, sem problemas financeiros, 

com curiosidade acerca do mundo que o rodeia e com vontade de aprender de uma 

forma gradual e durante toda a sua vida (Arsenault, 2001). Apesar de 

aparentemente ser um grupo homogéneo, há algumas características dentro deste 

grupo que, de acordo com Arsenault (2001:312), levam a autora a dividi-lo em quatro 

categorias distintas: 

 

- Exploradores que procuram oportunidades, independentemente da 

distância, com o desejo de explorar uma área nova. Interessam-se pela história, 

costumes, língua e população local; 

 

- Visitantes orientados para actividades e programas que sejam organizados 

fora de portas, cujo principal interesse é o meio ambiente; 

                                                           
2 Baseado em estudos feitos com base em diversos autores. 

 

- Contribui para o desenvolvimento sustentado do turismo dentro de uma comunidade, região ou área; 

 

- Incentiva o aumento de produção de produtos domésticos; 

 

- Trata-se de um turismo que não sofre de picos sazonais; 

 

- Potencia o desenvolvimento de pacotes turísticos que permitem aos turistas apreciar e aprender acerca 

da natureza, história, cultura e outras artes do local visitado; 

 

- Dado que o objectivo principal é a aprendizagem, não tem impactos negativos tão vincados como 

outros tipos de turismo. 
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- Visitantes orientados para disciplinas específicas – geologia, fotografia, 

arqueologia, independentemente da distância ou do local onde possa decorrer o 

programa;  

 

- Visitantes orientados para o convívio e o diálogo, como forma de 

aprendizagem, mas com a particularidade destes se realizarem perto da sua área de 

residência (não mais do que seis horas de viagem ou um dia de distância). 

 

Daqui verificamos que, apesar de se tratar, aparentemente, de um grupo 

uniforme, com características próprias, quando analisado com mais pormenor este 

mesmo grupo adquire formas próprias, com vários interesses distintos.   

 

Paralelamente, tem-se assistido a um aumento do segmento de jovens 

visitantes, que viajam por motivos educacionais. As visitas de estudo tornaram-se 

presença comum em locais de interesse cultural. Uma grande percentagem é 

constituída por indivíduos que praticam turismo doméstico, embora viagens com 

intuito educacional além-mar tenham apresentado igualmente um crescimento. 

 

Uma característica importante deste tipo de turismo, que distingue dos outros 

grupos organizados, é o facto dos turistas se encontrarem acompanhados por um 

‘professor’, por muitos denominado de líder ou guia. Embora exista, em visitas 

guiadas de qualquer natureza o acompanhamento obrigatório de um guia turístico, 

subsistem diferenças entre estes e os que acompanham grupos cuja principal 

motivação é a aprendizagem, ou seja, praticantes de turismo educacional. No 

primeiro, salientam-se duas características indispensáveis. Tais guias acumulam a 

qualidade de exploradores e de orientadores do grupo. Relativamente ao papel de 

explorador do guia, este é mais virado para o exterior do grupo, tendo a ver com 

orientações geográficas no local. Quanto ao papel do orientador, este caracteriza-se 

por ser mais voltado para os interesses educativos do grupo. É, segundo Cohen 

(1985), o papel de orientador o que mais identifica os guias, acompanhantes de 

grupos de turismo educacional. Para o autor, o guia é um “fornecedor de informação 

e fonte de conhecimento e um professor e um instrutor.” (Cohen, 1985 in Kalinowski 

e Weiler, 1992:19). Este guia, ao contrário do que poderá acontecer com os guias 

tradicionais, passa a informação de uma maneira objectiva e neutra, não sendo a 

sua preocupação primária manter uma boa imagem da localidade anfitriã. São estes 
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guias os responsáveis por cerca de 60-70% do sucesso de uma experiência de uma 

viagem em grupo, sendo de enfatizar a sua qualificação para o papel que assumem 

efectivamente (Kalinowski e Weiler, 1992:20). 

 

Estes guias podem começar o acompanhamento do grupo a partir do 

momento que estes saem do país de residência, pertencendo ao mesmo e 

regressando com eles (ex.: professores que acompanham uma visita de estudo) ou 

integrar o grupo apenas a partir do momento de chegada ao local de destino. 
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3. O Futuro do Turismo Educacional 
 

Com o aumento da competitividade a todos os níveis, quer seja entre 

trabalhadores de uma mesma empresa, quer seja entre empresas do mesmo 

mercado ou mesmo entre países, as pessoas desenvolveram uma certa tendência 

em se empenhar mais no sentido de potenciar a sua carreira e sucesso profissional 

e social. O resultado visível deste facto é o aparecimento da chamada sociedade do 

conhecimento. Para tal, um grande e variado leque de experiências e 

conhecimentos faz a diferença. Qualquer que seja o caminho a seguir, a qualidade é 

sempre um factor a ter em conta. 

 

De uma forma geral, os valores vigentes nas sociedades foram sujeitos aos 

efeitos da inovação, principalmente, tecnológica. No decorrer das alterações 

subsequentes, os indivíduos apostam e procuram novas experiências. Estas 

desencadeiam o crescimento das viagens, numa perspectiva de aprendizagem 

durante toda a vida (Kalinowski e Weiler, 1992). 

 

Os fornecedores de experiências de turismo educacional devem ter em conta 

estas alterações, que incluem, principalmente uma rejeição do poder de autoridade, 

um aumento de autonomia e criatividade, uma busca pelo prazer juntamente com o 

desejo de participar em novas experiências, o desejo de participar na tomada de 

decisões, uma necessidade de aventura e de crescimento pessoal (McCune and 

Begin, 1987 in Kalinowski e Weiler, 1992:23). 

 

Assiste-se, igualmente, ao desmoronar do tradicional pensamento que a 

educação é para os jovens, o trabalho é para os adultos e o lazer para os idosos. 

Progressivamente vão existindo cada vez mais adultos que, para além do seu 

emprego, aproveitam as suas horas de lazer para adquirirem novas experiências 

que geram aprendizagem (Cross, 1981 in Kalinowski e Weiler, 1992:23). Como é 

referido por Kalinowski e Weiler (1992:24), estas tendências gerais direccionadas 

para uma diversidade ainda maior nos estilos de vida têm implicações no turismo, 

em geral, e no turismo educacional, em particular.  

 

Em termos gerais, o planeamento para o futuro do turismo educacional deve 

ter em atenção a mudança dos valores, como as alterações a nível demográfico, 
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económico e tecnológico, como afirma Schwaninger (1989 in Kalinowski e Weiner, 

1992:24). Face à crescente vontade dos turistas em participar em experiências 

únicas e com um certo grau de actividade, aprendendo mais sobre culturas 

estrangeiras, os fornecedores deste tipo de turismo devem redefinir as suas 

estratégias de forma a englobar as crescentes exigências dos visitantes. 

 

Segundo a opinião de Kalinowski e Weiler (1992:25), tais estratégias devem 

passar também pelo aumento da qualidade em detrimento da quantidade. 

 

Em termos de estratégias de publicidade, os meios de divulgação mais 

utilizados são os panfletos e a Internet, sendo esta última cada vez mais aproveitada 

pelos fornecedores, devido à era de informatização em que nos encontramos. Os 

produtos mais comercializados são os que assentam em pacotes com vários 

destinos em que a cultura, a história e a natureza são enfatizados, interesses estes 

que se prevêem manter num futuro próximo. 

 

Ainda referentes à world wide web, desenvolvimentos recentes revelam 

impactes profundos no processo educacional, transformando currículos 

educacionais, materiais de aprendizagem e práticas institucionais. É 

especificamente devido às suas características associadas à interactividade, 

conectividade e convergência, que a Internet é vista como uma plataforma 

fornecedora de informação, motivando os estudantes a receber e interagir com 

materiais educacionais, assim como com professores e outros sujeitos 

especializados em determinados tópicos, que até há bem pouco tempo seriam 

impossíveis. As vantagens de aprendizagem através da Internet são mais que 

muitas: oportunidades de aprendizagem para toda a vida, inexistência de 

constrangimentos de espaço e de tempo, efeito catalisador de transformações 

institucionais (Poehlein, 1996 in Sigala, 2002:29), enquanto que as suas aplicações 

e benefícios para o turismo educacional também têm vindo a ser reconhecidos. (Cho 

and Schmelzer, 2000; Christou and Sigala, 2000; Sigala, 2001; Kasavana, 1999 in 

Sigala, 2002:29).  

 

Embora haja um número crescente de guias e educadores de turismo que 

está a retirar materiais da Internet e a utilizá-los no seu dia-a-dia, são, contudo, 

poucos os que conhecem as suas capacidades por inteiro. Por outro lado, é de 
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conhecimento geral que ainda nos encontramos numa fase experimental no que diz 

respeito à criação de ambientes para aprendizagem via Internet. Este facto 

associado à baixa competição e às altas taxas de sucesso do e-learning, torna 

evidente que é preciso aprender mais acerca do ambiente virtual, tanto a nível 

tecnológico, pedagógico ou pessoal (Sigala, 2002:29). 

 

Embora hoje, o principal alvo para o turismo educacional continuem a ser 

adultos com idades mais avançadas e perto da fronteira da terceira idade, assim 

como adultos entre os 30 e 40 anos, ou seja, pessoas com disponibilidade de tempo 

e/ou económica, o que se vai reflectir na diminuição da sazonalidade, esta tendência 

está lentamente a sofrer uma alteração. Mais recentemente tornam-se, também, 

público-alvo as famílias, os trabalhadores independentes, mulheres (para este 

grupo, o turismo educacional torna-se um atractivo devido à segurança oferecida) e 

acima de tudo o público infanto-juvenil, através das visitas de estudo e intercâmbio 

escolar (Arsenault, 2001:23).  

 

Tendo em conta o envelhecimento da população e o facto de que a 

esperança média de vida das mulheres ultrapassar em alguns anos a dos homens, 

Arsenault (2001:23) sugere que os fornecedores devem virar as suas atenções para 

o público-alvo das mulheres, uma vez que este pode vir a tornar-se um dos mais 

aliciantes.   

 

De tudo o que ficou referido, prevê-se que o mercado do turismo educacional 

irá crescer à medida que as gerações mais novas se vão tornando cidadãos activos. 

Como relembra a OMT (1999: 102), a UNESCO tem vindo a listar locais de grande 

interesse cultural e natural a nível mundial, desde 1972. Este processo, que 

actualmente conta com mais de 690 locais, tem incitado à visita dos mesmos, 

principalmente dos que se encontram perante algum tipo de ameaça, contribuindo 

para o aumento do número de visitantes que se deslocam para fora da sua área de 

residência por motivos primariamente culturais e/ou educacionais. Em termos de 

marketing, refiram-se as palavras da OMT (1999:102) quando afirma que o turismo 

educacional ”pode ser uma ferramenta para unir laços com a comunidade local, assim 

como para atrair novos negócios.”  
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Em termos tendenciais, e de acordo com Arsenault (2001:43), as 

perspectivas para o turismo educacional assentam no seguinte conjunto de factores: 

 

- O número de turistas educacionais está continuamente a aumentar, assim 

como a diversidade étnica dos participantes e a diversidade em termos etários; 

 

- Existe um crescente número de pessoas que procura a aprendizagem como 

parte da sua experiência de viagem. Consequentemente, também se deu um 

aumento nos programas turísticos oferecidos que focam a cultura, história e o meio 

ambiente; 

 

- Assiste-se a um aumento da procura por áreas naturais e protegidas; 

 

- Os cortes na educação poderão vir a criar mais organizações que tenham 

por objectivo arranjar meios alternativos para a aprendizagem; 

 

- Verifica-se um aumento das saídas turísticas com duração média de 2 a 3 

dias; 

 

- Assiste-se a um aumento da procura de novos locais a serem visitados, por 

parte dos turistas; 

 

- A Internet continuará a desempenhar um papel fundamental na promoção 

deste tipo de turismo; 

 

- Prevê-se o alargamento da população alvo, passando também a integrar os 

mais jovens (intercâmbios escolares e visitas de estudo) e as mulheres. 
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Capítulo III 
Turismo Infantil 
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1. Delimitação do conceito criança e definição de Turismo Infantil 
 

O capítulo III do presente trabalho tem por objectivo abordar a temática da 

criança enquanto parte do sistema turístico, os problemas associados a este facto, 

as alterações que o seu meio ambiente tem sofrido nas últimas décadas e as 

implicações que tem tido nas escolhas turísticas, assim como outros aspectos que 

considerámos pertinentes numa abordagem ao turismo infantil. 

 

Ao falarmos de crianças e de turismo infantil, tentando trabalhar o conceito 

de forma a deixar transparecer a importância desta gente de palmo e meio, leva-nos, 

antes de mais, a questionar a própria noção de criança enquanto categoria 

independente, balizando o fenómeno social, no que respeita aos seus limites 

inferiores mas, principalmente, ao patamar superior. 

 

De modo análogo ao que a OMT defendia, já em 1991, quando afirmou que 

uma definição internacionalmente aceite de jovens turistas era essencial (OMT, 1991 

in Carr, 1998:312), também a definição de criança não é de todo passível de um 

consenso. Para Roberts (1993 in Carr, 1998:312) é impossível atribuir ao conceito 

uma barreira definitiva em termos de valores.  

 

Segundo Sarmento e Pinto (1997:15), “se relativamente ao início etário do ser 

que se integra na infância poderá haver poucas duvidas – ser crianças começa 

quando se nasce – nem aqui o consenso é total.” Porém, os autores prosseguem, 

defendendo que os problemas realmente começam quando se tenta delimitar o 

conceito, ou seja, qual é a idade a partir da qual se deixa de ser criança. 

 

A idade não é apenas condicionada pelo factor cronológico, mas muito pelo 

psicológico e pelas características sociológicas que nos rodeiam. Por outras 

palavras, apesar de ser influenciado por factores externos ao indivíduo, a infância 

não é um decurso de essência apenas biofisiológica; não se deve deixar de balizar o 

termo em questão de acordo com limiares relacionados à idade cronológica (Malta, 

2001:261). 

 

Já Franklin (1995 in Sarmento e Pinto, 1997:17) era de opinião que “a infância 

não é uma experiência universal de qualquer duração fixa, mas é diferentemente 
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construída, exprimindo as diferenças individuais relativas à inserção do género, 

classe, etnia e história. Distintas culturas, bem como as histórias individuais, 

constroem diferentes mundos na infância.” De forma a suportar esta ideia, Pain et all 

(2001 in Malta, 2001:262) afirma que o conceito de idade não se encontra preso a 

um conjunto de características comuns a vários indivíduos, mas é antes uma 

construção social, cujo significado varia no espaço e no tempo.  

 

Dada a necessidade de operacionalizar o conceito, de modo a delimitar o 

campo da nossa investigação, e “estando conscientes da impossibilidade de 

associar uma idade cronológica precisa ao termo infância, o recorte da população 

infantil assentou em critérios relacionados com a idade cronológica dos sujeitos”, 

argumentou Malta (2001:262). 

 

Dito isto, deparamo-nos com um conjunto de factores que impõem patamares 

diferentes ao conceito de infância, cada um de acordo com os seus próprios 

interesses. Saliento, entre outros (i) a entrada na puberdade, que é para Sarmento e 

Pinto (1997:18) considerada como o fim da infância e o início na vida adulta, em 

determinadas comunidades, etnias e culturas; (ii) a idade legal de entrada no 

mercado do trabalho, que no nosso país estabelece os 16 anos, à semelhança dos 

países membros da Organização Internacional do Trabalho; (iii) a definição jurídica, 

constante na Convenção dos Direitos da Criança, onde se assume como criança 

todo o ser humano até aos 18 anos (Malta, 2001:262); (iv) o término da escolaridade 

obrigatória3; (v) a questão da inimputabilidade de menores, em termos jurídicos, que 

assenta na idade máxima dos 16 anos (Malta, 2001:262) e (vi) a delimitação de 

criança dada pela própria OMT, através da segmentação do mercado turístico de 

acordo com a idade, colocando-a num patamar máximo dos 14 anos (Malta, 

2001:263). Na nossa opinião, e para nossa análise, balizamos o conceito de infância 

até aos 14 anos inclusive, à semelhança da classificação feita pela OMT, período a 

partir do qual se inicia um ciclo de transição para a vida adulta. Ressalvamos, 

contudo, que o fim da infância ou início da adolescência é variável de indivíduo para 

indivíduo. 

 

                                                           
3 Como defende Qvortrup (1995 in Sarmento e Pinto, 1997:16) ”arrasta a curiosidade de considerar esses limites, quanto 
ao espaço, diferenciadamente em Portugal e na Espanha ou na maior parte dos outros países da União Europeia, e, 
quanto ao tempo, faz com que um rapaz ou uma rapariga que tenha entrado na escola em 1986 tenha sido criança aos 
doze anos, e um ou uma outra que tenha entrado em 1987 ainda possa ter sido criança até mais tarde, ao perfazer 
quinze anos, tudo isto por efeito da Lei de Bases do Sistema Educativo.” 



A realidade oculta das visitas de estudo enquanto subsegmento do mercado escolar, no âmbito do Turismo 
 

 54

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: OMT (http://www.world-tourism.org/statistics/tsa_project/basic_references/index-en.htm) 
Quadro 9: Segmentação do mercado turístico de acordo com as idades 

 

 

 No computo geral, este grupo, que abrange indivíduos da mais tenra idade até 

um patamar cujo limite superior ainda não se encontra definido, não poderá, de 

forma alguma, ser considerado um grupo homogéneo, pois engloba uma rede muito 

vasta de necessidades, vontades e motivações distintas, distribuindo-se na estrutura 

social segundo uma classe social, a etnia a que pertence, o género e a cultura em 

que crescem. Após terem sido objecto de estudo, principalmente nas últimas 

décadas, veio-se confirmar que este segmento tem os seus próprios interesses, uma 

identidade própria, tratando-se de uma classe com diferenças comportamentais e 

motivacionais. 

 

A isto se junta o facto de que o turismo infantil não reúne um só mercado de 

indivíduos, mas antes um conjunto de sub-mercados, com características distintas e, 

por vezes, sobreponíveis uns aos outros (Malta, 2001:265), tornando muito mais 

complexo o desbravamento do conhecimento e motivações das crianças. 

 

Da leitura da informação aqui apresentada, concluímos que o balizamento do 

conceito criança não é meramente uma contabilização jurídica nem um acto 

socialmente indiferente. Varia, antes, em termos sincrónicos e diacrónicos. 

 

Podendo aparecer como fenómeno um pouco surpreendente, o conceito de 

infância é um conceito moderno e muito recente. Tal explica-se pelo facto de que 

“durante grande parte da Idade Média, as crianças foram consideradas como meros 

seres biológicos, sem estatuto social nem autonomia existencial. Apêndices do 

Grupos Etários  Segmentos Turísticos 
 
  0-14 ............................... Crianças que viajam acompanhadas sobretudo com os pais 

15-24 ............................... Jovens, representado o mercado importante do turismo juvenil 

25-44 ............................... Indivíduos ainda jovens, economicamente activos, que viajam 

sobretudo com crianças 

45-64 ............................... Indivíduos de meia-idade, economicamente activos, que viajam 

sobretudo sem crianças 

65 ou mais ...................... Reformados 
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gineceu, pertenciam ao universo feminino, junto do qual permaneciam até terem 

capacidade de trabalho, de participação na guerra ou de reprodução, isto é, até 

serem rapidamente integrados na adultez precoce.” (Sarmento, 2004:11) 

 

De acordo com Qvortrup (2001:36), as crianças desempenhavam um papel 

importante na sociedade pré-industrial, contribuindo com a sua mão-de-obra, sendo 

que, mais tarde, a fase de transição para o capitalismo industrial ficasse conhecida 

por ser um período clássico na contratação de mão-de-obra infantil. 

     

De modo paradoxal, afirma-se que, apesar de sempre terem existido 

crianças, durante séculos o conceito de infância era inexistente. 

 

Se é verdade que há cada vez menos crianças, também é verdade, como diz 

Almeida (2000:18), a infância é um período cada vez mais longo, tendo em conta a 

entrada cada vez mais tardia dos jovens no mercado de trabalho, o que está 

relacionado com o alongamento da dependência material e afectiva entre pais e 

filhos. Por outro lado, ainda subsistem as diferenças em termos geográficos. Se há 

sociedades em que a criança é vista como algo valioso, locais há onde se continuam 

a manter os mesmos comportamentos de há séculos atrás (escravização, trabalho 

infantil, segregação infantil) ou onde a infância e os seus parentes mais próximos – 

os jogos e o lazer - são invadidos pelas guerras e pelas fomes. Ainda no que diz 

respeito ao trabalho infantil, penso que esta realidade crescente em alguns países, 

favorecida pelo aumento da globalização da economia, deve ser visto como uma 

doença da nossa sociedade actual, acima de tudo porque impede os nossos futuros 

cidadãos activos de investirem em si mesmos e nas suas ambições para, ao invés, 

acabarem os seus dias na produção de bens económicos pertencentes a outrem 

(Sarmento, 2004:36). É precisamente neste ponto que se deve falar em 

desigualdade social. 

 

Com a alteração das sociedades, altera-se também a imagem das crianças. 

Se, no século XIX, a criança era vista como um ser doente, pobre e subalimentado, 

com o passar do tempo e com a ajuda de várias personagens que ficaram na 

história pela ajuda que deram na alteração da imagem da criança (ex: Astrid 

Lindgren, com a personagem Pipi das Meias Altas), às crianças são-lhes, hoje, 

atribuídas características como vivacidade, alegria, brincalhonas e saudáveis. 
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No que respeita a cultura da infância no início da modernidade, Sarmento 

(2004) sublinha que esta deve o seu sucesso à criação de solicitações públicas de 

socialização, e em especial através da institucionalização da escola pública 

(Sarmento, 2004:11) e da sua expansão como instituto de ensino para várias 

camadas sociais. 

 

De forma semelhante, a família, que desde sempre entregara as crianças à 

responsabilidade das amas, “reconstitui-se através do seu centramento na prestação 

de cuidados de protecção e estímulos ao desenvolvimento da criança, que se torna, 

por esse efeito, o núcleo da convergência das relações afectivas no seio familiar das 

classes medias (…)” (Sarmento, 2004:12) Paralelamente, e desde a década de 80, 

alargam-se os campos que se dedicam ao conhecimento da criança, nascendo 

novos saberes que giram à volta da pediatria, psicologia, medicina, pedagogia, 

história, sociologia, direito, antropologia, entre outras (Malta, 2001:251; Sarmento e 

Pinto, 1997:10). 

 

Sarmento (2004), aponta que todos estes factos se radicalizam no final do 

séc. XX, a ponto de potenciarem criticamente os seus efeitos. De igual forma, 

importa sublinhar que, se o esforço normalizador teve importância na criação de 

uma infância global, não é menos verdade que o mesmo esforço criou 

desigualdades inerentes à condição social, ao género, à etnia e à cultura de cada 

criança. Como afirma o mesmo autor, existem várias infâncias dentro da infância 

global, sendo a desigualdade um dos limites da condição social da infância dos dias 

de hoje (Sarmento, 2004:14). 

 

Em termos gerais, não só a infância se encontra em mudança há várias 

décadas, como se mantém uma categoria social com características próprias. 

 

Tal como se tem vindo a afirmar, o conjunto das crianças é bastante 

heterogéneo, assim como o mundo de cada criança também o é. Ela encontra-se 

exposta a várias realidades, diariamente, das quais vai absorvendo determinados 

valores e estratégias que contribuem para a modelação da sua personalidade 

pessoal e social. Estes contactos registam-se não só no meio da família, nas 

relações escolares, mas também nas relações comunitárias. A aprendizagem 

adquirida de todos estes contactos é eminentemente interactiva; antes de tudo o 
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mais, as crianças aprendem umas com as outras, nos espaços de partilha comum. 

Esta partilha de conhecimentos e do próprio tempo é necessária para um mais 

perfeito entendimento do mundo que as rodeia, fazendo parte do processo de 

crescimento (Sarmento, 2004). 

 

As crianças muito antes de falarem, de caminharem e muito antes de 

obterem das suas famílias algum tipo de independência, brincam. Brincam porque é 

através do brincar que se estabelecem os primeiros modos de se relacionarem com 

o mundo e de desenvolverem um ser socialmente activo. Elas exploram todos os 

objectos à sua volta começando desde cedo pelo seu próprio corpo. Até aos 3 anos, 

brincar é a actividade principal das crianças. Em casa acompanhada pelos pais ou 

por outro adultos através da brincadeira começam a dar sentido às coisas no 

processo evolutivo de serem capazes de usar um objecto numa determinada 

situação (Pereira e Neto, 1997). 

 

Dos 3 aos 6 anos, as crianças começam a ser alvo de atenção por parte de 

determinadas instituições de tempos livres, que visam não só o desenvolvimento de 

competências motoras, musicais, mas também o desenvolvimento do seu espírito de 

socialização com outras crianças. 

 

 Dos 6 aos 10 anos, o recurso a práticas institucionalizadas começa a abranger 

uma pequena parcela da população, alargando-se até aos cerca 12 anos com a 

formação desportiva, musical ou de línguas. Para os pais estas instituições têm uma 

dupla vantagem, não só servem de meio de aprendizagem como também são o 

modo de os manter ocupados durante o seu período de trabalho, tornando-se 

vantajoso para ambos os elementos da família. Por outro lado, o lazer com o 

objectivo da formação da criança visa colmatar a oferta limitada das nossas escolas, 

compensando o currículo único (Pereira e Neto, 1997). 

 

  A brincadeira é tão indispensável para uma criança como é o amor ou a 

comida. Muitas vezes os problemas não estão nem perto da criança, mas muito 

antes nos adultos que as educam, que não reconhecem as necessidades das 

mesmas. 

 



A realidade oculta das visitas de estudo enquanto subsegmento do mercado escolar, no âmbito do Turismo 
 

 58

Uma das falhas graves assumida no nosso passado, é termos olhado para 

as crianças e não as termos visto como actores da componente social e cultural do 

tecido urbano. Esta falha começou a ser invertida a partir da década de 80, pois à 

semelhança do que acontece com os adultos, também as crianças transformam 

locais em sítios com significados próprios, através da criatividade por meio de 

símbolos. Desta forma, torna-se necessário deixar determinados espaços, para que 

as crianças os possam preencher, à medida que vamos reestruturando as nossas 

cidades (de Conick-Smith, 1999:143). 

 

Recorrendo às palavras de Sarmento e Pinto (1997:44), “a identidade social 

da infância não se especifica pelo facto das crianças estarem numa presumível 

etapa anterior à inserção social; as crianças são actores sociais, como tal agem 

reflexivamente na sociedade e contribuem na sua interacção com os adultos para a 

construção dos respectivos mundos da vida.” 

 

Até finais dos anos 80, a infância passou despercebida pelos mais diversos 

campos de interesse, ao contrário do que aconteceu com a juventude. Não terá sido 

tanto por falta de se imaginar a família sem crianças, mas antes por não se ter 

consciência das imposições que as crianças podem ter sobre as famílias. Sendo o 

casal o centro das atenções da vida familiar, por ser o que cria riquezas e o que 

toma decisões, as crianças foram vistas durante muito tempo como elemento neutro 

da família, um elemento adormecido (Ponte, 2000; Almeida, 2000:11). Foi com o 

início da década de 90 que os estudos sobre a infância conheceram o seu boom, 

especialmente numa perspectiva de estudos sociológicos e de marketing, facto que 

se deve essencialmente ao universo académico. Inicialmente liderado por pequenos 

textos da área da sociologia, teses de mestrado e doutoramento, passou-se 

posteriormente à publicação de livros e revistas temáticas desta área. O nosso país 

não foi excepção. Foram principalmente três as temáticas ligadas à criança, que 

começaram a ser alvo de notícias pelos investigadores, especialmente da área das 

ciências educativas e antropologia cultural. A Escola, que pretende aprofundar um 

pouco mais, do ponto de vista da criança, as práticas e representações sobre os 

processos de aprendizagem, os seus personagens – professores - e os seus 

espaços - a sala de aula e o recreio. O papel dos media, em que se foca, entre 

outros, o papel da televisão na educação e quotidiano das crianças, assim como a 

crianças como consumidor dos meios de informação. Por último, fala-se no trabalho 
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infantil, exclusão social e estudos sobre a pobreza onde a criança ainda é uma das 

principais vítimas (Ponte, 2000; Almeida, 2000:11). 

 

Como observa Almeida (2000:13), a sociologia da família é outra disciplina 

que procura o conhecimento no novo campo científica da infância, focando, assim, 

as atenções nas crianças, não apenas pelo facto dos divórcios terem aumentado 

nos últimos anos e, existindo consequentemente, uma maior preocupação no que 

diz respeito à recomposição parental, mas também devido à alteração que o 

agregado familiar tem vindo a sofrer nas últimas décadas com a emancipação da 

mulher. 

 

A mudança do paradigma da infância ser uma realidade conduzida por 

adultos vai, também, sentir-se no crescente mercado dos produtos culturais e outros 

produtos de consumo, entre os quais se destacam a moda infantil, a alimentação e 

os brinquedos (Sarmento, 2004:18). 

 

Não obstante de serem financiados pelos pais, ou por outros adultos, estes 

produtos são, muitas das vezes, recordes de investimentos económicos, num 

espectro global e globalizante, indo ao encontro da opinião de Sarmento (2004), 

quando defende que aparentemente “ há uma só infância no espaço mundial, com 

todas as crianças, partilhando os mesmos gostos: coleccionam cartas Pokemon, 

vêem desenhos animados dos estúdios japoneses, brincam nas consolas de jogos 

da Matel, lêem os livros do Harry Potter, calçam ténis da Nike e vestem blusas da 

Benetton 0 a 12 ou da Chicco, alimentam-se todos dos Happy Meal da McDonald´s 

e vêem, pelo Natal, as super produções dos estúdios da Disney.” (Steinberg e 

Kincholoe, 1997; Schepen-Hughes e Sargent, 1998 in Sarmento, 2004:18) 

 

O efeito comercial sobre as crianças é visível através do decréscimo contínuo 

dos brinquedos tradicionais que vêem sendo substituídos pelos brinquedos 

industriais produzidos em série, que como são quase sempre mais baratos e 

vistosos, constituem um factor de distinção social. Para além disso, estes 

brinquedos, que surgem no mercado estereotipado e em massa, condicionam as 

brincadeiras que com eles se têm e uniformizam-nas, fechando as portas à 

imaginação das crianças (Sarmento, 2004:20).  
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Ao realizar-se um estudo que tem na sua base a criança e a infância, no 

âmbito do turismo, é indispensável dar espaço à própria criança, para transmitir as 

suas necessidades, emoções e motivações. Ou seja, tomar como objecto de estudo 

a criança significa ver e ler o mundo do turismo segundo a sua perspectiva, 

adoptando o seu ponto de vista. Deste modo, torna-se evidente que termos 

consciência das actividades de lazer e dos seus interesses é um factor primordial 

para a compreensão do mundo social das crianças, bem como das suas 

necessidades individuais (Garton e Pratt, 1987 in Albuquerque, 1999).  

 

Durante as últimas décadas, o papel do lazer no desenvolvimento da criança 

tem sido alvo de interesse crescente, quer do ponto de vista científico, quer do ponto 

de vista da sociedade. Este facto pode ser observado não só através da “criação de 

museus dedicados ao brinquedo, jogos tradicionais e outras iniciativas ligadas ao 

património lúdico-cultural na sua dimensão histórica antropológica; o 

desenvolvimento de equipamentos lúdicos, criação de espaços verdes, espaços de 

lazer e espaços de jogos para as crianças, o aparecimento do fenómeno da indústria 

ligada à fabricação de brinquedos e equipamentos de jogo (criança consumidor), 

tornando-se um dos fenómenos comercias mais singulares deste fim de século...” 

(Neto, 1997:76). 

 

Como resultado do crescente processo de cimentação e alcatroamento dos 

centros urbanos, Pereira e Neto (1997:92), registam a existência de quatro 

paradigmas de gestão dos tempos livres que correspondem a níveis diferentes de 

autonomia da criança, a saber: 

 

a) Ficam em casa ou na rua entregues a si mesmas, sem o apoio dos pais 

ou de outros adultos; 

b) Ficam em casa com o apoio dos pais ou de outros adultos; 

c) Ficam em instituições de actividades de tempos livres; 

d) Frequentam várias actividades extracurriculares (explicações, aulas de 

informática, prática de um desporto, etc.). 

 

Embora seja este o modelo que tipifica os tempos livres da maioria das 

nossas crianças, há também modelos mistos, como seja o exemplo de uma criança 

que após sair do centro de Actividades de Tempos Livres (ATL) se dirige sozinha às 
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aulas de natação. No decorrer do desenvolvimento de uma criança percorrem-se 

várias fases, nas quais o tempo livre vai sendo preenchido de várias formas.  

 

Quando se fala de tempos livres das crianças deve-se ter em consideração 

que este não é utilizado de forma semelhante por todas. Pelo contrário, através de 

um estudo realizado por Pereira, realizado em 1993, com base em 195 crianças dos 

3 aos 10 anos de diferentes contextos sociais, podemos afirmar que existem 

diferenças do uso do tempo livre do meio urbano para o meio rural. Neste último, as 

crianças afirmam que um dos seus tempos livres preferidos, para além de ver 

televisão, brincar com brinquedos comerciais e jogos de grande envolvimento físico, 

é brincar com brinquedos feitos a partir de materiais naturais (Pereira e Neto, 

1997:97). 

 

Também Gagnon, em 1993, elaborou um estudo sobre as actividades de 

lazer que ganham favoritismo entre os jovens adolescentes, cuja população-alvo 

foram 453 adolescentes, seleccionados ao acaso, de ambos os sexos, com idades 

compreendidas entre os 12 e os 17 anos, do Quebec. Os resultados foram os 

seguintes (Gagnon, 1994:21): 

 

- As actividades de lazer mais frequentes entre os adolescentes são os 

desportos individuais e as actividades fora de portas;  

 

- A principal motivação é a de tirar maior partido possível da actividade, ou 

seja, auto-satisfação e desfrutar da companhia dos amigos; 

 

- Um dos maiores constrangimentos sentidos pelos adolescentes é a falta de 

tempo, seguido pela falta de transportes, custo elevado das actividades ou 

equipamentos e a falta de actividades em determinados casos. 

 

De forma semelhante, foi realizado pelo Instituto Nacional de Estatística 

(INE), em 1999, um inquérito à ocupação do tempo a 10.000 indivíduos, dos quais, 

pela primeira vez, 1106 eram crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 14 

anos de idade. Este teve por objectivo aprofundar e estudar alguns interesses, 

comportamentos e uso do tempo em ritmos diários, por parte dos indivíduos 

inquiridos.  
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Das respostas dadas pelas crianças ao inquérito, cuja realização foi levada a 

cabo entre Outubro e Dezembro (facto que vai influenciar na escolha das actividades 

realizadas pelas crianças), chegamos às seguintes conclusões (Lopes e Coelho, 

2002:4-6): 

 

- Entre a meia-noite e as 7 da manhã: a actividade principal é dormir, embora 

ainda hajam 4% que estão envolvidas em actividades sociais e de lazer e 2% que se 

preparam para ir dormir; 

 

- Das 7 às 9 da manhã: é o período em que a maioria das crianças acorda, 

dando início às actividades pessoais, tais como: a higiene pessoal, vestir-se e tomar 

o pequeno-almoço. Depois das 9 da manhã cerca de 80% das crianças já se 

levantaram da cama e mais de 50% das crianças já começaram as suas aulas. 

Existe uma percentagem significativa de crianças – 10% - que já se encontram 

envolvidas em actividades de lazer, entre as quais se conta o convívio com a família 

e amigos ou a ver televisão; 

 

- Das 9 horas ao meio-dia: mais de metade das crianças encontram-se na 

escola. O lazer é a segunda actividade mais importante, aumentando de 10 para 

quase 25% ao final da manhã. As principais actividades de lazer são ver televisão, 

conviver com a família, brincar e jogar à bola. 

 

Apesar de ser pouco significativo, existem cerca de 1,5% de crianças que 

passam posteriormente para 5,5%, que entre as 9 e as 11h 30, participam em 

tarefas domésticas e cuidados à família; 

 

- Das 12h às 14h: hora de almoço, embora nem todas almocem ao mesmo 

tempo, cerca de 70% das crianças repartem-se em percentagens semelhantes, 

entre o almoço e o estudo, sendo que as restantes estão ocupadas com actividades 

de lazer; 

 

- Das 14h às 16h, a maioria das crianças encontra-se envolvida em 

actividades de estudo (45%), das quais 36% estão em aulas e 5% fazem os 

trabalhos de casa. A partir das 15h as actividades vão-se lentamente alterando e o 

tempo passado na escola é trocado pelo lanche e ver televisão; 
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- Das 16h às 19h cerca de 93% das crianças já se encontra em casa. 

Durante o período da tarde mais de 30% estão a ver televisão, sendo que as 

restantes convivem com a família e amigos, jogam à bola, brincam no computador 

ou brincam às mais diversas coisas; 

 

- Entre as 19h e as 20h, 15 a 32% das crianças encontra-se a jantar, 

havendo cerca de 12% que se encontram envolvidas nos trabalhos de casa. À noite, 

a actividade de ver televisão aumenta, enquanto que as demais actividades tendem 

a decrescer; 

 

- Das 20h às 22h, enquanto que as crianças que se encontram a ver 

televisão sobe para os 43%, as restantes estão ainda a acabar de jantar, a preparar-

se para ir dormir ou até já estão na cama; 

 

- Das 22h à meia-noite cerca de 60% ainda estão acordadas, 24% das quais 

a ver televisão, 13% em outras actividades de lazer e 14% a prepara-se para ir 

dormir. 

 

Quando estudada a influência de determinadas variáveis, tais como o sexo e 

a idade, na distribuição das actividades das crianças ao longo de um dia, chegamos 

à conclusão de que, tanto o sexo como as diferentes idades das crianças originam 

algumas alterações significativas. Ou seja, os dados obtidos mostram que existem 

papéis que diferenciam o rapaz e a rapariga no padrão de ocupação do tempo, 

sendo que essas diferenças já se encontram nas crianças (Lopes e Coelho, 

2002:19). Daqui se pode tirar a conclusão de que as crianças reproduzem os 

comportamentos dos adultos que as rodeiam. Por outro lado, o dia das crianças dos 

10 aos 14 anos começa um pouco mais cedo e termina mais tarde do que o das 

crianças entre os 6 e os 9 anos. Também as tarefas domésticas envolvem uma 

maior proporção de crianças dos 10 aos 14 anos (Lopes e Coelho, 2002:6). 

 

Em termos de espaços mais utilizados pelas crianças, estes repartem-se, em 

primeiro lugar, em casa – com aproximadamente 16 horas diárias - , seguindo-se a 

escola e a rua, justificando-se esta última pelo tempo gasto nas deslocações e mais 

tarde para jogar à bola, andar de bicicleta ou passar algum tempo com os amigos 

(Figura 2).  
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Fonte: Lopes e Coelho (2002:7) 

Figura 2: Tempo médio por local de ocorrência das actividades 

 

No que respeita às actividades de tempos livres, estas ocupam mais de 5 

horas diárias (cerca de 22% do orçamento temporal diário). No entanto, a 

diversidade de actividades de lazer das crianças é relativamente reduzida, 

ocorrendo principalmente em casa ou nas redondezas. Segundo opinião de Lopes e 

Coelho (2002:10), este tempo é dominado pela televisão que ocupa, em média, duas 

horas e meia diárias a cada criança. Em segundo lugar, destaca-se o convívio com a 

família e com os amigos, brincar com outras crianças ou efectuar visitas. Mais de 

64% das crianças ocupa-se com actividades desta natureza por um período superior 

a uma hora diária. Por último, são contabilizadas com, aproximadamente, 13% os 

jogos de computador, jogar à bola e actividades de carácter religioso (Quadro 10). 
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Fonte: Lopes e Coelho (2002: 12) 

Quadro 10: Uso do tempo das crianças em actividades de lazer 

 

 

 

 

Actividades 
de Lazer 

6 a 9 anos 10 a 14 anos 6 a 14 anos 

H % M% Total% H % M% Total% H % M% Total% 

Televisão 94,4 90,5 92,3 91,5 91,2 91,4 92,6 90,9 91,7 

Jogos de 
computador 

17,1 - 9,6 24,6 6,2 16,2 21,8 4,8 13,5 

Utilização 
de 

computador 
(excepto 
jogos) 

17,1 - 9,6 25,7 6,6 17 22,5 5 13,9 

Rádio e 
Música 

- 3,9 - 10,8 18,8 14,5 6,9 12 9,4 

Leitura 12,4 7,7 9,9 11,2 11,3 11,2 11,6 9,7 10,7 

Exercício 
Físico 

32,2 11,5 21,1 44,5 17,2 32,1 39,9 14,6 27,5 

Passear a 
pé 

4,2 - 3,3 9,9 6,6 8,4 7,8 4,7 6,3 

Andar de 
bicicleta 

13 - 7,2 10,3 3,9 7,4 11,3 - 7,3 

Jogar à bola 13,9 - 7,2 27,1 3,5 16,4 22,2 - 12,6 

Outro tipo 
de exercício 

físico 

6,6 4,1 5,3 6,4 7,1 6,7 6,5 5,8 6,1 

Convívio 70,8 69,1 69,9 62 58,1 60,3 65,3 63,2 64,3 

Refeições 
sociais 

8,9 6,3 7,5 11,6 10,4 11,1 10,6 8,5 9,6 

Visitas 
sociais 

35 51,2 43,7 34,8 32.4 33,7 34,9 41 37,8 

Passatempo
s e jogos 

54,9 48,8 51,6 38,4 21,5 30,7 44,6 34 39,4 

Brincar 44 42,2 43 11,5 8 9,9 27,3 23,6 23,7 

Actividades 
cívicas e de 
voluntariado 

9,5 12 10,8 12,9 7,5 10,5 11,7 9,5 10,6 

Actividades 
religiosas 

9,1 12 10,7 12,8 7,4 10,4 11,4 9,5 10,5 

Trajectos 43,5 55,4 49,9 58,4 41,6 50,8 52,8 47,9 50,4 
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Quando analisados outros factores que podem condicionar a afectação do 

tempo das actividades das crianças, para além do sexo e da idade, chegamos à 

conclusão de que, “se a condição perante o trabalho dos pais parece não influenciar 

a forma como as crianças ocupam o tempo, já a existência de outras crianças na 

família tem reflexos, principalmente, no que respeita ao apoio ao trabalho doméstico. 

Nas famílias com várias crianças, o trabalho doméstico é mais repartido, libertando-

as para uma maior fatia de tempo de lazer, do que nas famílias em que a criança é 

única” (Lopes e Coelho, 2002:19). 

 

De forma distinta ao que é proposto por Pereira e Neto (1997), no que diz 

respeito aos paradigmas da gestão dos tempos livres4, Rasmussen (2001:155) 

defende que, no seu dia-a-dia, as crianças encontram-se relacionadas com o que o 

autor chama de ‘triângulo institucionalizado’, em que cada um dos cantos do 

triângulo diz respeito a um lugar diferente – as suas casas, a escola e instituições 

recreativas – estes locais foram criados pelos adultos e por eles desenhados como 

sendo um espaço desenhado para as crianças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 11: Gestão dos tempos livres segundo Rasmussen (2001) 

 

No entanto, um outro quadro surge-nos se tivermos as próprias crianças a 

serem entrevistadas e a tirarem fotografias de sítios que para elas signifiquem algo 

de especial. Foi este o estudo feito por Rasmussen, em 2001, na Dinamarca, no 

qual pôde verificar que as crianças se identificam não só com espaços construídos 

pelos adultos, mas também com espaços que aparentemente parecem ser 

insignificantes e que muitas vezes passam despercebidos aos olhares adultos. 

                                                           
4 Enunciado na pág. 60 
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Assim, o autor pretende reforçar a importância que se deve dar não só aos espaços 

para as crianças, mas essencialmente aos espaços das crianças. 

 

Um dos exemplos dado ao longo do seu trabalho (Rasmussen, 2001:159) é o 

testemunho de Line, uma menina de 7 anos que, ao descrever a fotografia do seu 

lugar predilecto – o pátio do prédio onde habita, não deixa de fazer referência aos 

baloiços e à caixa de areia (espaço para as crianças), embora se note entusiasmo 

quando se refere a uma arvore que diz ser óptima para trepar e uma caixa verde, 

que se encontra por cima de uns cabos eléctricos, à qual estão proibidos de subir 

(espaço das crianças). Como refere o autor “o pátio contém brinquedos feitos por 

adultos e colocados lá para as crianças, tornando-o, em parte, um espaço para as 

crianças (…). A árvore é um exemplo de espaço das crianças, ou seja, um local 

especial ao qual as crianças dão importância” (Rasmussen, 2001:159). 

 

Podemos concluir que nem sempre os espaços para as crianças 

correspondem aos espaços das crianças, embora tais situações possam acontecer. 

Esta situação vem mostrar que as crianças necessitam, por vezes, de locais 

diferentes para brincar do que aqueles construídos para elas. Tal relação pode 

também acontecer com os espaços de lazer e os espaços onde ocorrem as práticas 

turísticas. É aqui que, mais uma vez, fazemos referência à necessidade de 

intervenção das crianças nos processos de planeamento, de renovação ou 

modernização. É igualmente importante reforçar a ideia de que os ‘espaços das 

crianças’ não duram para sempre. Uma vez que estes locais se transformam em 

espaços com um significado especial, após a criança ter entrado em contacto directo 

com estes locais e ter desenvolvido sensações físicas, tais relações podem cessar 

após um curto período de tempo ou chegar a durar anos. As determinantes que 

levam a este abandono da relação entre a criança e o seu espaço podem ser de 

varias ordens, desde condições atmosféricas, à altura do ano, entre outras 

(Rasmussen, 2001:171). 
 
 Com o elevado número de horas que os adultos continuam a passar no seu 

local de trabalho, estes revelam alguma preocupação em controlar e ocupar os 

tempos livres das crianças com aprendizagens úteis. Como referem Sarmento e 

Pinto (1997:99), os tempos livres dos mais pequenos são hoje controlados pelos 

adultos, com o objectivo de estes se dedicarem a aprendizagens exigidas pela 

sociedade moderna, que a escola raramente oferece. As camadas sociais mais 
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baixas não são excepção. Apesar de promoverem a homogeneização, a oferta de 

tempos livres nestas idades pode também ser visto como um factor de 

diferenciação, se tivermos em conta determinados factores, como seja a capacidade 

económica, a localização da instituição e, consequentemente, a existência e 

frequência dos meios de transporte, as características pessoais e a experiência de 

vida (Pereira e Neto, 1997:99). 

  

De modo a contornar este problema, que tem a sua origem no fim do séc. 

XIX, surgem, desde 1903, as ludotecas, que foram promovidas e divulgadas pelo 

instituto de apoio à criança. Estas, sendo espaços públicos, são procuradas pelas 

crianças de estratos sociais médios ou baixos. As ludotecas apesar de serem 

património do estado, são porém das pouquíssimas obras por este feitas que têm 

por publico alvo as crianças. Na verdade, em Portugal dá-se pouca importância aos 

tempos livres, o que se reflecte em particular na planificação e gestão de espaços de 

lazer (Pereira e Neto, 1997:100). 

 

 Mais tarde, já na década de 70, começaram por aparecer os parques da 

cidade, locais elegidos pelas famílias para passear aos fins-de-semana. Uma 

década depois aparecem os circuitos de manutenção, que apesar da sua inovação e 

o convite ao exercício físico, continuavam a não dar resposta às necessidades da 

criança. 

 

Só no decorrer da década de 90 começam a aparecer as primeiras 

sugestões para a construção de parques infantis. Observamos assim, nos últimos 

tempos, “o aparecimento de espaços comunitários de lazer da responsabilidade das 

autarquias, nomeadamente, parques de recreio infantis, alguns deles temáticos e 

com recursos a materiais naturais e espaços mais flexíveis” (Pereira e Neto, 

1997:103). Ainda assim, é já elevada a percentagem de parques que, devido à sua 

falta de manutenção, é alvo de críticas pela sua falta de segurança. 

 

Segundo a opinião de vários autores (Pereira e Neto, 1997; Sarmento e 

Pinto, 1997; Malta, 2001; Ruxton e Bennett, 2002), a reafirmação da importância da 

criança no seio da sociedade actual deve-se à sua percepção como um problema ou 

como fonte de problemas sociais (Malta, 2001:251). Alguns exemplos mais 

paradigmáticos são as vítimas mortais da fome e da guerra, participação em 
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conflitos armados, explosão do trabalho infantil, problemas inerentes à saúde, 

aumento do número de crianças alvo de maus tratos, situações de descriminação 

vividas pelas crianças, a invisibilidade das crianças em conteúdos políticos e 

legislativos, a falta de fundos no orçamento da UE para casos dirigidos 

especificamente às crianças, a pornografia infantil na Internet, o caso da pedofilia 

que tanto está em vogue nas nossas televisões nacionais5 ou o facto de todos os 

dias seis crianças darem entrada nos hospitais portugueses derivado a maus tratos6. 

Inclusivamente, os espaços onde as crianças brincam, antes de ir para a escola ou 

no seu regresso, e que se situam na área da sua residência, na rua ou no parque do 

bairro, têm-se tornado cada vez mais limitados, devido a questões de segurança. Tal 

como foi referido por Malta (2001:252), “o regime de dualidade que a sociedade dos 

adultos reserva à infância e que emerge do confronto entre o plano das intenções – 

‘as crianças devem vir em 1ª lugar’ ou ‘agir no melhor interesse das crianças’ – e a 

realidade de apuros vivida pelas crianças, não é apanágio exclusivo das sociedades 

ditas menos avançadas.” Por outras palavras, embora seja um facto de que muitos 

dos trabalhos académicos feitos e artigos publicados sobre as crianças, nos últimos 

anos, tenham por base as dificuldades vividas pelo segmento infantil nos países em 

vias de desenvolvimento (guerra, fome, doenças), não podemos também negar que 

haja, nos países desenvolvidos, nos quais a qualidade de vida é uma realidade, 

“meninos que nunca foram meninos.” (Malta, 2001:252) 

 

Na sequência do que aqui temos vindo a apresentar, ao compararmos dados 

apresentados por Ruxton e Bennett, em 2002, e dados referentes a 2003, 

resultantes da pesquisa apresentada no Fischer Weltalmanach (2006), obtemos os 

seguintes resultados: 

 

- 21% das crianças europeias vivem em situação de pobreza, não obstante 

os estados membros da UE pertencerem ao grupo das nações mais ricas do mundo. 

Sabendo que as crianças europeias totalizam cerca de 76 milhões, significa que os 

20% acima mencionados se referem a cerca de 16 milhões de crianças, que 

(sobre)vivem todos os dias; 

 

                                                           
5 No dia 12 de Março de 2003 foi notícia, na TVI, o facto dos abusos sexuais a menores terem aumentado em 81% 

relativamente ao ano anterior. 
 
6 Telejornal da SIC, dia 7 de Janeiro de 2006 
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- 31,36% da população mundial são crianças com menos de 15 anos. Destas 

50,3% vivem em condições de pobreza constante. São números chocantes, se 

atendermos ao facto de se tratar de mais de metade da população infantil mundial! 

 

No nosso país a realidade aparente esconde algumas vertentes menos 

agradáveis, como seja o facto de no nosso dia-a-dia encontrarmos as crianças a 

serem muitas vezes utilizadas em circuitos de mendigagem e noutras formas de 

vagabundagem. Mais ainda, calcula-se que 7 em cada 1000 crianças portuguesas 

sejam vítimas de maus-tratos ou abusos sexuais7. Como foi referido por Sarmento e 

Pinto (1997:17), nada poderia justificar esta recente atenção dedicada à criança, um 

pouco por todo o mundo, a não ser as novas circunstâncias e condições de vida 

dadas às mesmas e a inserção social da infância. 

 

Entre alguns dos aspectos mais significativos e responsáveis por este 

quadro, contam-se (i) o crescimento das assimetrias sociais e económicas, levando 

a que largas camadas da população caiam em situação de pobreza e exclusão 

social, (ii) o renascer de uma das mais importantes conquistas: a proibição do 

trabalho infantil, não só registado nos países do terceiro mundo, mas também e 

principalmente em países desenvolvidos; (iii) as dificuldades sentidas em muitos 

países em criar ou manter estruturas e processos políticos democráticos. Tais 

situações reflectem-se, em primeiro lugar, na quase completa inexistência de 

serviços básicos de saúde e educação, mas também na desregulação das práticas 

familiares de socialização. Um exemplo mais extremo desta situação encontra-se 

em largas zonas de África, onde as guerras civis têm destruído décadas de esforço 

na criação de sistemas de saúde e ensino, provocando a morte a largos milhares de 

crianças, seja pelo seu recrutamento directo como soldados, seja pelas 

consequências diferidas dos conflitos; (iv) o surgimento de epidemias, como é o 

caso da sida, traduz-se numa imensa sobrecarga para os sistemas de saúde, 

incapazes de darem conta da situação, o que vai desencadear um aumento da taxa 

de mortalidade infantil; (v) a massificação da exploração sexual das crianças, que se 

traduz não só nas redes de pedofilia como também no turismo sexual tão conhecido 

por todos, sendo a Tailândia o principal fornecedor.  

 

                                                           
7 Telejornal da TVI, dia 12 de Março de 2003, com base num questionário lançado aos hospitais públicos portugueses. 
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No que diz respeito a Portugal, a sua tendência em reverter este panorama 

tem sido lenta, apesar de se ter constatado uma significativa aceleração nas últimas 

décadas para acompanhar o andamento dos demais países europeus. 

 

Tal como foi referido por Pereira e Neto (1997:87), neste pequeno extracto 

que retracta bem a realidade vivida pelas famílias nas sociedades de hoje: ”Não 

deixa de ser interessante a preocupação crescente pela problemática dos tempos 

livres, num período controverso; uns dispõem de longos períodos de lazer 

contrapondo com outros para quem esse tempo é quase inexistente. Esta 

contradição agudiza o problema nomeadamente na família, em que os pais não 

dispõem de tempo para conviver e dar atenção aos filhos enquanto estes dispõem 

de muitas horas livres nas quais não podem contar com o apoio dos pais.” 

 

Para Annan (2001 in Malta, 2001:253), o último decénio do século XX foi 

para a infância o melhor e o pior dos tempos, simultaneamente. Se por um lado os 

avanços medicinais, no que diz respeito ao combate em massa das doenças 

infantis, através de campanhas de imunização em países do terceiro mundo 

constituem um dos momentos mais memoráveis, por outro lado, os processos de 

globalização contribuem cada vez mais para a clivagem existente entre países 

pobres e países ricos. 

 

As crianças como fardo económico nas sociedades desenvolvidas surgem-

nos através do efeito combinado da redução da taxa de fecundidade com as 

dificuldades que os pais sentem em educar os filhos. Para Sarmento e Pinto 

(1997:11) “as crianças são tanto mais consideradas quanto mais diminuto for o seu 

peso no conjunto da população. Este indicador demográfico, particularmente 

presente nos países ocidentais, por efeito coordenado do aumento da esperança 

média de vida e da regressão da taxa de fecundidade, constitui, na verdade, o 

principal e decisivo factor da importância crescente da infância na sociedade 

contemporânea.” Partindo desta afirmação, podemos fazer referência a outros 

factores paradoxais que parecem existir no meio do turismo infantil e que são 

enumerados por autores tais como Qvortrup (1995), Sarmento e Pinto (1997) e 

Malta (2001): (i) o momento em que é aprovada a Convenção das Nações Unidas 

sobre Direitos da Criança, em 1989, é também o momento que se começam a fazer 

ouvir as condições, por vezes deploráveis, em que algumas crianças vivem: as 
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crianças são as principais vítimas dos conflitos contemporâneos; (...); há um 

crescimento significativo de crianças vítimas da Sida; cresce a prostituição infantil 

associada ao turismo sexual; aumenta o número de denúncias de trabalho infantil; 

(ii) apenas foi atribuída às crianças a devida importância no momento em que estas 

vivem em menor número; (iii) apesar do apreciado valor que os adultos dizem dar às 

crianças, estes produzem cada vez menos crianças8 e cada vez dispõem de menos 

tempo e espaço para elas e (iv) “no facto de os adultos acreditarem que é bom para 

as crianças e os pais estarem juntos, mas cada vez mais viverem o seu quotidiano 

separados uns dos outros (…)” (Qvortrup, 1995 in Sarmento e Pinto, 1997:12).  

 

Por outro lado, e recorrendo às palavras de Calvert (in Sarmento e Pinto, 

1997:13), “as crianças são importantes e sem importância; espera-se delas que se 

comportem como crianças mas são criticadas nas suas infantilidades; é suposto que 

brinquem quando se lhes diz para brincar, mas não se compreende porque não 

pensam em parar de brincar quando se lhes diz para parar; espera-se que sejam 

dependentes quando os adultos preferem a dependência, mas deseja-se que 

tenham um comportamento autónomo (…).” A lista de paradoxos é longa e difícil de 

esgotar. 

 

Se, por um lado, é verdade que podemos assistir a uma melhoria significativa 

na situação da infância um pouco por todo o globo, por outro lado, durante estas 

últimas décadas parecem ter existido alguns obstáculos, como já foi referido em 

blocos anteriores. Face a esta realidade, podemos concluir que a infância é, como 

sempre foi, um facto bastante contraditório, onde coexistem duas dimensões 

opostas, especialmente resultantes da globalização económica e cultural. 

 

Desde finais do séc. XVIII que, aquilo a que Vilarinho (2000:45) chama 

adultocentrismo, “impede olhar para as crianças como actores sociais e promove 

políticas condicionadas aos interesses de outras gerações”, época a partir da qual 

começou a existir uma pequena visibilidade social dos problemas da infância. “A 

tomada de consciência pública dos problemas que afectavam a infância (elevado 

índice de mortalidade, abandono, trabalho infantil, entre outros), levou os Estados a 

interferirem no processo de socialização das crianças e na vida privada das famílias, 

no sentido de melhorar as suas condições de vida.” (Vilarinho, 2000:96). 

                                                           
8 Este fenómeno pode se verificar, entre outros, através do Quadro 13 
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Foi assim que em Portugal, desde finais do séc. XIX até inícios do séc. XX, 

vários foram os primeiros sinais que representavam preocupação com as crianças: a 

criação da Casa Pia em Lisboa em 1780 e a Sociedade das Casas de Asilo da 

Infância Desvalida, em 1834, com o objectivo de protegerem as crianças do perigo; 

o aparecimento em 1911 dos Sistemas de Tutorias da Infância, com o fim de 

guardar, defender e proteger os mais desamparados; a nova legislação de 1890, 

reforçada posteriormente em 1911, sendo o objecto desta a proibição do trabalho 

infantil; a publicação da Convenção dos Direitos da Criança (1989), sem contudo 

esquecer a Declaração de Genebra (1923), várias iniciativas começaram a surgir, 

“procurando salvaguardar os direitos de provisão (direitos sociais da criança à 

saúde, à educação, à segurança social, a uma vida familiar), de protecção (direitos 

da criança a ser protegida contra a discriminação, abuso físico e sexual, exploração, 

injustiça,..) e de participação (onde são identificados os direitos civis e políticos, 

direito ao nome, à identidade, à liberdade de expressão e de opinião, direito de ser 

consultada e de tomar decisões a seu proveito)” (Hommarberg, 1991 in Vilarinho, 

2000:98). No entanto, e no que diz respeito a esta última, as leis que regulamentam 

as politicas sociais têm remetido a criança para um papel passivo, tendo-lhe sido 

negada a possibilidade de participação plena. 

 

De acordo com Vilarinho (2000:98), este posicionamento “implica uma nova 

conceptualização do conceito dominante de cidadania que, ao pressupor que 

apenas os cidadãos adultos são seres racionais e responsáveis pelos seus actos, 

condiciona o exercício desses direitos aos mais pequenos”. 

 

Juntamente com outras acções do mesmo género, coloca-se no contexto das 

agendas políticas a entrada das crianças para um patamar de superior importância, 

pondo a descoberto a relevância social da infância neste início de século (Sarmento 

e Pinto, 1997 in Malta, 2001:250). Ou seja, após um período de quase ausência de 

cobertura das situações de vida das crianças, sucede-se, nas últimas décadas, uma 

fase em que as questões sobre as crianças saltam para as primeiras páginas, 

situação esta que se fez acompanhar por um significativo aumento de matéria de 

natureza académica (Sarmento e Pinto, 1997:11).  

 

Embora se deduza que os factores responsáveis pelo ressurgimento do 

interesse pela infância residam nos problemas vividos pela criança, Malta (2001:251) 
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admite que “muito certamente, as suas raízes se encontram nas dinâmicas de 

transformação que atravessam as sociedades da actual modernidade globalizada, 

cujos reflexos, ao colocarem a criança em contextos de tão rápido fluir da mudança 

e de transitoriedade, desenham a emergência de novas questões associadas à 

condição infantil.” Nesta linha de pensamento inserem-se as palavras da autora, 

para quem “o papel das crianças como actores sociais, os seus direitos, cidadania e 

participação na vida activa da comunidade onde se encontram inseridos ganha um 

reconhecimento crescente a cada dia que passa.” Quantas pessoas não ouvimos 

todos os dias a lamentarem-se sobre as ‘pobres crianças’, vítimas da guerra e de 

uma injustiça cuja culpa apenas é de atribuir aos adultos?!  

 

Pelo facto da infância ser um tema ainda um pouco embrionário no seio da 

Comunidade Europeia, torna-se importante referir e avançar no sentido do 

cumprimento das recomendações enunciadas pela Euronet – European Children 

Network, a Junho de 2004, que mais não são do que um dos exemplos deste 

reconhecimento crescente. A saber:  

 

• Promover a participação das crianças em tomadas de decisões que lhe 

digam directamente respeito; 

• Erradicar a pobreza infantil de todos os 25 membros da EU; 

• Assegurar que os interesses e direitos das crianças sejam tidos em 

atenção nos assuntos e negócios internacionais da EU; 

• Reforçar leis que protejam as crianças contra traficantes e pedófilos e 

que ofereça protecção às vítimas; 

• Tomar medidas que tornem a Internet segura das diferentes fontes de 

pornografia infantil; 

• Tomar medidas que assegurem que as crianças possam viver numa 

família, dentro de um ambiente apropriado; 

• Garantir um meio ambiente limpo, saudável e amigo das crianças, onde 

estas possam crescer, assim como assegurar o acesso a recursos médicos; 

• Tomar medidas de modo a acabar com todos os tipos de discriminação 

infantil; 

• Assegurar que os direitos e interesses das crianças não sejam 

ignorados nem na legislação nem na política europeia; 
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• Promover o estabelecimento de um representante das crianças na EU, 

para assegurar a coordenação de políticas europeias no que respeita as crianças; 

• Assegurar que mais dinheiro seja dirigido às crianças no orçamento da 

EU. 

 
Em resumo, desta lista de recomendações apresentada, retiramos a ideia de 

que os problemas que atribuímos como sendo dos mais pequenos são, 

prioritariamente, problemas dos adultos e das sociedades onde se inserem (Malta, 

2001). Não só isto, como também a ocorrência de uma negligência num duplo 

sentido: os interessados pelo facto turístico excluem das suas análises quaisquer 

referências ao turismo infantil e os que se dedicam ao estudo da criança ocultam as 

práticas turísticas geradas por estas (Malta, 2001). Aceita-se, porém, e compreende-

se, que o reconhecimento da importância do turismo infantil seja um processo 

moroso e envolvido numa complexa rede de definições e conceitos ainda em 

construção (Malta, 2001:257). 

 

A par disto, a Convenção dos Direitos da Criança, em 1989, veio 

desencadear novas pesquisas, bem como posturas mais activas no que diz respeito 

à protecção e promoção das crianças. Desta Convenção saíram um conjunto de 54 

direitos relativos à protecção e participação da criança, entre os quais destaco o 

artigo 31º, cujas duas primeiras cláusulas referem: 

 

    “1. Os Estados Partes reconhecem à crianças o direito ao repouso e aos 

tempos livres, o direito a participar em jogos e actividades recreativas próprias da 

sua idade e de participar livremente na vida cultural e artística. 

 

     2. Os Estados Partes respeitam e promovem o direito da criança de 

participar plenamente na vida cultural e artística e encorajam a organização, em seu 

benefício, de formas adequadas de tempos livres e de actividades recreativas, 

artísticas e culturais, em condições de igualdade.”  

 

Também na Constituição da República Portuguesa encontramos o Artigo 69º, 

relativo à infância, que refere que “as crianças têm direito à protecção da sociedade 

e do estado, com vista ao seu desenvolvimento integral, especialmente contra todas 
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as formas de abandono, de discriminação e de opressão e contra o exercício 

abusivo da autoridade na família e nas demais instituições.”  

 

Infelizmente estas opiniões levam-nos a afirmar que, alguns dos principais 

fundamentos que prevalecem na Convenção dos Direitos da Criança e nas 

recomendações feitas pela Euronet, em 2004, ainda não se fizeram ouvir, em 

particular no que diz respeito à não discriminação e ao respeito pelas opiniões das 

crianças.  

 

Para reflectirmos e definirmos o turismo infantil, foram apresentados, até ao 

momento, alguns aspectos que dizem respeito (i) ao conceito e delimitação do termo 

criança; (ii) às culturas da infância; (iii) à utilização do seu tempo livre; (iv) aos 

problemas que as crianças enfrentam na actualidade; (v) paradoxos reais com que 

nos deparamos no nosso-dia-dia e nos passam despercebidos, por se tratarem de 

realidades que não temos de enfrentar no nosso quotidiano; (vi) passos que devem 

ser dados para inverter o cenário descrito, assim como organismos responsáveis por 

esta alteração e (vii) alguns indícios que nos levam a acreditar que a infância é um 

estado em constante mudança, não só temporal como espacial.  

 

Assim, compreendemos o turismo infantil como todas as actividades 

realizadas por indivíduos com idade máxima de 14 anos, no decurso das suas 

viagens para fora do seu local de ambiente habitual, por um período consecutivo que 

não ultrapasse um ano, sendo por motivos de lazer, aprendizagem, visita a amigos e 

familiares, motivos de saúde, religiosos e outros. 

 

De forma análoga ao que aconteceu com o mercado dos jovens turistas, 

também o crescimento do mercado infantil teve o seu início com o término da 

segunda Guerra Mundial, paralelamente ao que acontecia com o turismo de massas. 

Os motivos que estão na origem destes crescimentos prendem-se, essencialmente, 

com uma melhoria nos rendimentos e prosperidade económica no seio familiar 

(Carr, 1998:307). Primeiramente ainda a viajarem dentro do círculo familiar para 

posteriormente se transformarem num mercado independente, o turismo infantil é o 

resultado do aparecimento de uma sociedade liberal e aberta a mudanças. 
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Quando analisadas as versões dos turistas infantis em contraposição à dos 

turistas adultos, à semelhança do que foi feito, por Pastor, em 1991, para os jovens 

turistas, também se pensava inicialmente que os turistas infantis eram apenas mais 

naífes do que os demais turistas (Pastor, 1991 in Carr, 1998:307). Com isto não se 

quer, no entanto, dizer que não haja semelhanças entre os turistas infantis e os 

adultos, embora o número de diferenças seja maior. Entre estas, a que mais se 

destaca é a preferência por actividades desportivas e radicais, em ambientes que 

despertem uma maior quantidade de adrenalina (Carr, 1998:307). 

 

 Tendo chegado a um consenso quanto à heterogeneidade da infância, e 

consequentemente do turismo infantil, adoptamos o modelo de segmentação do 

mesmo, utilizado por Malta (2001:266), no qual salienta que embora seja um 

segmento em muito dependente das decisões tomadas pelos adultos por elas 

responsáveis, quer se tratem de comportamentos turísticos ou de outros, é possível 

fazer uma segmentação deste mercado, que apresentamos seguidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Malta (2001:266) 

 

Figura 3: Segmentação do Turismo Infantil 

 

O mercado independente para crianças diz respeito às actividades turísticas 

usadas por parte do público infantil sem obrigar à presença dos pais ou de outros 

adultos. Por outras palavras, são exemplos as “ofertas providenciadas pelos 

serviços educativos de muitos museus ao mercado de férias para crianças.” (Malta, 

2001:266) 
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Existem alguns exemplos deste tipo de mercado dispersos pelo globo. Um 

dos casos reporta-se às Gîtes d’Enfant, modalidades particularmente bem 

conhecidas em França, e que mais não são do que áreas de Turismo em Espaço 

Rural – TER, nas quais as crianças desenvolvem um contacto mais directo com a 

ruralidade, envolvendo-se  em alguns trabalhos agrícolas (Malta, 2001:267).   

 

Outro exemplo refere-se aos campos de férias, originários dos EUA, mas 

com rápida expansão mundial, como é referido por Swarbrook e Horner (1999:227). 

Podendo ser organizados por escolas, na maioria dos casos este tipo de ofertas é 

adquirida directamente pelas famílias. 

 

No que concerne ao nosso país, este tem sido palco de uma crescente oferta 

de actividades culturais, desportivas e educacionais. Prolifera, nesta área, a oferta 

do Instituto da Juventude, principal detentor de informações e propostas. Este 

organismo de administração pública com autonomia administrativa, tutelada pelo 

Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, tem por missão proceder à 

concretização das medidas adoptadas pelo governo no âmbito da Política de 

Juventude, estimulando e apoiando a participação dos jovens em actividades de 

carácter social, cultural, educativo, artístico, científico e desportivo, bem como 

incentivar actividades promovidas ou desenvolvidas por associações ou 

agrupamentos juvenis9. 

 

A evolução quantitativa do mercado familiar assemelha-se, em muito, ao do 

mercado independente para crianças, já que este também tem vindo a sentir um 

crescimento significativo nos últimos anos. Esta tendência justifica-se através do dia-

a-dia vivido de forma já quase mecanizada, em que se repetem os trajectos casa-

trabalho-casa, sem se reparar nas novidades mais banais. É neste contexto que as 

férias em família servem, essencialmente, para reaproximar e recuperar todo o 

tempo que não fora bem aproveitado. De uma forma quase inconsciente, os pais da 

criança tentam recompensá-la do tempo em que estiveram ausentes, organizando 

as férias em família em torno dos interesses das mesmas.  

 

Quando se fala do mercado familiar não nos restringimos apenas ao mercado 

pais-filhos, mas também a outras viagens familiares que acontecem com alguma 

                                                           
9 http://juventude.gov.pt/Portal/IPJ/QuemSomos 
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frequência, como sejam as viagens avós-netos, que tem vindo a registar um 

aumento nos últimos anos (TIAA, 1999 in Malta, 2001:268; Larsen e Jenssen, 2004). 

 

Os parques temáticos são uma das ofertas que se encontram directamente 

ligadas ao mercado familiar. Como nos refere a OMT, na sua obra intitulada 

“Tourism 2020 Vision”, o sector do turismo e do lazer é baseado, principalmente, na 

disponibilidade de tempo e dinheiro, factores estes que não se prevêem que 

aumentem de forma significativa nos anos vindouros, mas que antes estagnem. O 

conjunto de actividades de lazer que maximizam o tempo disponível estão, desta 

forma, a tornar-se bastante importantes, encontrando nos primeiros lugares os 

parques temáticos. Estes estão a preencher as necessidades, oferecendo aos 

visitantes um leque abrangente de actividades e experiências, tudo isto condensado 

numa área relativamente pequena (OMT, 2000:21). 
 

Os parques temáticos encontram-se hoje a ser construídos em destinos 

turísticos mais tradicionais, de forma a se diferenciarem dos demais destinos 

concorrentes. 
 

Entre a oferta turística de parques turísticos existentes na Europa (Figura 4), 

a Disneyland Paris é, a par de outros, um dos exemplos mais mediáticos. Reunindo 

no mesmo espaço alojamento, alimentação e animação, o visitante opta por focar a 

sua atenção no pequeno grande mundo artificial construído para seu desfrute, 

independentemente da sua idade, sexo, cultura ou religião, sem pensar nas 

centenas de oportunidades que ficam do lado de fora. 
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Fonte: Jenner e Smith (1996:80) 

 

Figura 4: Principais parques temáticos existentes na Europa 
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Fonte: Fischer Weltalmanach, 2006; Carr, 1998; Cooper, 1999 

 

Quadro 12: Números representativos da importância da criança em termos da população 

mundial e a nível turístico 

 
 
 

 

 

 

 

Apenas números… 
 

- Há no mundo 2100 milhões de crianças, que representam 36% da população total; 

- Todos os anos nascem cerca de 132 milhões de crianças; 

- A nível mundial existem 1000 milhões de crianças que vivem na pobreza, no seio de uma 

família com 1 rendimento inferior a 1 dólar por dia; 

- Uma em cada 12 crianças morres antes de completar 5 anos; 

- De cada 100 crianças que nascem diariamente, 26 não serão imunizadas contra 

qualquer doença, 19 não terão acesso a água potável, 30 sofrerão de má nutrição nos 

primeiros 5 anos de vida, o nascimento de 40 não será registado, 17 nunca frequentarão a 

escola e de cada 100 que iniciarão o 1º ano de ensino só 25 chegarão ao 5º ano; 

-Todos os anos a desnutrição das crianças mata mais de 6 milhões de crianças; 

- 50 a 60 milhões de crianças dos 5 aos 11 anos trabalham em condições perigosas; 

- Durante os últimos 15 anos morreram em actos de guerra cerca de 1,6 milhões de 

crianças; 

 

…na área do Turismo 
 

- Todos os anos os jovens são responsáveis pela venda de 4 milhões de bilhetes de avião, 

5 milhões de bilhetes de comboio, sendo no total cerca de 10 milhões de viajantes; 

- Só dentro da Europa 170 milhões de jovens fazem férias todos os anos; 

- 1/5 do total das viagens a nível mundial são feitas por jovens entre os 15 e os 25 anos; 

- Programas de intercâmbio escolar como o Sócrates e o Leonardo permitem a 

movimentação de mais de 100.000 jovens anualmente; 

- Em média, cada estudante gasta durante a sua estadia no estrangeiro $1200 US dólares. 
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2. Metamorfose das sociedades actuais e suas implicações no dia-a-dia 
da criança 

 

A questão à qual se pretende dar resposta ao longo do presente bloco vem 

na sequência das alterações sofridas pelas sociedades actuais. Porque é que existe 

um sentimento de culpa, diriamos que quase constante, no subconsciente das 

famílias actuais, em relação aos seus filhos?  

 

Continuamos hoje a assistir a um processo de mutação do estilo de vida 

adoptado pelas nossas sociedades. Isto é, assistimos à transição gradual da 

sociedade de trabalho para a sociedade mais moderna, na qual a cultura, o tempo 

livre e o trabalho se conjugam no quotidiano (Pereira e Neto, 1997:86). Mas nem 

sempre foi assim. Para trás ficaram os tempos em que, devido à industrialização e 

ao (teórico) bem estar que se vivia nas cidades em fins do século XIX, se registou 

um enorme crescimento na mobilidade social assegurada, em particular, pelo êxodo 

do campo para as cidades. 

 

O quadro familiar da altura era bastante simples de ser retratado e estendia-

se a quase toda a população, do mais pobre ao mais abastado. O chefe da família 

era responsável pelo sustento da mesma, ausentando-se durante grande parte do 

dia enquanto que a mulher ficava em casa, cuidando dos filhos e afazeres 

domésticos. De forma sucinta, se no início, a industrialização levou ao pleno 

emprego, muitas oportunidades novas, seguiu-se uma época de crise, conduzida por 

um período de automação que, por sua vez, conduziu ao desemprego. Nesta altura, 

a existência de tempo livre no seio de uma família era praticamente nula (Pereira e 

Neto, 1997:86). 

 

Ao longo dos anos várias alterações foram-se registando, nomeadamente, o 

decréscimo das horas de trabalho, que conduziu ao aumento do tempo livre. Este 

visava, sobretudo, “colmatar as necessidades dos trabalhadores de repor a energia, 

ou seja, compensar com o descanso o esforço realizado no tempo de trabalho, e a 

necessidade de dedicar mais tempo à família e em particular aos filhos” (Pereira e 

Neto, 1997:87). Contudo, tem-se assistido a uma mutação deste pensamento, uma 

vez que, baseado na elevada percentagem de indivíduos que, na actualidade, têm 
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mais que uma ocupação profissional, para alguns autores (J. Gershuny10, 2000, 

INE,1999) findou o mito da civilização dos lazeres. Acresce, para além do aumento 

do número de ocupações profissionais, o aumento das distâncias dos percursos 

entre casa/trabalho, nos quais se vai perdendo cada vez mais tempo. 

 

Actualmente, e com o virar do século, assiste-se cada vez mais ao processo 

de independência vivido pelas mulheres, registado pela crescente tendência das 

mulheres deixarem a casa, para também elas irem trabalhar. Como foi referido pela 

Eurostat (www.eurostat.com), o aumento da tendência da mulher em ser um 

membro activo do casal tem sido uma das tendências mais vincadas e persistentes 

no mercado do trabalho europeu, durante as últimas décadas. O quadro familiar 

tradicional, ou seja, ser apenas o homem o elemento activo do casal, tem estado em 

declínio em detrimento da participação activa de ambos os membros do casal. Este 

aumento da mulher no mercado de trabalho pode ser justificado, de modo essencial 

pelo seu aumento educacional, facto que veio desencadear um crescimento 

económico no seio familiar, diminuição do tempo passado em casa e com a família, 

tendência para ter os filhos mais tarde e o envelhecimento progressivo da população 

(Sebastião, 2000:116).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
10 O autor J. Gershuny, no seu estudo Changing Times (2000), transmite-nos a ideia de como se tem vindo a alterar o 
tempo útil dos indivíduos, entre 1960 e 1990. Dos dados recolhidos verificou existirem três tendências: (i) a nível 
nacional, que respeita o balanço entre o tempo de trabalho e o tempo de lazer, tendo-se verificado que países que 
tinham uma elevada percentagem de tempo de lazer em 1960, registaram um decréscimo significativo da mesma na 
década de 90; (ii) a nível dos sexos, no qual se registou um decréscimo acentuado do número de horas passadas pelas 
mulheres em trabalhos não remunerados (como sejam as tarefas domésticas) e um aumento do número de horas em 
trabalhos remunerados e (iii) a nível de classes sociais, no qual se verificou que as classes altas aumentaram o número 
de horas gastas em trabalhos remunerados (o que pode ser explicado pelo facto do tempo do tempo de lazer já não ser o 
melhor símbolo de status), ao passo que indivíduos pertencentes às classes mais baixas têm vindo a registar um 
aumento no tempo gasto em actividades de lazer (Robeyns, 2004: 2). 
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Fonte: Eurostat (2000a) 

 

Figura 5: Participação do homem e da mulher na vida doméstica, 1992 e 2000. 

 

 

Para Almeida (2000:14 e 17) a “regressão vertiginosa dos indicadores de 

fecundidade e natalidade problematiza, a longo prazo, a renovação de gerações e 

torna, em termos de quantidade a criança um bem cada vez mais raro na estrutura 

da população”, ao que a autora acrescenta “a queda abrupta da fecundidade, muito 

acentuada a partir de 1975, é um traço crucial da recente modernidade demográfica 

em Portugal (…). Em termos relativos, o grupo dos 0-14 anos representava, no início 

dos anos 80, cerca de ¼ do total da população do país; ora, em finais do século, não 

chega se quer a 18%; em termos absolutos, nasciam, em 1960, 214.000 bebés, 

numa população de 8 milhões e 800 mil indivíduos; em 1997 registam-se 113.000 

nascimentos, numa população de 10 milhões.”  

 

O decréscimo do número de crianças nos países desenvolvidos, desde o 

início do séc. XX, pode ser testemunhado a partir do Quadro 13. 
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 1901 1950 1980 2000 2020 1900 1950 1980 2000 2020

 França (República Federal) Alemanha 

0-14 26.1 22.7 22.3 19.2 17.0 34.8 23.5 18.2 15.5 13.4 

15-64 65.7 65.9 63.8 65.5 63.6 60.4 67.1 66.3 67.4 64.8 

65 + 8.2 11.3 14.0 15.3 19.5 4.8 9.3 15.5 17.1 21.1 

 Itália Suécia 

0-14 34.4 26.4 22.0 17.1 14.6 32.5 23.4 19.6 17.4 16.3 

15-64 59.5 65.5 64.6 67.6 66.0 59.1 66.3 64.1 66.0 62.9 

65 + 6.1 8.0 13.4 15.3 19.4 8.4 10.2 16.3 16.6 20.8 

 

Fonte: Qvortrup (1991:21) 

Quadro 13: Peso relativo dos grupos etários e sua evolução, entre 1901 e 2020 

 

 

Uma análise da situação demográfica na EU mostra que, no início do século 

passado, as crianças (dos 0 aos 14 anos) totalizavam um terço da população na 

maioria dos países Europeus. Já no final do mesmo século, este grupo passou a 

representar menos de 20% em alguns países, chegando mesmo a atingir os 15% na 

Alemanha (Qvortrup, 1991). 

 

No Quadro 14, verificamos o comportamento da nossa população-alvo 

(crianças dos 0 aos 14 anos de idade), em vários países pertencentes à Europa, 

entre os quais destacamos Portugal que, à semelhança de outros países como 

sejam a Espanha, Itália, França, Alemanha, Finlândia e Bélgica, viu decrescer o 

número de crianças pertencente à faixa etária dos 0-4 anos. 
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Fonte: Cooper (1999:92) 

Quadro 14: Número de crianças residentes em alguns países europeus (1997) 

 

 

Torna-se importante ressalvar que, embora os indicadores das taxas de 

natalidade nos países desenvolvidos apontem para um decréscimo das mesmas 

(que no caso europeu é da responsabilidade de 8 países, a saber, Bélgica, 

Dinamarca, Alemanha, Espanha, França, Itália, Holanda e Reino-Unido) e, apesar 

do aumento tendencial de crianças nos países em vias de desenvolvimento não ter 

grande significado para o turismo, pelo facto de por si só o rendimento familiar ser 

quase inexistente (Carr, 1998:311), não devemos ignorar os 978 milhões de 

crianças, que em 2005 residiam nos países desenvolvidos enquanto potenciais 

consumidores turísticos, cujo peso percentual era de 15,6% da população total (Der 

Fischer Weltalmanach, 2006:43).    

 

País  0-4 anos 5-9 anos 10-14 anos    
       
 
Áustria  468.0  464.0  477.6 
        
Bélgica  604.2  612.2  600.6 
        
Dinamarca 343.2  303.5  273.0 
  
Finlândia 324.9  316.6  330.3 
        
França  3,593.0  3,833.0  3,855.2 
        
Alemanha 4,038.2  4,699.9  4,500.4 
        
Grécia  513.2  558.0  666.0 
        
Islândia  22.4  21.8  20.8 
        
Irlanda  255.0  285.5  328.3 
        
Itália  2,740.0  2,782.3  2,994.8 
        
Luxemburgo 27.6  25.6  23.1 
        
Holanda  980.9  963.8  903.1 
        
Noruega  303.3  289.5  261.1 
        
Portugal 555.7  543.7  645.2 
        
Espanha 1,933.4  2,026.5  2,468.2 
        
Suíça  582.3  581.2  501.9 
        
Grã-Bretanha 3,802.4  3,861.4  3,678.8 
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O decréscimo da taxa de natalidade é, sem dúvida, a principal razão pela 

abrupta diminuição do número de crianças nos países desenvolvidos. Uma das 

possíveis explicações para este fenómeno, para além do que ficou já mencionado 

atrás, é a alteração da imagem da criança, que passou de mão-de-obra no sustento 

da família e de apoio na velhice para a “linha da frente da construção da sociedade 

de informação, consumidora e utilizadora competente e activa do computador, das 

novas tecnologias multimédias (…). Em termos materiais, os custos da sua 

socialização e não produtividade, quase exclusivamente suportados pelos seus pais, 

aumentaram em flecha e o seu peso no orçamento familiar constituem um factor 

desencorajador das estratégias da fecundidade múltipla.” (Almeida, 2000:18 e 25). 

 

Esta alteração sentida no seio familiar encontra-se condicionada por uma 

outra de dimensões muito superiores, a nível nacional. Estamos a falar dos 

processos de litoralização, da tercialização da economia a que se junta a 

feminização do emprego, a progressão nos índices de escolarização e consequente 

melhoria da qualificação da mão de obra, o aumento das comunidades migrantes 

nos grandes centros urbanos, entre outros. 

 

Acresce ainda a alteração relacionada com os tempos livres, uma vez que o 

progresso económico ajudou a vincar determinadas clivagens entre as camadas 

sociais, já que existe uma grande discrepância entre os que têm longos períodos de 

tempo livre e aqueles para quem esse tempo é quase inexistente. Como é referido 

por Pereira e Neto (1997:87) “esta contradição agudiza o problema nomeadamente 

na família, em que os pais não dispõe de tempo para conviver e dar a atenção aos 

filhos enquanto este dispõem de muitas horas livres nas quais não podem contar 

com o apoio dos pais.” 

 

As mudanças ocorridas na sociedade, em geral, e as transformações 

registadas nas estruturas familiares, em particular, conduzem ao aumento do tempo 

livre das crianças em instituições controladas por adultos, sem tempo para procurar 

descobrir os seus limites, nem espaço para conhecerem o sabor da liberdade 

(Sarmento, 2004:17). 

 

Deste ponto de vista, tornam-se evidentes as implicações que os aspectos 

atrás mencionados têm no fenómeno inconsciente do sentimento de culpa partilhado 
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pelos pais, já que estes se deparam diariamente com o facto de que o dever do 

trabalho supera, em larga escala, a importância do membro mais jovem da família. 

Esta importância é, por sua vez, restituída nos períodos de férias, em que o tempo 

livre abunda e no qual se tenta recompensar a criança pelos longos tempos de 

ausência. 

 

Apesar do panorama descrito, e recorrendo às palavras de Sarmento e Pinto 

(1997), tem-se assistido, de uma forma gradual, a uma viragem da sociedade de 

trabalho para uma sociedade do lazer, isto porque, “as pessoas trabalham e 

produzem bens, mas esta faceta da vida não dá a alegria de viver. Para compensar 

o “cinzento” do dia-a-dia, aparecem as grandes ofertas de lazer. Durante os 

períodos de férias as famílias consomem uma parte significativa do seu orçamento 

familiar. Assim apareceu toda a estrutura de base de apoio à promoção do lazer.” 

(Pinto e Sarmento, 1997:86). Ou seja, em contraposição ao trabalho, o lazer 

favorece, consideravelmente, o nível de saúde, sobretudo mental das pessoas, 

canalizando as energias perdidas para os aspectos saudáveis, aliviando assim, a 

fadiga e o stress provocados pelas condições desfavoráveis da contextualização das 

pessoas em geral. 

 

De modo consequente a esta contradição entre o tempo livre disponível pelos 

pais e filhos, nunca tanto como nas últimas décadas, as sociedades têm 

reexaminado o crescimento dos seus filhos. Tais reexaminações têm sido forçadas 

por acontecimentos vários, como sejam o aumento da violência, de crimes, as 

próprias metamorfoses sofridas pelas cidades em que vivemos, que se têm tornado 

blocos de cimento com um nível crescente de poluição, onde as pessoas co-habitam 

friamente sem muitas vezes conhecerem o vizinho da frente. Estas alterações 

preocupam os pais, que temem que estes acontecimentos dêem origem a uma 

socialização deformada por parte dos membros mais novos da família (Colassanti, 

1993:10). 

 

Situações como jogos e brincadeiras com a família, com vizinhos ou com 

colegas da escola, contribuem em grande parte para o desenvolvimento social e 

moral da criança e também para o seu crescimento saudável. À medida que a 

desordem urbana toma conta de nós, prédios, estradas e veículos atropelam o 

pouco espaço que nos resta e o meio ambiente que nos rodeia é devastado. Os 
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locais que outrora eram utilizados pelas crianças com as suas brincadeiras de rua, 

nos jardins públicos ou nos passeios, hoje, em muitas cidades, não passam de 

recordações. 

 

Num mundo que é desde o seu início desenhado para desempenhar e servir 

da melhor forma possível o dia-a-dia dos adultos e onde são poucas as excepções, 

as crianças tentam adaptar-se e adoptar certos e determinados locais que, com o 

passar do tempo, acabam por ser o seu local habitual de convívio. Se antes as ruas 

eram um local seguro onde se brincava às escondidas, a correr, ou outros jogos, 

hoje essas mesmas ruas dão passagem, por vezes, a milhares de carros por dia, já 

para não falar da insegurança da rua.  

 

Com o aumento dos problemas sociais, estes mesmos locais foram retirados 

às crianças, como forma de protecção e criados espaços específicos - escolas e 

parques infantis são os locais atribuídos às crianças para permanecerem em 

segurança durante o seu tempo livre. Como foi dito pelos autores Coninck-Smith e 

Gutman (1999:133) “esta transformação – esta demarcação de uma paisagem 

pública especializada para crianças do meio urbano – constituiu uma mudança 

radical na forma das cidades. O processo de desenvolvimento não era harmonioso 

nem brando, pois a criação desta paisagem fazia parte de uma forma urbana 

bastante contestada e diferenciada, designada pela maioria dos historiadores 

urbanos e geógrafos como uma condição para a modernidade, à medida que se 

dispersava (…) pelo globo.” 

 

 No que diz respeito aos pátios e aos pequenos jardins que rodeavam os 

prédios e onde se brincava, sem cessar, durante horas, sob o olhar atento de algum 

familiar, hoje transformaram-se em mais um bloco de cimento, pois o valor 

económico destes pedaços de terra sobrepôs-se à necessidade de áreas de lazer e 

recreio das crianças.   

 

Sobram os parques públicos ou outros recantos verdes da cidade. Para muitas 

crianças, estes locais nem sempre ficam perto das suas habitações, para além de 

que sem a presença de um adulto, estas optam por ficar em casa. Afastadas das 

outras crianças, da vida social, as crianças ficam isoladas e confinadas aos jogos de 

computador e à televisão. Tais situações não são, contudo, sentidas pelas crianças 
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mais novas, que não têm acompanhado estas alterações e, consequentemente não 

sentem dentro de si esta necessidade de fuga (Colassanti, 1993:12). 

 

A problemática do lugar da criança nas cidades modernas é um tema que, 

longe de deixar de estar nas primeiras páginas dos principais meios de 

comunicação, é um assunto que continua a ser polémico, aumentando diariamente o 

número de adeptos que defendem a existência de lugares específicos para crianças, 

aquando da planificação ou reestruturação os centros urbanos. 

 

Com as realidades atrás referidas, no que se refere às nossas actuais 

metrópoles, e a acrescentar o facto de nos países desenvolvidos cerca de 25% da 

população ser constituída por crianças com menos de 14 anos (Colassanti, 

1993:11), a questão que será pertinente colocar é que espaço está a ser reservado 

às crianças? 

 

Em suma, numa perspectiva histórica e internacional, nem todas as crianças 

gozam hoje, nos países desenvolvidos, relativamente ao passado, de um bem-estar, 

quer seja económico ou cultural. É certo que este bem-estar não é sentido de forma 

igual em todos os países, mas se pensarmos bem, qual é o fenómeno que o é? O 

curioso é que à medida que se tem vindo a verificar o progresso, tem-se registado, 

por outro lado, um decréscimo no número de crianças, facto intrinsecamente ligado 

ao modo de vida adoptado pelas pessoas nas sociedades actuais. 
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3. Problemas associados à definição de turismo infantil  
 

Nas sociedades contemporâneas viajar tornou-se um dado adquirido, quer se 

trate de deslocações de fim-de-semana ou durante o período de férias. Viaja-se para 

os mais diversos sítios, com as mais diversas motivações, acompanhados pelas 

mais diversas pessoas. 

 

Fazendo uma retrospectiva mental das nossas últimas férias, lembramo-nos, 

certamente, de vários grupos de indivíduos com quem nos tenhamos cruzado, que 

viajavam na presença de crianças ou eram elas próprias crianças. Na mesma linha 

de pensamento, recordando alguns artigos que possamos ter lido ou ouvido nos 

últimos tempos sobre a actividade turística, facilmente concluímos que nenhum 

deles fazia, com certeza, alusão aos visitantes infantis.  

 

É, pois, neste contexto que cabe perguntar Porque é que nos é tão difícil 

encontrar bibliografia que aborde o tema do turismo infantil? ou Não terão as 

crianças/jovens uma importância suficiente no fenómeno do turismo que justifique a 

sua inclusão na investigação? 

 

Estas perguntas são tanto mais pertinentes quanto mais analisarmos os 

actuais trabalhos realizados pelas comunidades científicas e investigadoras. Ao 

olharmos mais de perto os trabalhos desenvolvidos pelas organizações 

responsáveis pela produção de informação na área do turismo, podemos claramente 

afirmar que tem havido uma negligência das questões associadas ao papel 

desempenhado pelas crianças no mundo do turismo (Malta, 2001), pois à 

semelhança do que acontece com o mercado jovem, também o mercado infantil é 

subestimado quanto à sua importância económico e sócio-cultural e, 

consequentemente, estatística. 

 

  Segue-se apenas um exemplo. Este reporta-se a uma pequena reunião, 

levada a cabo em 2003, com o Director do Hotel Montebelo, em Viseu. Em 

conversação sobre o público-alvo deste estabelecimento hoteleiro, o Dr. António 

Machado Matos referiu que uma das principais formas de fidelizar o cliente que se 

faz acompanhar da sua família é, exactamente, através de pequenos agrados que 

possam ser feitos ao(s) seu(s) filho(s), quer estes se traduzam num pouco mais de 
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atenção, em actividades que se possam sugerir ou através de facilities de que o 

hotel disponha. Deste modo, torna-se interessante verificar que, ao pegarmos 

aleatoriamente num catálogo que contém o registo de uma parcela significativa dos 

estabelecimentos hoteleiros existentes em Portugal11, entre outros empreendimentos 

turísticos, somente 45% dos 514 estabelecimentos apresentam condições especiais 

para crianças, quer seja a nível de preços, equipamentos, pessoas qualificadas 

(babysitters) ou outras facilities. Defendemos que apesar de poder parecer, à 

primeira vista, um número significativo, se atendermos ao facto de se tratarem de 

especificidades sem peso económico significativo (pequenas áreas de lazer, doçaria 

como forma de recepção nos quartos, capacidade de recrutamento de babysitters, 

menus especialmente sugeridos para crianças, etc.), é nossa opinião que esta 

percentagem ainda é diminuta face ao crescente mercado de turistas que se faz 

acompanhar por crianças.      

 

Para além destes, outros exemplos poderiam ter sido apresentados; 

exemplos que demonstram a aparente insignificância das crianças quando 

analisadas à luz do sector turístico. Tal como foi referido por Malta (2001:247), estes 

comportamentos tornam-se ainda mais estranhos se atendermos ao facto de que as 

crianças de hoje são os nossos turistas de amanhã. Mas a autora vai ainda mais 

longe quando defende que “a persistência de obras que confinam e associam a 

actividade turística à esfera dos adultos levou a que só muito recentemente se tenha 

começado a atribuir a devida magnitude às práticas turísticas dos mais novos. Daqui 

resulta que esta marginalização se inscreve no quadro de discriminação a que têm 

sido votadas as questões da infância em geral, e do tempo livre e dos lazeres da 

criança, em particular.” 

 

Já respeitante aos organismos responsáveis pelo levantamento estatístico a 

nível europeu, é de salientar que o Eurostat alega que qualquer amostragem de 

indivíduos inquiridos, seja ao domicilio, quer seja nos pontos de partidas e chegadas 

internacionais, deve ser apenas feita junto de pessoas com idade igual ou superior a 

15 anos (Eurostat, 1998). Este facto dificulta o estudo do mercado infantil e induz 

mais ainda para a negligência e total relutância na admissão da importância das 

crianças na indústria turística, como é defendido por Malta (2001:258). Apesar de 

ser de conhecimento geral que este organismo se baseia nas definições da OMT, no 

                                                           
11 O catálogo utilizado neste estudo foi “Portugal, todo o ano” – 2002-2003, do operador turístico Star Turismo 



Tese de Mestrado em Gestão e Desenvolvimento em Turismo 

 93

que diz respeito à actividade turística, para o levantamento estatístico no âmbito 

europeu, não é correcto, do nosso ponto de vista, excluir deste levantamento 

indivíduos com idade inferior aos 15 anos que, como já tivemos oportunidade de 

verificar, representam uma parcela significativa do sector em questão.  

 

Não sendo esta posição suficiente, de modo a camuflar a ausência do grupo 

em questão, a Eurostat justifica-se afirmando que as motivações, interesses e 

demais comportamentos sobre a actividade turística das crianças poderá ser medida 

através de inquéritos aos adultos (Eurostat, 1998).   

 

No seguimento desta dificuldade, surge outra, que lida com a quantificação 

do número de turistas infantis que viajam anualmente para fora da sua 

enquadramento habitual. Na verdade, este mercado parece não existir ou não ter 

qualquer tipo de importância aos olhos das instituições responsáveis pela 

contabilização do número de turistas, já que na grande maioria dos dados 

estatísticos apresentados, a faixa etária mais baixa é a representada por indivíduos 

com 15/18 anos.   

 

Deste comportamento contrapõem-se dois aspectos fulcrais. Por um lado, 

esta atitude perante a problemática da negligência da criança no mundo do turismo 

leva a que, ao utilizar-se a mediação do adulto, a criança deixe de ter capacidade de 

se fazer ouvir e fazer prevalecer as suas opiniões e direitos. Por outro lado, denota-

se a preocupação em fazer sobrevaler os interesses dos adultos em relação àqueles 

da população infantil (Malta, 2001:258). 

 

 Um dos exemplos de negligência da opinião das crianças é dado através do 

facto de, apesar das crianças serem os principais consumidores de determinadas 

ofertas turísticas – veja-se o exemplo da Disneyland, em Paris ou da Legolândia, em 

Inglaterra (Jenner e Smith, 1996) – são os pais que, mediante a sua autorização, o 

financiamento e orientação, tomam a decisão final, baseado na dependência 

económica das crianças e fazem prevalecer a sua opinião sobre o assunto (Malta, 

2001:259). 

 

Ainda recentemente, Commuri e Gentry (2000) fizeram notar que, se até há 

bem pouco tempo a família tem sido de crescente interesse para o marketing e para 
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o estudo de comportamento do consumidor, enquanto consumidora e unidade de 

tomada de decisão, actualmente tem havido um declínio no interesse mostrado por 

este núcleo como fonte de análises, no que respeita a tomadas de decisão, quais os 

membros que têm uma maior influência no consumo do agregado familiar, entre 

outros campos de interesse. 

 

Alguns erros têm sido cometidos nas investigações feitas que, 

posteriormente, conduziram a conclusões menos correctas. Entre os principais, 

conta-se o facto de todos os questionários terem sido feitos apenas ao elemento da 

família responsável pela tomada de decisão de compra de um determinado produto 

ou serviço, sem que no entanto se tivesse aprofundado quais os elementos que 

influenciam na tomada dessa mesma decisão (Commuri e Gentry, 2000:3). 

 

Transpondo esta realidade para o assunto em debate, verifica-se que é, 

exactamente, este o problema que se levanta quando pretendemos quantificar a 

actividade turística das crianças, inquirindo os adultos sobre os seus hábitos. 

Destaca-se, a título meramente ilustrativo, a opinião de Lackman e Lanasa (1993), 

quando referem que “o papel da criança tem sido tão frequentemente ignorado.” 

(Lackman e Lanasa, 1993 in Commuri e Gentry, 2000:4) 

 

Estudar os desejos, interesses e motivações das crianças, focando toda a 

nossa atenção apenas neste segmento, observando-o de forma isolada, torna-se, 

também, um erro frequente. Pretendemos, deste modo, chamar a atenção para o 

facto de não nos esquecermos da influência exercida pelas crianças sobre o seu 

agregado familiar, isto porque a maioria dos consumos turísticos são feitos em 

grupo, em família ou outros grupos (amigos, turma, etc.). Ou seja, ao estudar a 

criança não devemos ter a tentação de isolá-la do mundo exterior, que tantas 

influências exerce sobre ela e com quem partilha experiências, nem podemos fazer 

incidir toda a nossa atenção no ambiente familiar, por ser o que mais tempo partilha 

com estas.  

 

Respeitante ao marketing, em 1968, Berry e Pollay foram pioneiros, com o 

estudo do papel da criança, no âmbito da tomada de decisão. Vários foram os 

autores que, posteriormente, colocaram no centro dos seus estudos a interacção 
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entre pais e filhos (Ward e Wackman, 1972; Mehrotra e Torges, 1977; Atkon, 1978; 

Beatty e Talpade, 1994; Palan e Wilkes, 1997 in Commuri e Gentry, 2000:5). 

Como resultado, chegou-se à conclusão que, no âmbito desta interacção na 

tomada de decisão, a influência varia de acordo com a idade da criança, o produto 

em questão e o estado em que a decisão se encontra. Na mesma linha de 

resultados obtidos, conclui-se que o papel da criança no âmbito da tomada de 

decisão da família depende sempre da pessoa que é questionada, assim como do 

número de membros do agregado a quem é aplicado o questionário. Por norma, os 

filhos conseguem junto aos pais um maior nível de influência do que em relação às 

mães. São também os jovens adolescentes os melhores sucedidos na sua tentativa 

de influenciar os pais, pois começam a utilizar estratégias semelhantes às destes 

(Commuri e Gentry, 2000:5). 

 

Embora sejam ainda escassos os estudos que tenham a criança como 

objecto central, os trabalhos, das mais diversas disciplinas já existentes, com um 

contributo neste domínio, aumentaram substancialmente a nossa percepção e saber 

sobre os seus comportamentos e experiências. Alguns desses estudos têm como 

objectivo a investigação do comportamento da criança durante actividades de lazer, 

em sua casa, na escola ou na presença de amigos ou mesmo padrões 

comportamentais derivados do sexo e idade da criança. Apesar de começar a se 

tratar de uma listagem um pouco extensa, as investigações levadas a cabo, foram 

realizadas de modo isolado, isto é, sem estarem na presença de uma observação 

directa ou existir qualquer tipo de participação por parte dos indivíduos em causa, 

como refere Holmes (1998:2). Da mesma forma, factores como o sexo e a etnia do 

investigador podem induzir a trabalhos parciais, não excluindo, porém, a idade, o 

estatuto social ou a aparência física (Holmes, 1998:3). 

 

No âmbito das investigações feitas, saliente-se o “desajustamento e 

inconformidade das abordagens metodológicas que vêm sendo accionadas. Os 

esforços desenvolvidos no sentido da apreensão e avaliação, com exactidão, da 

verdadeira dimensão do turismo infantil esbarram no recurso a procedimentos 

metodológicos incapazes e inadaptados a esta população” (Malta, 2001:258). 

 

Ainda no que respeita a metodologia de investigação no domínio da criança, 

é opinião de Pain et al (2001), que estas não devem apenas basear-se na 
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observação e descrição do fenómeno infantil, mas antes permitir à criança a 

possibilidade de se expressar sobre determinado assunto (Pain et al, 2001 in Malta, 

2001:259). Como acrescenta Sarmento e Pinto (1997), as técnicas investigacionais 

devem passar pela observação participante, entrevista biográfica, análise de 

conteúdo dos textos reais, entre outros (Sarmento e Pinto, 1997:25).  

 

Soma-se, por último, o facto das investigações na área do turismo terem feito 

recair as suas atenções, durante longos períodos de tempo, em análises que dizem 

respeito maioritariamente ao turismo internacional, modalidade em que o segmento 

infantil se encontra em clara sub representação (Malta, 2001:260). 

 

O tardio aparecimento da temática de tempo livre e do lazer na infância tem 

como justificativa o seu carácter complexo e multifacetado. Tal como afirmou Neto 

(1997:6) “a fundamentação é dispersa devido à multiplicidade de abordagens, linhas 

de investigação diferenciadas e de múltiplos pontos de vista teóricos”, o que tem 

impedido a adopção de uma abordagem universalmente aceite do fenómeno. 

 

Como forma de sintetizar os motivos que conduziram a um tardio 

aparecimento da temática de tempo livre e lazer na infância, apresentados ao longo 

dos últimos blocos, propomos a leitura do seguinte esquema, que tenta, de forma 

simplificada, dar resposta à questão da marginalização do turismo infantil. 
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Figura 6: Motivos responsáveis pela marginalização do turismo infantil na investigação 
científica 
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Capítulo IV 
O Mercado Escolar 
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1. Discussão do conceito 
 

No presente capítulo, referente ao mercado escolar, iremos dedicar a nossa 

atenção a algumas ofertas existentes direccionadas para este mercado, que vão 

desde os programas e organismos de apoio à mobilidade infanto-juvenil, passando 

por algumas ofertas existentes no âmbito europeu e, no caso concreto de Portugal, 

sugestões publicadas no semanário Expresso.  

 

De acordo com o que ficou mencionado nos capítulos anteriores, e 

recorrendo novamente à segmentação de turistas estabelecida pela OMT (ver 

pág.54), vimos que a delimitação superior de turistas infantis vai até aos 14 anos e o 

posicionamento dos turistas jovens tem o seu início nos 15 anos e prolonga-se até 

aos 24. Sendo o mercado aqui em questão composto por indivíduos que frequentam 

instituições escolares que vão desde o ensino pré-escolar até ao ensino secundário, 

fazem parte deste mercado todos os turistas infantis, assim como uma pequena 

parcela dos turistas jovens, uma vez que o término do ensino secundário se dá, 

normalmente, por volta dos 17/18 anos. Desta forma, ao longo deste capítulo, é 

eminente o recurso ao conceito de visitantes jovens e/ ou estudantis, já que estes 

são também uma parcela do mercado escolar e, consequentemente, das visitas de 

estudo.  

 

O mercado escolar representa um mercado distinto de todos os outros, com 

características próprias. Tem um tamanho considerável que gera uma enorme 

quantidade quer de turistas, quer de excurcionistas. Segundo Cooper (1999:89) e 

Richards e Wilson (2003:6), o mercado escolar europeu chega a atingir os 100 

milhões de visitantes por ano e a abranger algo como 1/5 da população da União 

Europeia, cerca de 67 milhões de indivíduos, que frequentam o ensino quer básico, 

quer secundário, com idades compreendidas entre os 5 e os 18 anos, que são 

categorizados como potenciais viajantes, mas não fazem parte da contabilização 

das estatísticas para fins turísticos.  

 

De acordo com a OMT, 140 milhões dos quase 700 milhões de turistas 

internacionais, em 2001, eram jovens, ou seja, em idade escolar (≈ 20%). De igual 

forma, a OMT previu que para o ano de 2005, um em cada quatro viajantes fosse 

estudante ou jovem (Trendafilova, 2002:17). Entenda-se por jovem todo o indivíduo 
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que começa, a partir de determinada altura de sua vida, a sentir necessidade de 

independência quer dos pais, quer de professores, prolongando-se até ao momento 

em que assume os seus direitos e deveres associados à adultez (Roberts, 1983 in 

Carr, 1998:312). Embora esta definição permita uma percepção vaga dos limites do 

conceito, o balizamento do termo em questão é outro obstáculo semelhante ao 

estudado no ponto 3.1.    

 

Em termos práticos, estima-se que todos os anos existem 10 milhões de 

turistas infanto-juvenis a realizarem viagens para fora do seu país, sendo que dentro 

da Europa, aproximadamente, 170 milhões de crianças fazem férias dentro do país 

de residência (Seekings, 1995 in Carr, 1997:309). 
 

Porém, se em 1995, Wheatcroft e Seekings, previram que o mercado dos 

jovens turistas viesse a registar um crescimento gradual (Wheatcroft e Seekings, 

1995 in Carr, 1998:311), já na actualidade, finda uma década, também o mercado 

infantil sofreu uma alteração significativa, registando-se, ao nível de Portugal, um 

decréscimo do número de alunos que ingressam quer no ensino básico, quer no 

ensino secundário (Quadros 15 e 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INE, 2006 
Quadro 15: Alunos matriculados no ensino básico, 1998-2004 

 

 

 

 

 

 
Ensino básico regular 

Total 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 
Total Público Privado Total Público Privado Total Público Privado Total Público Privado 

1998/1999 1 196 521 1 081 359  115 162  521 743  472 881  48 862  273 101  245 649  27 452  401 677  362 829  38 848 
1999/2000 1 178 761 1 061 570  117 191  521 083  470 997  50 086  268 321  240 318  28 003  389 357  350 255  39 102 
2000/2001 1 166 676 1 046 555  120 121  519 036  466 785  52 251  262 929  235 003  27 926  384 711  344 767  39 944 
2001/2002 *1 142 713 *1 021 592 *121 121 *505 890 *453 920 *51 970 *264 539 *235 507 *29 032 *372 284 *332 165 *40 119 
2002/2003 *1 129 204 *1 006 940 *122 264 *494 749 *444 961 *49 788 *268 078 *237 540 *30 538 *366 377 *324 439 *41 938 
2003/2004(1) 1 049 429  933 809  115 620  458 363  412 349  46 014  249 439  220 688  28 751  341 627  300 772  40 855 

    
Nota: Não inclui o ensino recorrente   
(1) Dados preliminares referentes ao Continente   
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O Quadro 15 apresenta dados referentes a alunos matriculados no ensino 

básico, entre os anos de 1998 e 2004, sendo a população em estudo indivíduos entre 

os 6 e os 14 anos, ou seja, parte integrante do turismo infantil. 

 

 

 Ensino Secundário 
Total Público Privado 

1998/1999 376 017 323 798 52 219 
1999/2000 363 730 309 204 54 526 
2000/2001 339 091 281 570 57 521 
2001/2002 *317 726 *259 640 *58 086 

 
2002/2003 

*305 157 *248 213 *56 944 

2003/2004(1) 376 017 323 798 52 219 

  
Nota: Não inclui o ensino recorrente. 
(1) Dados preliminares referentes ao Continente 

 

Fonte: INE, 2006 

Quadro 16: Alunos matriculados no ensino secundário, 1998-2004 

 

 

Conclui-se da leitura, quer do Quadro 15, quer do Quadro 16, que desde o 

ano lectivo de 1998/99 até ao ano 2003/04, o número de alunos matriculados 

apresentam um decréscimo contínuo. Paralelamente, não se registam alterações 

significativas do sector público para o sector privado.  
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Fonte: INE, 2006 
Quadro 17: Comparação entre alunos matriculados no ensino básico e no ensino 

secundário, 1998-2004 

 

Apesar de toda esta sua abrangência, o mercado de turismo escolar, à 

semelhança do que acontece com o tema turismo infantil, é pobremente abordado. A 

investigação é algo escassa em relação a esta temática, pois nas contabilizações 

estatísticas sobre o turismo tendem a incluir apenas crianças cuja idade mínima seja 

de 15/16 anos, variando conforme o responsável pelo estudo. Todo este panorama 

torna difícil a existência de informação precisa sobre os dados escolares à escala 

europeia, o que, por sua vez, leva a que o sector turístico não leve a sério este 

segmento (Cooper, 1999:89). Contudo, e nunca é demais afirmar, poucos trabalhos 

têm sido feitos na abordagem destes visitantes cuja principal motivação é a 

aprendizagem. De igual forma, ainda continuam por ser apresentadas formas de 

gerir estes tipos de turistas ou seus destinos. 

 

De modo semelhante ao que acontece com os demais mercados, turísticos 

ou não, também o mercado escolar exige uma abordagem distinta, no que diz 

respeito a produtos e promoções, para além de outros factores característicos do 

mesmo. Deste modo, podemos afirmar que a oferta não está consciente dos 

benefícios provenientes do mercado de turismo escolar. 

 

Segundo Cooper (1999:90), este mercado abrange dois segmentos 

principais: (i) alunos de escolas primárias, caracterizados por serem excursionistas e 

fazerem visitas a cidades, parques temáticos, museus, exposições temporárias ou 
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outros, cujas idades variam entre os 5/6 e os 9/10 anos e (ii) alunos de escolas 

secundárias, onde aparecem mais turistas, que ao pernoitarem pelo menos uma 

noite, procuram programas como, por exemplo, casos de estudo real, aprender uma 

nova língua ou conhecer uma cultura diferente da sua. Neste segmento situam-se 

crianças cujas idades variam entre os 11/12 aos 17/18 anos. 

 

Apesar de estes dois segmentos representarem uma parcela significativa do 

mercado escolar total, defendemos que também os jardins-de-infância contribuem 

expressivamente para este fenómeno, como teremos oportunidade de verificar no 

estudo apresentado no Capítulo VI. 

 

A importância deste mercado não se circunscreve apenas às viagens com 

destinos internacionais. À semelhança do que acontece com o mercado jovem, para 

o qual Seekings (1995) afirma que “dentro da Europa, cerca de 170 milhões de 

crianças fazem férias no seu país de origem, todos os anos. Adicionalmente eles 

representam 500 milhões de excurcionistas.” (Seekings, 1995 in Carr, 1998:309), 

também no mercado infantil é indiscutível o facto de serem os excurcionistas, ou 

seja, as visitas de estudo de um dia, as que maior número de alunos movimentam. 

 

Os motivos que estão por de trás desta realidade, e apesar das visitas de 

estudo variarem nos diferentes países da Europa, relacionam-se com os seguintes 

factores (Cooper, 1999:92): 

 

- a distância a ser percorrida não deve ser demasiada, de forma a que não se 

despenda mais do que uma hora e trinta a duas horas no trajecto; 

 

- relacionado com a proximidade geográfica está também o factor 

económico, pois, como é o caso do nosso país, a maioria das nossas escolas 

recorre a empresas de camionagem para o aluguer da viatura; 

 

- as visitas ocorrem durante todo o ano, apesar de que a maioria se 

concentrar nos meses de Primavera e no final do ano lectivo. 

 

A importância comercial do mercado escolar torna a ausência de informação 

ainda mais difícil de ser entendida. Apesar da imagem estereotipada dos grupos 
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escolares, ao serem apelidados de barulhentos e indisciplinados, o mercado escolar 

providência um conjunto de benefícios para a actividade turística, que raramente é 

considerado. Entre estes benefícios podemos contar com o facto de que as crianças 

de hoje serem os nossos turistas de amanhã, o que traduzido por outras palavras, 

pode significar que as visitas realizadas durante a nossa infância/ adolescência/ 

juventude podem gerar fidelidade nos anos vindouros; o facto das visitas escolares 

atenuarem as épocas baixas, utilizando os recursos desaproveitados e gerando 

cash-flow adicional. Mais ainda se salienta o benefício económico, sentido pelas 

indústrias de transportes, restauração e outras, obtido através deste mercado (Carr 

e Cooper, in Ritchie, 2003). 

 

Para além destes benefícios potenciais do turismo infantil, Cooper  (1999:90) 

acrescenta ainda: 

 

 - Ao participarem em visitas de estudo, as crianças podem influenciar nas 

tomadas de decisão familiares, voltando aos locais visitados;  

 

 - O turismo infantil e educacional são temas importantes para os mass media, 

criando publicidade grátis e positiva; 

 

 - As visitas de estudo promovem a aceitação de atracções turísticas pelas 

comunidades locais;   

 

A relativa invisibilidade deste tipo de mercado é exacerbada através do 

número de estudos oficiais e relatórios turísticos que falham em se aperceber da sua 

existência. A única excepção parece ser a Comissão Europeia, que reconheceu a 

importância que este segmento tem. O caso torna-se ainda mais polémico quando 

se refere que, actualmente, o único país membro da Comissão de Viagens Europeu 

a manter uma base de dados relativa a todos os turistas infantis, quer sejam 

nacionais ou internacionais, é a Grã-Bretanha. Mais uma vez, esta situação advém 

de uma concepção errada, por parte das organizações e autoridades, do real valor 

do mercado escolar (Cooper, 1999:91). 

 

 Existem algumas tendências educacionais que irão definir, um pouco mais, os 

padrões do mercado escolar no futuro. Como sugere Cooper (1999:99) “a 
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descentralização dos fundos e da administração financeira para níveis institucionais 

está a conduzir a uma crescente autonomia das escolas. Cada vez mais as escolas 

olham para si próprias como centros de gestão autónomos, actuando eficientemente 

como operadores turísticos, quando se trata de planear as visitas de estudo.” Ou 

seja, as escolas estão a tornar-se não só os detentores da decisão final, mas 

também os agentes da procura para a visita de estudo. Para além desta, existe 

também a tendência para que os anos de escolaridade obrigatória venham a ser 

alargados, passando os alunos mais tempo ligados à formação educacional e 

alargando, inevitavelmente, o mercado escolar.  

 

 Ainda no que respeita a tendências que se estão já hoje a fazer sentir, acresce 

o facto de que estão a aumentar, a um ritmo espantoso, programas ao nível europeu 

que encorajam a mobilidade de estudantes e o seu intercâmbio (Cooper, 1999:96). 

Entre outros, destacam-se:  

 

 - O programa comunitário Sócrates, assim como duas das suas acções, o 

Programa Erasmus e o Programa Comenius12; 

 

 - O Programa Leonardo da Vinci13. 

 

Justifica-se, agora, a razão pela qual defendemos que as viagens escolares 

representam um segmento distinto de todo o restante mercado turístico, com as 

suas características próprias. Oferece, sem dúvida alguma, um negócio com 

dimensões razoáveis, gerando um número imenso tanto de excursionistas como de 

turistas. 

 

Tal como foi referido anteriormente, esta situação não seria possível se não 

se assistisse actualmente a uma melhoria significativa em termos económicos e a 

“uma crescente despreocupação nas fronteiras e nas mudanças sociais dos países 

emissores, permitindo o desenvolvimento de programas de intercâmbio para 

estudantes.” (Cooper, Carr, Richie, 2003:6) 

 

 

                                                           
12 ver pág. 116 
 
13 ver pág. 120 
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Destino Procura Mercado 
Total 
(%) 

Maiores (%) 2º Maiores (%) 3º Maiores (%) 

Canadá Japão 39 Coreia 

do Sul 

31 Taiwan 13 83 

Malta Alemanha 

 

44 Itália 26 França 12 82 

N. 

Zelândia 

Japão 48 Coreia 

do Sul 

21 Tailândia 7 76 

Irlanda Itália 

 

27 França 25 Espanha 23 75 

Austrália Japão 32 Coreia 

do Sul 

24 Indonésia 9 65 

E.U.A. Coreia 

do Sul 

22 Japão 22 Taiwan 7 51 

Grã-

bretanha 

Itália 17 Japão 12 Alemanha 8 37 

Fonte:Richie (2003:151) 

Quadro 18: Principais destinos dos mercados estudantis emissores  

 

O Quadro 18 apresenta o mercado de alunos que procura o estrangeiro para 

estudar, encontrando-se entre os principais motivos a aprendizagem da língua 

inglesa. Podemos verificar que são os países asiáticos os que lideram este tipo de 

viagens, sendo os principais destinos escolhidos o Canadá, a Nova Zelândia, a 

Austrália e os E.U.A. Relacionado com os programas de aprendizagem de línguas, e 

sob a ideia de que vivemos numa aldeia global, o operador turístico Mundo Vip criou, 

para o ano de 2006, um programação específica, chamada Learning, onde alia a 

necessidade do conhecimento da língua inglesa ao divertimento e às férias de 

Verão, tendo como segmento principal crianças acima dos 7 anos. Nestas propostas 

inserem-se ainda actividades desportivas, visitas culturais e animação, por forma a 

estimular e atrair o desenvolvimento natural da aprendizagem em tempo de férias 

(Rodrigues, 2006).  

 

De tudo o que até agora ficou mencionado, podemos definir o mercado 
escolar como o conjunto de alunos pertencentes de uma instituição de ensino que 

viaja para fora do seu enquadramento habitual e cujas motivações passam tanto 
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pela aprendizagem sobre determinados assuntos relacionados com o conteúdo 

programático de uma disciplina ou conjunto de disciplinas, como pelo lazer ou pela 

vivência de uma experiência em contextos escolares semelhantes ou diferentes ao 

seu, com ou sem o acompanhamento de professores e auxiliares de acção 

educativa. Assim, recorrendo a uma segmentação deste mercado, podemos 

identificar três subsegmentos, com características distintas e objectivos diferentes. 

 

 
 

Figura 7: Segmentação do mercado escolar 

 

 

O segmento associado de intercâmbio escolar diz respeito a todas as 

actividades pelas quais passam os alunos com o objectivo primário de viverem 

experiências noutras instituições escolares, fora do seu enquadramento habitual, 

durante alguns dias ou até meses. Recorrem para tal a meios de alojamento 

oferecidos pelas mesmas ou ficam alojados no seio de famílias que os acolhem. Os 

motivos associados a este tipo de actividade turística é a aprendizagem de uma 

nova cultura, língua ou simplesmente conhecer novas localidades. Como suporte a 

este mercado existem alguns programas, nacionais e internacionais, como teremos 

oportunidade de ver no bloco seguinte. 

 

Quanto às viagens de finalistas, estas são, na sua maioria, realizadas com o 

apoio de agências de viagem ou operadores turísticos, cujo destino se pode situar 

fora ou dentro do país de origem, sendo o seu objectivo, essencialmente, lúdico, 

uma vez se tratarem de comemorações pelo término do ensino secundário, embora 

na actualidade tais celebrações já façam parte também do fim do ensino básico. 

 

No que respeita as visitas de estudo, estas serão tema de abordagem no 

ponto 4 do Capítulo IV, uma vez se tratarem do tema central do nosso trabalho, de 

modo a permitir um maior desenvolvido.  

 
 

Mercado Escolar 

       
 

Visitas de Estudo 

 
 

  Intercâmbio Escolar

 
 

Viagens de Finalistas 



Tese de Mestrado em Gestão e Desenvolvimento em Turismo 

 109

 

Apesar de serem parte integrante de um mercado que apresenta já alguma 

solidez e tradição no cerne das instituições de ensino, quer público, quer privado, os 

três subsegmentos apresentados diferem entre si nos seus objectivos, e 

consequentemente no modo como se comportam. 

 

 

 
Figura 8: Segmentação do mercado escolar de acordo com o objectivo da viagem 

 

 

Na Figura 8, podemos visualizar o mercado escolar segmentado de acordo 

com o objectivo principal da viagem, para cada um dos subsegmentos. Os objectivos 

dividem-se, basicamente, em viagens cuja motivação principal é a aprendizagem 

(visitas de estudo) e aquelas cujo motivo primário é a diversão (viagens de 

finalistas). No entanto, no que respeita aos intercâmbios escolares, embora sejam 
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entendidos como viagens para fora do seu enquadramento habitual, por um período 

que pode atingir um ano, com intuito de viverem experiências noutras instituições de 

ensino, escondem uma componente muito forte, aliada à motivação primária, 

nomeadamente a componente lúdica. 

 

Em termos gerais, se ao crescimento do sector de turismo acrescentarmos o 

aumento dos diversos tipos de experiências turísticas que têm vindo a surgir, entre 

os quais o turismo educacional, e se à melhoria das condições económicas 

somarmos o aumento do potencial das escolas, universidades e institutos de ensino, 

chegamos à conclusão de que o mercado escolar, incluindo aquele que se dedica às 

visitas de estudo, apresentam boas perspectivas no futuro. 
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2. Programas e organismos de apoio à mobilidade infanto-juvenil, 
internacionais e nacionais  

 
Como temos vindo a verificar ao longo do presente trabalho, o mercado 

escolar é um segmento de extrema importância para o sector turístico, não apenas 

por se tratar de um mercado que gera avultadas quantias de dinheiro originados 

pelos mais diversos factores, mas principalmente porque estarmos perante 

indivíduos responsáveis pelas escolhas e decisões tomadas pelas gerações futuras.  

 

À semelhança do que acontece com o turismo infantil, que também passou a 

ser alvo de interesses desde há relativamente pouco tempo, e estando a falar de 

programas e organismos que apoiam não só a mobilidade infantil como também de 

jovens adolescentes, a importância do turismo juvenil como campo de interesse de 

políticos e investigadores deu-se apenas, a nível internacional, em Novembro de 

1991, com a primeira conferência da OMT sobre o turismo juvenil, em Deli. Desde 

então, os interesses neste mercado não param de crescer, fixando-se actualmente 

em cerca de 140 milhões de jovens que viajam para fora do seu país de residência 

todos os anos (Seekings, 1995 in Carr, 1997:309). 

 

O turismo infantil é mais do que uma indústria; é também responsável por 

importantes trocas educacionais e culturais entre países, resultado, muitas vezes, de 

programas de intercâmbio, nacionais ou internacionais, como teremos oportunidade 

de verificar.  

 

a) Organizações e Associações Internacionais 
 

O contributo dado pelas organizações internacionais para o desenvolvimento 

do turismo jovem é incalculável e com tendências para crescer. Os principais 

motivos que justificam a sua importância prendem-se com a sua estrutura alargada, 

chegando a um conjunto de países, facilitando aos jovens as suas actividades 

turísticas, uma vez que lhes possibilitam alojamento e deslocações a preços mais 

baixos, assim como outros benefícios e actividades, das quais o intercâmbio de 

alunos e oportunidades para voluntarismo, eventos desportivos, acampamentos e 

experiências culturais, sendo apenas alguns exemplos. Algumas destas 

organizações e associações encontram-se registados a seguir. 



A realidade oculta das visitas de estudo enquanto subsegmento do mercado escolar, no âmbito do Turismo 
 

 112

A FIYTO (Federation of International Youth Travel Organisations), fundada 

em 1950, teve como principal objectivo encorajar o intercâmbio da população mais 

jovem entre países que tinham combatido entre si durante a 2ª Guerra Mundial. Hoje 

em dia, é uma organização que apoia e incentiva os jovens no seu estudo, assim 

como em estágios além fronteiras. 

 

A ISTC (International Student Travel Confederation), servindo os interesses 

dos jovens estudantes desde 1949, tem por filosofia contribuir, através das viagens 

estudantis, para a educação e desenvolvimento da cooperação a nível internacional. 

Para tal, contribuiu a criação do Cartão de Estudante Internacional, que foi já 

atribuído a 4 milhões de estudantes à escala mundial, permitindo descontos e 

benefícios a todos os seus portadores. Sedeada em Amesterdão, esta instituição 

hoje possui mais de 5000 postos espalhados por 106 países. 

 

A IYHF (International Youth Hostel Federation), fundada na Alemanha, em 

1909, existindo actualmente em mais de 40 países e gerando mais de 32 milhões de 

dormidas por ano, sendo a maior parte em países Europeus.  

 

De modo semelhante a estas organizações e instituições, também a União 

Europeia vê no turismo infantil um futuro promissor. A Comissão Europeia de 

Programas YOUTH, encontra-se empenhada em motivar estudantes a participarem 

em programas educacionais e culturais, tais como Sócrates e Leonardo, que têm 

apoioado, em termos de mobilidade, mais de 100.000 estudantes e jovens todos os 

anos (Richards e Wilson, 2003:3). 

 

As vantagens proporcionadas por estes organismos são mais que muitas. A 

título elucidativo apresentamos um estudo, realizado pelo ISTC em cooperação com 

a ATLAS, onde se encontram registadas as motivações, actividades, destinos, 

informações utilizadas e os gastos feitos pelos jovens, para além da duração média 

de estada e quais os alojamentos por estes escolhidos. Embora este segmento seja 

distinto do segmento em questão, são ainda várias as semelhanças entre ambos, 

daí que consideremos pertinente colocar os resultados do estudo (Richards e 

Wilson, 2004): 
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- As principais motivações que levam os mais jovens a viajar são a 

exploração de outras culturas (83%), a novidade (74%) e o aumento do nível de 

conhecimento (69%); 

 

- Os tipos de fontes de informação utilizados são, principalmente, a Internet 

(71%) e amigos/familiares (70%); 

 

- Os principais destinos escolhidos são a Europa (56%) e a América do Norte 

(16%); 

 

- Os meios de transporte mais utilizados são o avião (82%) e o comboio 

(30%); 

 

- Os locais escolhidos para a pernoita são os alojamentos de amigos e 

familiares (41%) e as residenciais (32%); 

 

- A duração da estada é bastante variável, sendo a média de 63 dias. Quanto 

mais longe os destinos, maior é a duração da estada; 

 

- Os custos médios por viagem rondam os $1.900 US dólares (cerca de 

1.500€), estando já a despesa da viagem incluída. Tais valores justificam-se através 

da duração da estada; 

 

- Durante a sua estada no local, algumas das actividades eleitas são a visita 

a locais de interesse histórico e monumentos (77%), fazer caminhadas (76%), assim 

como desfrutar do ambiente na esplanada de um café (72%) e fazer compras (72%); 

 

- As principais vantagens retidas pelos jovens das suas viagens são a 

vontade que ganharam em fazer mais viagens, terem conhecido novas culturas e, 

através da sua compreensão, terem alargado os seus conhecimentos. 

 

Apesar dos turistas mais novos terem bastante em comum, este segmento é 

claramente heterogéneo, o que se constata através do abrangente leque de 

motivações, atitudes e actividades. 
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O crescimento do número de estudantes à volta do globo sustenta o olhar 

optimista do turismo estudantil no futuro. O seu potencial, a longo prazo, é 

igualmente evidente. Durante as suas viagens, e tal como foi possível comprovar 

através do estudo mencionado, os jovens desenvolvem uma enorme vontade de 

viajar, o que pode vir a estimulá-los de um modo mais frequente durante a sua vida 

adulta. 
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b) Programas de Apoio Comunitários  
 

Entre os diversos programas de apoio comunitário existentes, a Comissão 

Europeia adoptou alguns que procuram apoiar a aprendizagem de uma forma 

progressiva e constante ao longo da vida. Alguns destes programas encontram-se, 

de forma esquematizada, no quadro abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Quadro 19: Esquematização de alguns Programas de Apoio Comunitário 

1- Erasmus I (1987-1990) 
     
2- Erasmus II (1990-1994) 
 
3- Socrates I (1995-1999) 
 
  
                                                                       Acção 1: Comenius      Comenius 1 
 Comenius I: 1995-1999         Comenius 2 
 Comenius II: 2000-2006     Comenius 3 
       

       
 

 Acção 2: Erasmus Erasmus 1 
  Erasmus 2 
  Erasmus 3 
 
 
4- Programa Comunitário de Apoio                Acção 3: Grundtvig 
    Sócrates II (2000-2006) 
     Acção 4: Língua 
      
 Acção 5: Minerva 
 

Acção 6: Observação e inovação nos sistemas e 
políticas educativas 

 
Acção 7: Acções conjuntas entre o Programa 
Sócrates e outros programas comunitário 

 
Acção 8: Medidas de acompanhamento 
destinadas a promover os objectivos globais do 
programa 

 
 
 
5- Programa Comunitário de Apoio 
    Leonardo da Vinci 
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Entre estes, iremos fazer referência apenas ao Programa Sócrates, ao 

Comenius, ao Erasmus e ao programa Leonardo da Vinci, uma vez que só estes se 

dirigem ao público aqui em questão e de interesse para o presente trabalho, embora 

o programa Leonardo da Vinci possa ser adoptado por parte de indivíduos com 

idades superiores. 

 
 
Programa Sócrates 
 
‘Sócrates’ é o programa europeu para a educação, adoptado pela Decisão nº 

819/95/CE. O seu objectivo é promover uma Europa do conhecimento e fomentar a 

educação ao longo da vida mediante a aprendizagem de línguas estrangeiras, o 

incentivo à mobilidade, a promoção da cooperação a nível europeu, a abertura aos 

meios de acesso à educação e uma utilização acrescida das novas tecnologias no 

domínio da educação. 

 

A primeira fase do programa Sócrates teve uma duração de cinco anos 

(1995-1999). Após estes cinco anos, procedeu-se à renovação do programa, sendo 

que a duração da segunda fase irá decorrer durante sete anos (2000-2006). Este 

programa tem, durante a sua segunda fase, um fundo de cerca de 1850 milhões €. 

 
 
Acção 1: Programa Comenius 

O programa Comenius, cujo nome surgiu como forma de lembrar a herança 

cultural, procura ajudar todos os indivíduos que estudam e ensinam nas escolas, de 

modo a desenvolverem um sentimento de pertença a uma Comunidade Europeia 

comum, comunidade esta caracterizada por diversas tradições, culturas e 

identidades regionais, mas com uma história comum. 

À semelhança do programa Sócrates, também a acção Comenius foi dividido 

em duas fases, a primeira durante o período 1995-1999 e a segunda fase de 2000-

2006. 

Este programa tem por objectivos gerais melhorar a qualidade e reforçar a 

dimensão europeia no ensino escolar (básico e secundário), contribuir para a 

promoção da aprendizagem de línguas e promover a consciência intercultural. A um 
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nível secundário, os seus objectivos passam por incentivar a cooperação 

transnacional entre escolas; contribuir para a melhoria da formação inicial e contínua 

do pessoal educativo e desenvolver redes de parcerias de escolas e de projectos de 

formação do pessoal educativo. 

Tal como se encontra representado no Quadro 19, o programa Comenius 

integra três sub-acções: 

  Comenius 1 -  Parcerias entre Escolas/Projectos Educativos Europeus: 

Esta sub-acção tem por objectivo a realização de parcerias transnacionais entre 

escolas do ensino básico ou secundário, com o objectivo de desenvolver Projectos 

Educativos Europeus (PEE), baseados no património cultural, questões ambientais, 

ciência e tecnologia, bem como outros temas de interesse comum para alunos de 

diferentes países europeus e promover a consciência intercultural, incentivando a 

cooperação transnacional entre escolas; contribuindo para a melhoria da formação 

inicial e contínua do pessoal educativo e desenvolvendo redes de parcerias de 

escolas e de projectos de formação do pessoal educativo. 

  Comenius 2 -  Formação Contínua do Pessoal Educativo: Destaca-se 

pelo desenvolvimento de projectos transnacionais de formação contínua, com uma 

das seguintes orientações: 

       - Promoção da dimensão europeia do ensino primário e secundário, através do 

intercâmbio de informações e de experiências relativas a estratégias para alcançar 

este objectivo; 

       -  Aumento dos níveis de aproveitamento e de participação escolar, 

desenvolvendo as competências do pessoal docente directamente envolvido na 

melhoria do rendimento escolar em geral e garantindo a participação activa de 

crianças com necessidades educativas e capacidades especiais. 

 

Comenius 3 - Redes Comenius:  Apoia as actividades europeias de 

associações que trabalhem no âmbito da cooperação entre escolas (por exemplo, 

associações de professores ou de pais);  actividades de sensibilização relativas à 

promoção da cooperação europeia neste sector, incluindo o apoio ao concurso "A 

Europa na Escola". 
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Acção 2: Programa Erasmus 

O Programa Erasmus é aprovado em 1987, pelos Ministros da Educação dos 12 

Estados-membros, pelo Art. 128º do Tratado da CEE, cujo nome deriva da sua 

abreviatura inglesa EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of 

University Students. 

Teve como antecessor o Programa-piloto para a cooperação inter-universitária, 

lançado no âmbito do Programa de Acção de Educação da Comunidade Europeia, 

em 1976. 

Desde a sua implementação, em 1987, o impacto “foi de imediato e 

unanimemente reconhecido, bastando para tanto atentar ao facto de um valor 

partido de 2500 estudantes/ano antes da sua implementação se passa, logo no 

primeiro ano de execução, para o patamar de 4000 estudantes em 1987/88” 

(GAERI, 2000 in Malta e Carneiro, 2005:9). 

No ano de 1995, o programa Erasmus foi integrado no Programa de acção 

comunitário Sócrates, fazendo parte de uma das suas oito acções. A acompanhar 

esta alteração, o programa divide-se em três sub-acções: 

Erasmus 1 – Cooperação Inter universitária Europeia 

• Programas Intensivos (IP)  

• Projectos de Desenvolvimento Curricular (CD)  

Erasmus 2 - Actividades de Mobilidade  

• Organização da Mobilidade (OM)  

• Mobilidade de Estudantes e Professores Universitários  

• Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS)  

Erasmus 3 – Redes Temáticas 

No que respeita os seus objectivos, o programa Erasmus visa promover a 

qualidade e reforçar a dimensão europeia no ensino superior, incentivando a 

cooperação transnacional entre instituições de ensino superior; fomentando a 

mobilidade europeia no ensino superior e melhorando a transparência e o 
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reconhecimento académico de estudos e habilitações em toda a União Europeia.

  

Quanto à sua dimensão numérica, mais uma vez os valores falam por si. Como 

apresenta a Comissão Europeia (2004 in Malta e Carneiro, 2005:10), “entre 1987/88 

e 2002/03, o número de alunos Erasmus aumentou 3721%; só no período balizado 

entre 1999/2000 a 2002/03 houve cerca de 458000 estudantes a deslocarem-se 

para o estrangeiro, representando este valor um acréscimo de, aproximadamente, 

32% face aos quantitativos recenseados no decurso dos quatro anos anteriores”. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Malta e Carneiro, 2005 

Figura 9: Evolução do número de estudantes Erasmus 

  

Entre os principais países emissores de alunos Erasmus, conta-se a França, 

com 16%, a Alemanha, com 15%, a Espanha e a Itália, com 15 e 12%, 

respectivamente, perfazendo um total de 58%. Portugal, no ano 2002/03, contribuiu 

com 3% do total de emissões (Malta e Carneiro, 2005:14). 

Relativamente aos países de destino, destacam-se a Espanha (17%), a França 

(15%), o Reino Unido (14%) e a Alemanha (13%). 
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Fonte: Malta e Carneiro, 2005 

Figura 10: Estudantes ERASMUS em 2002/03, segundo o país de origem e o país de 
destino – Países aderentes nas fases ERASMUS I e II 

 

Por último, relativamente às áreas de estudo, estão entre as mais elegidas os 

Estudos Comerciais/Gestão (22%), Línguas e Filologias (13%), Engenharias (13%) e 

as Ciências Sociais (13%) (Malta e Carneiro, 2005). 

 

Programa Leonardo da Vinci 

A 6 de Dezembro de 1994, o Conselho de Ministros da União Europeia adoptou 

o Programa Leonardo da Vinci para uma implementação de uma política comunitária 

de estágios curriculares, que está relacionado com o mercado escolar, apesar de ser 

mais vasto. 

Este programa, adoptado por um período de cinco anos (19995-1999), tinha 

como principal objectivo apoiar e complementar as actividades empreendidas nos 

Estados-Membros da EU, para melhorar a qualidade das políticas e práticas de 

formação. Para tal, contribuiu um fundo de 620 milhões de ECUS e encontrava-se 

aberto aos seus 15 Estados-Membros, sendo posteriormente alargado ao Chipre, 

Estónia, Hungria, Lituânia, Letónia, Roménia, Polónia e República Eslovaca. 
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Encontrando-se actualmente na segunda fase (2000-2006), o programa tem 

como seus objectivos principais reforçar as aptidões e competências das pessoas, 

sobretudo dos jovens em formação profissional inicial, a fim de facilitar a sua 

inserção profissional; melhorar a qualidade e o acesso à formação profissional 

contínua e à aquisição de aptidões e competências ao longo da vida; remover e 

reforçar a contribuição da formação profissional para o processo de inovação, a fim 

de melhorar a competitividade e o espírito empresarial 

(http://europa.eu.int/comm/education/programmes).  

Os beneficiários deste programa são os organismos ou empresas que 

desenvolvam a sua actividade no sector da formação profissional, designadamente 

(http://europa.eu.int/comm/education/programmes):  

• Estabelecimentos, centros e organismos de formação profissional a todos os 

níveis, incluindo as universidades;  

• Centros e organismos de investigação;  

• Empresas e grupos de empresas, nomeadamente as PME;  

• Organizações profissionais, incluindo as câmaras de comércio;  

• Parceiros sociais a todos os níveis;  

• Autarquias e organismos locais e regionais;  

• Organismos associativos e organizações não governamentais.  

O programa Leonardo da Vinci promove as seguintes medidas: apoio à 

mobilidade transnacional das pessoas em formação profissional e dos responsáveis 

pela formação na Europa; apoio a projectos-piloto, baseados em parcerias 

transnacionais, que visem o desenvolvimento da inovação e da qualidade da 

formação profissional; desenvolvimento de redes de cooperação transnacional que 

facilitem o intercâmbio de experiências e de boas práticas; procede à compilação e 

actualização de material de referência comunitário e de dados comparáveis e 

promove as competências linguísticas, designadamente no caso das línguas menos 

utilizadas e ensinadas (http://europa.eu.int/comm/education/programmes). 

A partir desta última medida, que fomenta o estudo de línguas estrangeiras 

observa-se que os países que recebem maiores fundos da Comissão Europeia para 

este programa (Irlanda, Portugal, Eslovénia e Espanha), são os países em que o 



A realidade oculta das visitas de estudo enquanto subsegmento do mercado escolar, no âmbito do Turismo 
 

 122

número médio de línguas aprendidas por cada indivíduo está abaixo do desejável 

(Quadro 20). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comissão Europeia, 2004d 

Quadro 20: Número médio de línguas estrangeiras aprendidas pelos países da União 

Europeia (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Países N.º médio de línguas aprendidas 
Luxemburgo 2.9 
Finlândia 2.4 
Dinamarca 1.9 
Bélgica (Comunidade 
Flamenga) 

1.9 

Suiça 1.7 
França 1.7 
Grécia 1.5 
Holanda 1.5 
Bélgica (Comunidade 
Francesa) 

1.4 

Portugal 1.3 
Áustria 1.2 
Alemanha 1.2 
Itália 1.1 
Espanha 1.1 
Irlanda 1.0 
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Fonte: Comissão Europeia, 2004e 

Figura 11: Fundos da Comissão Europeia para o Programa Leonardo da Vinci 

 

No que respeita estes quatro programas – Sócrates, Comenius, Erasmus e 

Leonardo da Vinci, em termos de perspectivas futuras, a Comissão Europeia 

adoptou, a 14 de Julho de 2004, um novo programa, cujo período de duração será 

entre 2007-2013, no âmbito da aprendizagem progressiva e constante. Para tal, a 

Comissão dispôs já de 13,62 biliões €, tendo traçado os seguintes objectivos: 

- Para o programa Comenius: envolver um em cada vinte alunos em actividades 

educacionais, durante a realização do programa; 

- Para o programa Erasmus: contribuir para que, no ano 2011, se tenham 

atingido 3 milhões de participantes individuais na mobilidade de estudantes; 

- Para o programa Leonardo da Vinci: aumentar o número de estágios nas 

empresas para 150.000 por ano, até ao final do programa.  

 

c) Programas Nacionais 

No que respeita o território nacional, a Intercultura-AFS Portugal, membro da 

rede AFS desde 1956, é uma associação de voluntariado sem fins lucrativos, que 
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contribui para a compreensão e paz entre os povos, utilizando diferentes 

metodologias e ajudando a formar cidadãos responsáveis, detentores de uma 

consciência global. Promove a aprendizagem intercultural e a educação global, com 

qualidade e recorrendo preferencialmente à realização de programas de intercâmbio 

(Monteiro, 2002).  

Proporciona experiências de aprendizagem internacional e intercultural a 

indivíduos, famílias, escolas e comunidades, através de uma parceria global que 

assenta no voluntariado. 

Para levar a cabo estes objectivos, a associação fomenta cinco programas 

distintos: 

- AFS – Estudar um ano no estrangeiro: é uma experiência de intercâmbio, que 

dá a oportunidade de viver durante um ano num dos 11 países disponíveis, em três 

continentes (2 países na América do Norte, 2 na Ásia/Oceânia e 7 na Europa). Neste 

intercâmbio podem participar jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 18 

anos, com o 9º ano de escolaridade completo à data de partida. 

- AFS -. Famílias de Acolhimento: Neste campo, a Intercultura-AFS desenvolve 

três tipos de programas: anual, semestral e trimestral.  

- AFS – Outros Programas (Programas Aventura e Serviço Comunitário) 

- Cursos de Línguas: Os cursos de língua podem ser realizados por qualquer 

pessoa (jovens, adultos, grupos), em qualquer altura do ano, independentemente 

dos seus conhecimentos prévios ou da sua idade.  

- OENA – Outra Escola Novos Amigos: Este, por ser o que está directamente 

ligado com iniciativas entre instituições escolares nacionais, é também o que nos 

desperta mais interesse. Tem por finalidade enriquecer a educação dos alunos “do 

7º ao 11º anos de escolaridade com outro meio escolar. Cada grupo visita uma 

escola de uma região diferente procurando, durante a sua estadia, conhecer a 

realidade socioeconómica, bem como as diferentes expressões culturais da zona. 

Os aspectos geográficos, antropológicos e ecológicos serão também objecto de 

observação e conhecimento” (Monteiro, 2002:186).  
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Existindo desde 1985, o programa promove o intercâmbio entre escolas das 

diferentes regiões do nosso país – continente e ilhas, sendo uma iniciativa que conta 

com o apoio do Ministério da Educação e do Instituto da Juventude, sendo que este 

último, cessou o seu apoio em 2004, comprometendo a sua continuidade. Assim, em 

termos futuros, o programa depara-se com a incógnita da sua continuação. 
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3. Algumas ofertas do Turismo Infantil na Europa: o caso concreto de 
Portugal  

 
A crescente importância conferida às crianças nos últimos anos, ou talvez 

mesmo nas últimas duas décadas, tem-se reflectido, segundo a International 

Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA)14, na expansão do número 

de ofertas que tem surgido para este público, um pouco por toda a Europa. 

 

O público infantil tem vindo a ser alvo da atenção de vários olhares: do sector 

político ao sociológico, passando também pela medicina. E, mais recentemente, do 

sector do turismo e do marketing, os quais têm “andado de mãos dadas” no que toca 

às ofertas turísticas para os mais pequenos e dos quais são exemplos, em território 

europeu, diversos parques temáticos (Disneyland Paris, Legolândia na Grã-

bretanha15, Phantasialand na Alemanha, Port Aventura em Espanha16) e, entre nós, 

o caso do parque de diversões, Bracalândia.  

 

Contudo, outros recursos são dignos de serem mencionados, como é o 

exemplo de alguns museus específicos para crianças: Tropenmuseum, em 

Amesterdão (Noruega), Eureka! The Museum for Children, em West Yorkshire 

(Inglaterra) ou o Zoom Children’s Museum, em Viena (Austria), todos membros da 

Association of Children’s Museums (ACM) (www.childrensmuseums.org). Surgem 

ainda outro tipo de atracções, como é o caso de labirintos gigantes feitos a partir de 

uma plantação de milho ou de outras plantas de cultivo. É disso exemplo o Corn 

                                                           
14http:// www.iaapa.org 

15 Sendo que o país em questão tem ainda como outras ofertas para o público infanti: Alice in Wonderland Family Park. 

Alton Towers. The American Adventure. Blackgang Chine. Camelot Theme Park. Chessington World of Adventures. 

Crealy. Drayton Manor Park. Flambards Experience. Flamingo Land. Gullivers Theme Parks. Legoland. Lightwater Valley. 

Loudoun Castle. M&D's. The New Metroland. Oakwood. Once Upon a Time. Pleasure Island. New Pleasurewood Hills. 

Robin Hill. Sundown Adventureland. Thorpe Park. Watermouth Castle and Family Theme Park. Wonderland.  

  
16 Sendo que o país em questão tem ainda como outras ofertas para o público infantil: New Roller Coaster. La Tarántula. 

Tornado. Top Spin. La Máquina. Los Fiordos (The Fjords). La Turbina. Los Rápidos (The Rapids). Mas-Max. La Reina de 

África (The African Queen). La Pérgola. La Jungla(The Jungle). Rotor. Caballos del Oeste (Western Horse ride). El 

Templo Perdido (The Lost Temple). Mini Flume Ride. Bosque Jurásico (Jurassic Park). Las Cumbres (The Peaks). 

Noriavisión. Telesaurio. Fire Chief. Barón Rojo. Elevated train. Baby Selva (Baby Jungle). Ford-T. Baby Barcas. 

Lanzadera. El Aserradero. The Old Mine 1910. Río Encantado. La Cadenas. Botes. Pista Aventura. Mini Tren. Jardín 

Laberinto (Laberinth Garden). Torneo. Samba Balloom. Zeppelín. Los Carros. Autos Baby. 
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Maze, em Rocamadour (França) e o Jardín Laberinto, em Espanha; os parques 

aquáticos, centros multimédia e planetários (www.germany-tourism.co.uk).  

 

Apesar dos inúmeros recursos existentes no quadro europeu no que respeita 

ao público infanto-juvenil, a nossa análise irá focar-se unicamente sobre o nosso 

país, para o qual nos propusemos identificar, localizar e caracterizar as propostas, 

para os mais novos, publicadas pelo semanário Jornal Expresso, no período entre 

Outubro 2004 e Outubro 2005. 

 

Deste levantamento, poderemos analisar qual o tipo de recurso turístico 

predominante e as possíveis variações no que respeita a sua localização. Ou seja, 

verificar se existe um padrão de localização geográfico, em que a concentração das 

ofertas ocorre nos grandes centros urbanos ou se não se identifica nenhum padrão 

geográfico. 

 

Mas, o que se entende pelo conceito de recursos turísticos? Recursos 

turísticos, segundo a OMT (www.wto.org), são todos os bens e serviços que, por 

intermédio da actividade humana, tornam possível a actividade turística e satisfazem 

as necessidades da procura. Os mesmos são, para Barroco (2005), constituídos 

pelo património turístico que, mediante uma intervenção do homem, se transformam 

em património utilizável. 

  

 Os recursos turísticos constituem a motivação essencial para a escolha de um 

destino, quanto aos seus atractivos de ordem natural, cultural ou de animação 

recreativa. Por outras palavras, estes são o conjunto dos elementos naturais, 

culturais, artísticos, históricos ou tecnológicos que conformam a atracção turística. 

  

Vários são os autores e organismos que segmentaram os recursos turísticos. 

Para a Direcção Geral de Turismo (DGT), a classificação proposta divide dois 

grandes grupos (Figura 12): 

 

 - Recursos turísticos primários: resultam quer da acção da Natureza (recursos 

naturais), quer da acção do homem (recursos culturais e históricos), constituindo 

condição indispensável para o surgimento do produto turístico. De uma forma geral, o 

facto turístico surge posteriormente, não condicionando a criação destes elementos; 
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 - Recursos turísticos secundários: têm por objectivo a satisfação das 

necessidades dos turistas. A sua criação é condicionada pelo facto turístico. (ex.: 

unidades de alojamento, agências de viagens, complexos de animação, etc.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: DGT (2001) 

Figura 12: Classificação de recursos turísticos segundo a DGT 

 

 

Outros autores, vinculam as suas propostas não às finalidades dos recursos 

mas a outros critérios (Swarbrooke in Cunha, 2001; Cunha, 2001; Middleton, 1988; 

Inskeep, 1991). Para Swarbrooke (in Cunha, 2001:261), os recursos turísticos 

podem ser divididos do seguinte modo: 

 

• Atracções naturais: praias, montanhas, parques naturais, cataratas, 

rios, etc.; 
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• Atracções criadas pelo Homem sem a intenção de atrair visitantes: 

catedrais, monumentos, centros de peregrinação, museus, palácios, centros 

urbanos, etc.; 

• Atracções artificiais criadas com o fim de atrair visitantes: parques 

temáticos, ecomuseus, casinos, centros de exposição, balneários, centros 

comerciais, etc.; 

• Eventos especiais e mega eventos: festivais de arte, jogos desportivos, 

exposições, aniversários históricos, etc.  

 

Já para Cunha (2001: 263), a classificação proposta considera sete grandes 

categorias de recursos turísticos, a saber: 

 

• Núcleos receptores naturais, divididos em reservas naturais, parques 

naturais, monumentos naturais, paisagens protegidas e jardins; 

• Núcleos receptores monumentais e culturais; 

• Núcleos receptores religiosos; 

• Núcleos climáticos e hidrológicos, divididos em praias, estâncias 

montanhosas de Inverno e estâncias hidrológicas e climáticas; 

• Núcleos receptores temáticos, divididos em parques temáticos, casinos, 

compras de ócio e turismo industrial; 

• Núcleos turísticos desportivos, ligados ao mar, à natureza, específicos 

de montanha ou heterogéneos; 

• Eventos especiais e mega eventos. 

 

 
 

A classificação proposta por Middleton (1988) resume-se a quatro tipos de 

recursos turísticos: 

 

• Naturais: clima, paisagens, praias, clima; 

• Construídos: centros históricos, monumentos, atracções 

propositadamente construídas para visitantes (ex.: parques temáticos); 

• Culturais: teatros, museus, folclore; 

• Sociais: oportunidades para conhecer o modo de vida dos residentes da 

área de destino. 
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Por último, apresentamos a classificação proposta por Inskeep (1991): 

 

• Naturais: clima, paisagem, praias e marinas 

• Culturais: estações arqueológicas, centros históricos, arte e artesanato, 

actividades económicas interessantes, museus, simpatia dos residentes; 

• Tipos especiais de atracções: parques temáticos, parques de diversão, 

circos, compras, casinos, entretenimento e desporto; 

• “Facilidades” que podem constituir atracções: hotéis e resorts, 

transportes, gastronomia; 

• Outras atracções: estabilidade política, saúde e segurança pública, 

custos da viagem para o destino. 

 
 

Da análise cuidada dos vários tipos de recursos turísticos apresentados pelos 

diversos autores, optámos por formular uma tipologia de recursos para o mercado 

infantil, em muito semelhante à proposta apresentada pela DGT (Figura 12), uma 

vez que se trata de um modelo mais generalista e adequado àquilo que se pretende 

construir no decurso desta investigação. Os elementos omitidos dizem respeito a 

recursos cujos interesses estão intimamente relacionados com indivíduos em idade 

adulta.   
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Figura 13: Classificação dos recursos turísticos direccionados ao mercado infantil 

 

 

Por outro lado, sendo nosso objectivo, como ficou mencionado previamente, 

fazer uma identificação, localização e caracterização das propostas apresentadas 

para o público infanto-juvenil, em Portugal, torna-se igualmente fundamental a 

adopção de uma classificação das actividades possíveis de serem realizadas por 

este público (Figura 14).  
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Figura 14: Classificação das actividades realizadas pelo mercado infantil 

 
Deste modo, e a partir da leitura da figura acima, existe, logo à partida, uma 

característica importante que distingue as diferentes actividades: referimo-nos à 

participação, ou não, das crianças durante a realização das actividades. No caso 

das actividades nas quais as crianças não passam de espectadores englobamos as 

visitas, quer livres, quer guiadas (ex.: museus, exposições, Portugal dos Pequenitos, 

etc.), os encontros de leitura, nos quais são contadas às crianças histórias e contos 

de fada e os espectáculos ou peças de teatro, que podem ser musicais ou não (ex.: 

teatro de marionetas, balleteatro, espectáculos de dança, etc.). Por outro lado, das 

actividades das quais as crianças participam enquanto dinamizadoras, englobamos 

todo o tipo de oficinas, cuja abrangência se estende às mais diversas áreas e para 

as quais a imaginação é o limite, dando à criança a possibilidade de aplicar a sua 

criatividade nas mais diversas áreas: desde a pintura, ao desenho, à música, à 
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leitura, ao teatro e passando também pela bricolage. Acrescem-se os jogos 

didácticos, cujo principal objectivo é estimular as capacidades intelectuais das 

crianças, ao mesmo tempo que lhes pretende incutir o gosto pela aprendizagem. 

Destas actividades fazem parte o pedipaper (actividades móveis), as observações 

científicas e os mais diversos jogos que têm por base um determinado tema e cuja 

contribuição sustenta a aprendizagem da criança (actividades fixas). Fazem ainda 

parte desta categoria as actividades lúdicas, através das quais é dada às crianças a 

liberdade de gerir o seu tempo livre e as suas brincadeiras, sem que exista uma 

determinada ordem ou tempo limite para cada uma delas (ex.: visita a um parque 

natural). Por último, englobamos as actividades de desporto, quer sejam aquáticas, 

terrestres ou aéreas. 

 

Qualquer uma destas actividades apresentadas pode ser levada a cabo em 

instalações indoor ou outdoor, dependendo das intenções do fornecedor 

responsável pelas mesmas.   

 

Apesar do nosso tema se focar, fundamentalmente, sobre as visitas de 

estudo, parte integrante do mercado escolar, estas actividades não são exclusivas 

deste mercado, podendo também ser desenvolvidas pelo mercado familiar ou 

independente para crianças. 

 

Uma vez apresentadas as tipologias necessárias para a classificação dos 

recursos e das actividades turísticas dirigidas às crianças, passaremos a analisar as 

ofertas publicadas no Jornal Expresso, para o nosso país.  

 
De acordo com o INE (2006)17, estima-se que existam em Portugal, em 2005, 

cerca de um milhão e oitocentas mil crianças, com idades compreendidas entre os 0 

e os 14 anos, o que significa dizer, aproximadamente, 15,6% da população total.  

 

Sem dúvida um número apetecível para os fornecedores de recursos 

turísticos destinados a crianças. Embora não estejamos a assistir a uma tendência 

no crescimento da taxa de natalidade, o aumento de recursos para este público é 

um facto, também visível em Portugal. 

 

                                                           
17 INE in Estimativas de população residente, Portugal, NUT II, NUT III e Municípios 2005 (Agosto 2006) 
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Os media são uma importante fonte de informação na actual sociedade do 

conhecimento. Não só os professores nas escolas recorrem às novas tecnologias de 

informação, para a organização de visitas de estudo, mas também no âmbito 

familiar, aquando da planificação das férias em família, a Internet, os amigos, a 

imprensa e experiências passadas estão entre as ferramentas de decisão favoritas. 

É neste âmbito que nos propusemos seleccionar aleatoriamente um dos meios de 

divulgação, dentro da imprensa escrita, existente no mercado português, com 

ofertas para os mais novos. O levantamento foi levado a cabo com base no 

semanário Jornal Expresso, edição Norte, durante um ano civil (entre Outubro de 

2004 a Outubro de 2005), com o propósito de localizar nos diferentes concelhos e 

classificar o tipo de propostas oferecidas às crianças portuguesas (Anexo 2). 

Estando conscientes do enviesamento que poderá ocorrer ao fazer a análise, 

favorecendo a região Norte e Centro, omitimos nesta mesma análise a parte Sul do 

país. Acresce o interesse em analisar a existência, ou não, de um padrão de 

distribuição geográfica.  

 

Porém, para além de uma publicação anual do Jornal Expresso, dirigido ao 

público infantil, com o título ‘Guia Expresso – Mais Novos’, encontra-se disponível no 

mercado uma outra publicação, onde podemos encontrar as mais diversas 

sugestões, propostas e eventos de interesse para as crianças. Trata-se da revista 

Visão Júnior, com publicação mensal. De forma idêntica, também o Instituto de 

Turismo de Portugal (ITP), distribui ocasionalmente pequenas brochuras contendo 

várias sugestões de itinerários para passeios destinados às crianças no seio familiar 

(Figura 15). 
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Figura 15: Exemplos de publicações para o público infanto-juvenil 

 

 

Optamos por omitir, na representação geográfica, as propostas com menos 

de 10 ocorrências, de modo a permitir uma leitura mais objectiva do tema em 

questão, assim como trabalhar apenas com a tipologia das actividades para o 

mercado infantil de nível 3, ou seja, visitas, leitura e teatro / espectáculo, dentro das 

actividades desempenhadas pelas crianças enquanto espectadoras e oficinas, jogos 

didácticos, actividades lúdicas e desporto, ao nível das actividades realizadas pelas 

crianças enquanto participantes. 
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Figura 16: Representação das várias ofertas infanto-juvenis propostas pelo Jornal 

Expresso (entre 10/2004 e 10/2005), em Portugal 
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Da leitura da Figura 16, existem algumas conclusões que, desde logo, são 

visíveis: 

 

- Há uma clara concentração de oferta nas regiões centro e norte de 

Portugal, liderada pela cidade do Porto, que se justifica por se tratar da edição Norte 

do semanário Expresso. Contudo, existe uma excepção com a cidade de Lisboa 

que, em termos de volume de ofertas, se encontra em 2º lugar; 

 

- As restantes três cidades, Coimbra, Aveiro e Viseu, todas capitais de 

distrito, à semelhança do que acontece com o Porto e Lisboa, encontram-se 

dispersas pela região centro do nosso país, sendo também as únicas cidades de 

relevo; 

 

- No que respeita às actividades oferecidas, existem diferenças significativas 

entre cada uma das cidades: (i) no Porto, são as oficinas que lideram a tabela, 

seguidas pelas visitas, situação que não se verifica em mais nenhuma cidade; (ii) o 

padrão das actividades oferecidas em Lisboa e Coimbra assemelha-se em muito. 

Em ambas as cidades, vem em primeiro lugar as visitas com uma pequena margem 

de distância dos teatros / espectáculos; (iii) em Viseu, predominam claramente 

actividades de teatro / espectáculo, seguindo-se, com igualdade de ocorrências, as 

visitas e as oficinas, oferecidas na sua totalidade pelo Teatro Viriato, cuja oferta está 

muito ligada às crianças; (iv) por último, as ofertas de actividades predominantes na 

cidade de Aveiro são as visitas e o teatro / espectáculo. Em termos gerais, as 

actividades desportivas e de leitura são as que menos impacte têm no conjunto total 

das propostas apresentadas. 

 

Por outro lado, através da análise do Anexo 2, que apresenta a listagem 

completa do levantamento feito, podemos afirmar que em cada uma das cidades 

existe uma, ou um pequeno grupo de instituições que se destacam e que são os 

principais responsáveis pelo volume de ofertas em cada uma delas. No Porto, este 

grupo é constituído pelo Museu do Vinho do Porto, cujas ofertas se concentram nas 

oficinas e nos jogos didácticos, pela Biblioteca Municipal Almeida Garrett, na qual se 

destacam as leituras e pelo Teatro do Campo Alegre, a Casa do Infante, a Fundação 

de Serralves e o Museu dos Transportes e das Comunicações, cuja principal 

actividade são as oficinas.  
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Em Aveiro, este grupo é demarcado pelo estaleiro Teatral, que oferece 

principalmente actividades de teatro / espectáculo e pela Fábrica de Ciência Viva, 

que se divide entre as visitas e os jogos didácticos. 

  

No que respeita a Coimbra, os principais fornecedores de actividades são o 

Teatro Inatel, cujas ofertas se concentram em actividades de teatro / espectáculo, o 

Jardim Botânico, que propõe visitas a este espaço e a Casa Municipal da Cultura, 

cujas atracções são mais dirigidas à leitura e às oficinas. 

 

Em Viseu, existe um único dinamizador de actividades, quer de teatro / 

espectáculo, quer de oficinas, dirigidas ao público infantil: o Teatro Viriato.  

 

No caso de Lisboa, não existe um grupo específico de dinamizadores de 

actividade, sendo muito vasto o número de fornecedores, com apenas uma 

ocorrência cada. 

 

Em termos gerais, do levantamento de propostas feitas a partir do semanário 

Jornal Expresso, podemos concluir que existe uma maior concentração de ofertas 

no Porto, o qual se destaca claramente em termos de volume de ofertas. Este 

motivo pode ser justificado pela distribuição regional das crianças portuguesas até 

aos 14 anos (Mathews, 1997:11), na qual a região norte lidera o quadro (Figura 17). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Mathews (1997:11) 

Figura 17: Distribuição regional das crianças portuguesas até aos 14 anos 
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Da leitura da Figura 17, verificamos que a parcela mais significativa de 

crianças portuguesas, até aos 14 anos, reside no norte do nosso país (cerca de 

37%), seguindo-se a NUT de Lisboa, com 28%. NUTs como o Alentejo, Algarve, os 

Açores e a Madeira encontram-se equiparados quanto ao número de crianças 

residentes. 

 

As propostas com maior peso relativo localizam-se, na sua maioria, junto de 

cidades de alguma dimensão, sendo todas capitais de distrito. As actividades mais 

sugeridas passam pelas oficinas e visitas, sendo que as menos apontadas são as 

dedicadas ao desporto e à leitura. Entre os principais fornecedores de actividades 

propostos contam-se os museus e os teatros. 

    

No que respeita às cidades com menos de dez ocorrências, apesar do seu 

volume de ofertas não ser, em termos comparativos, tão relevante como o das 

cidades que aqui foram analisadas, importa referir que cidades como Guimarães, 

V.N. Gaia, Matosinhos e Braga representam, no seu conjunto, cerca de 12,4%, de 

um total de 282 ocorrências. 

 

À margem da informação contida no Jornal Expresso, e baseando-nos na 

informação contida na Revista de Turismo e Desenvolvimento nº5, verificamos que 

também em Portugal, se destacam, pelo volume de visitas que acolhem anualmente, 

o Oceanário, em Lisboa, o Jardim Zoológico de Lisboa, Portugal dos Pequenitos, em 

Coimbra, a Aldeia José Franco, em Mafra e o Zoo Marine, em Albufeira, como sendo 

os principais focos dinamizadores de oferta para o público infantil, quer sejam 

acompanhados por familiares, no âmbito do mercado familiar, ou integrados num 

conjunto mais alargado de crianças pertencentes a uma mesma instituição de 

ensino, como é o caso do mercado escolar.   
 

 Comparativamente à oferta proposta pelo Jornal Expresso para o público mais 

jovem, as ofertas cujo volume de vendas se encontra entre os primeiros lugares dos 

recursos existentes no nosso país, encontram-se concentrados junto da zona litoral, 

próximo dos grandes centros urbanos, dos quais Lisboa desempenha um papel 

preponderante 
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3.1 Os Museus: um caso específico da oferta 
 

A par dos sistemas periciais, produtores de conhecimento nas matérias do 

turismo, que têm invertido lentamente o trato negligente dado às crianças como 

“sujeitos geradores de práticas e consumos turísticos (…)” (Malta, 2001:243), 

também os museus têm vindo a criar serviços educativos dirigidos às crianças, onde 

são exemplos os museus dedicados ao brinquedo, jogos tradicionais e outras 

iniciativas ligadas ao património lúdico-cultural. Estes são, sem dúvida, sinais que 

demonstram que o papel da criança enquanto consumidora se está a afirmar 

lentamente (Malta, 2001). Prova disso é o facto do público escolar e público infanto-

juvenil serem dos mais representados nas estatísticas dos visitantes de museus e 

aqueles que mobilizam a maior parte dos recursos educativos destas instituições 

(…) sendo importante reconhecer a importância e o peso destes segmentos de 

públicos na programação destas instituições (Silva, 2006:161). 

 

É, precisamente, por se tratar de fornecedores cuja importância para o 

mercado escolar é indiscutível, principalmente por reunirem as mais diversas áreas 

de aprendizagem, que se autonomizou o presente bloco, por forma a retratar a 

realidade vivida pelos nossos museus, a sua evolução, os obstáculos que enfrentam 

e, finalmente, a ligação com o público infantil. 

 

Com a entrada quase forçada das novas formas de divulgação da informação 

e do conhecimento em nossas casas, como sejam os meios de comunicação social, 

os multimédia e a Internet, uma das instituições educativas mais solicitadas pode vir 

a correr o risco de ser ultrapassada e de ser vista como obsoleta, caso não 

acompanhe este processo de modernização. Estamos, é claro, a falar dos museus 

(Faria, 2000:1). 

 

De modo a contornar este possível problema, uma das medidas a ser 

tomada seria, esta instituição integrar alguns dos novos instrumentos de 

comunicação e utilizá-los como ferramentas pedagógicas, sem que, no entanto, se 

desvirtue aquilo que os museus têm que ser, pois, como refere Santos (1998 in 

Faria, 2000:1), assistimos à emergência de transformações que envolvem novas 

estratégias por parte dos agentes implicados. 
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Uma cooperação entre escolas e museus seria, sem dúvida, o caminho 

certo. Só deste modo seria possível “tirar partido da mútua possibilidade de 

transmissão de conhecimentos acentes na oralidade, oralidade que está nos 

primórdios das formas mais básicas da sociabilidade e comunicação, possibilitando 

formas de empatia e trocas interpessoais de base afectiva, inesgotáveis e, 

igualmente, insubstituíveis” (Faria, 2000:2). 

 

 
Breve introdução histórica 
 

A origem dos museus começou na antiga Grécia, muito antes da era cristã. 

Destes faziam parte centros religiosos, espirituais e criativos, sempre com um 

número reduzido de participantes, totalmente distanciados da realidade quotidiana 

(Fisher, 2004).  

 

Já na Idade Média, o hábito de reunir obras de arte era demonstração de 

prestígio para a elite feudal.  

 

Todavia, a criação do museu moderno ocorre entre os sécs. XVII e XVIII, a 

partir das doações de colecções particulares às cidades: doação dos Grimani a 

Veneza, dos Crespi a Bolonha, dos Maffei a Verona. Mas, o primeiro museu surge a 

partir da doação da colecção de John Tradescant, à Universidade de Oxford, quando 

é criado o Ashmolean Museum (1683) (Fisher, 2004).  

 

 O segundo museu público foi criado em 1759, por votação do parlamento 

inglês, que decidiu comprar a colecção de Hans Sloane (1660-1753), o que deu 

origem ao British Museum. O acesso era reservado a visitantes credenciados 

(Fisher, 2004).  

 

O avanço do conhecimento, a influência dos enciclopedistas franceses e a 

crescente democratização da sociedade provocada pela Revolução Francesa fazem 

surgir o conceito de colecção como instituição pública, chamada "museu”. Assim o 

primeiro verdadeiro museu público foi criado, na França, pelo Governo 

Revolucionário, em 1793: o Museu do Louvre, com colecções acessíveis a todos, 

com finalidade recreativa e cultural. 



A realidade oculta das visitas de estudo enquanto subsegmento do mercado escolar, no âmbito do Turismo 
 

 142

O séc. XIX é a época em que surgem alguns dos maiores e mais importantes 

museus em todo o mundo. São colecções particulares que se tornam públicas: 

Museu do Prado (Espanha), Museu Mauritshuis (Holanda). Surge o primeiro museu 

histórico, disposto cronologicamente, na Dinamarca (1830). Luís Filipe funda, na 

França, o Museu de Versalhes (1833) (Fisher, 2004).  

  

Como se pode verificar, os primeiros museus a surgir serviam apenas para o 

usufruto do seu proprietário e de um número muito restrito de indivíduos, sendo 

apenas a partir do séc. XIX que passou, também, a ser propósito dos museus 

educar os “menos educados”, através de visitas a colecções de arte, uma vez que 

se acreditava que através destes se podia aperfeiçoar a saúde mental das classes 

menos privilegiadas, assim como os seus hábitos, comportamentos e crenças (Prior, 

2002 in Milligan, 2004:277). 

 

Embora os museus do séc. XIX discutissem a importância do seu papel em 

educar as massas, pouco faziam para promover o ensino. Tal situação só se viria a 

alterar em meados do séc. XX (Milligan, 2004:277). De acordo com um estudo 

publicado por Hooper-Greenhill (1991 in Faria, 2000:3), em meados do séc. XX, os 

museus “eram vistos como formas recreativas de educação científica concebidos 

basicamente para a classe-operária.” 

 

Já no séc. XX, os museus serviam apenas o propósito de formar e informar 

os visitantes que passeavam pelas salas, chegando a um ponto onde a visita ao 

museu já não passava de um window-shopping (Graf, 1994 in Faria, 2000:6). Hoje 

em dia, os museus aperceberam-se que, mais importante ainda do que incentivar o 

regresso dos seus visitantes, é convencer os não-visitantes a usufruírem dos 

serviços educativos que estes têm ao seu dispor. Na tentativa de atingirem novos 

alvos, sendo os museus importantes, e por vezes os únicos centros documentais 

sobre determinado assunto, e sabendo ainda que os jovens que os visitam hoje 

podem vir a ser novamente os visitantes de amanhã, estas instituições viraram o seu 

interesse um pouco mais para as escolas. Rodeiam-se de exposições temáticas 

através dos quais os alunos podem ter um contacto directo com o conhecimento, 

desenvolvendo o lado cognitivo e satisfazendo a sua curiosidade. Esta situação é, 

actualmente, mais usual acontecer em museus ligados à ciência e à física (Faria, 

2000). 
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No que respeita aos demais museus, designadamente os que abrangem um 

conjunto de temáticas distintas, alguns optam por convidar os alunos a participar na 

realização de determinados trabalhos ligados à temática do museu, formando uma 

espécie de oficina de trabalhos manuais (ex.: confecção de pão no Museu do Pão e 

realização de pequenos brinquedos no Museu do Brinquedo, ambos em Seia), 

cativando desta forma o seu interesse. O carácter de edutainment, isto é, a 

combinação de educação e entretenimento, está na base deste tipo de iniciativas 

(McPherson e Foley, 1997:86). 

 

Embora seja uma tendência em crescimento, apenas uma pequena 

percentagem dos museus em Portugal possui serviços educativos destinados aos 

grupos escolares. Entenda-se por serviços educativos aqueles que estabelecem a 

ligação com os diversos equipamentos culturais, cujo passado e experiência 

reportam a diferentes momentos e interpretações (Antunes, 2006: 141). Já para 

Simon et al (2003), entendem-se por serviços educacionais todos os acontecimentos 

educativos que são levados a cabo por um conjunto de fornecedores, para atingir 

um objectivo educacional específico para um determinado grupo, que no presente 

caso são às crianças. Apenas 26% dos 414 museus, inquiridos em 1999, eram 

detentores deste tipo de serviço (Faria, 2000:13). Para Hooper-Greenhill (1991 in 

Faria, 2000:5), os serviços educativos para as crianças tentam responder aos 

seguintes objectivos: “alargar os horizontes das crianças; relacionar o ensino com os 

indivíduos e com a sua experiência pessoal; compreender a educação como sendo 

activa e não passiva; ensinar de forma interdisciplinar; e relacionar os museus com 

as crescentes formas de lazer”.  

 

Com o aperfeiçoamento deste papel nos museus, também as estratégias de 

marketing deviam acompanhar esta mudança, o que ainda não se tem vindo a 

verificar de uma forma significativa. Os responsáveis dos museus começam a ficar 

convencidos que estratégias em torno da criação de uma nova imagem e 

denominação de marca, relações públicas, publicidade mediática e comunicação 

podem ser produtivas para a atracção de diferentes públicos (McPherson e Foley, 

1997). 
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Uma outra problemática, ligada à existência de serviços educativos é a figura 

de educador ou animador de museus. Segundo Faria (2000:14), existem sobre este 

assunto dois pontos de vista diferentes. Por um lado, desvaloriza-se a “existência de 

uma especialização nesta área, defendendo-se, pelo contrário o desdobramento e a 

multifuncionalidade dos profissionais dos museus”. Por outro, há quem seja da 

opinião que esta figura é subvalorizada, pois apesar de ter capacidades a nível de 

comunicação, não têm qualquer tipo de formação base (Faria, 2000).  

 

Em termos gerais, no caso de não haver uma adaptação contínua dos 

museus à realidade das novas formas de informação, estes correm o risco de se 

tornarem obsoletos e ultrapassados. Para os museus que ainda não possuem 

qualquer tipo de serviços educativos, é indispensável fazer uma reflexão exaustiva 

sobre o assunto e salientar as mais valias que este tipo de serviço pode vir a trazer, 

tanto para o museu como para a comunidade envolvente. 

 

Em 1954, o Dr. João Couto (Ex-Director do Museu Nacional de Arte Antiga) 

afirmou “A actividade das crianças não é só acompanhada nas salas de exposição. 

Os pequenos visitam e brincam no belo jardim do museu e começamos já a facultar-

lhes sessões de cinema, nas quais exibem, ao lado de filmes recreativos, outros em 

que se explica a factura dos objectos. Pena é que o museu não disponha de uma 

filmoteca em que o material seja coleccionado. Pena é também que não disponha de 

filmes relativamente fácil de organizar realizados no país.” (Faria, 2000:24). Pena é 

que, desde 1954, na maioria dos museus portugueses, e a respeito deste assunto, 

pouco tenha mudado!   

 

A suportar esta ideia está a mudança lenta no papel dos museus, que se têm 

vindo a afastar do tradicional responsável educativo, para agora se direccionarem 

mais a questões ligadas à gestão orientada para o lazer, sem que a sua qualidade 

seja posta em causa. 

 

Também a competitividade chegou aos museus que, perante as pressões 

vindas do exterior e com a ameaça de serem ultrapassados, não têm tido outra 

alternativa se não recorrerem a modificações na sua forma de gestão. Uma das 

estratégias presentes é o apoio do marketing, que se reflecte mais no produto. 

Numa sociedade, toda ela virada para o consumo, nada faz mais sentido do que 
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cada museu se promover através de bens existentes numa loja, dentro do seu 

espaço físico. Dentro desta mesma estratégia existem dois objectivos principais. O 

primeiro refere-se à necessidade de assegurar um serviço aos visitantes que irá 

realçar a qualidade das visitas feitas ao museu e o segundo, atingir os níveis de 

receitas planeadas. 

 

Em 1995, o director dos museus de Glasgow, ao decidir disponibilizar ao 

público lojas que pudessem, por um lado, satisfazer as necessidades deste e, por 

outro, publicitar os museus, concluiu que “as lojas devem ser geridas a partir do 

departamento de gestão e trabalhadas por profissionais competentes. O gerente da 

loja deve ser igualmente responsável pelo desenvolvimento do produto. A motivação 

do pessoal pode ser aumentado através de pagamentos de incentivos.” (Glasgow 

Museums, 1995a in McPherson e Foley, 1997:84). 

 

Concluímos que os museus não só albergam espaços de carácter educativo 

como também adoptam um pouco o papel de empresas, com gestão própria, aposta 

na qualidade e sobretudo com uma forte estratégia de marketing (McPherson e 

Foley, 1997). 

 

Com o progresso e o avanço das tecnologias alguns museus tornaram-se 

interactivos, permitindo aos visitantes entrar em contacto directo com as peças 

expostas (veja-se a título de exemplo o Visionarium, em Sta Maria da Feira). Na 

opinião de alguns, os visitantes tornaram-se utilizadores, com poder de compra e os 

museus são entendidos, por alguns, como locais de consumo (McPherson, 

1997:88). Os museus do séc. XX, com as tradicionais cúpulas de vidro e as placas 

“não mexer”, tinham por objectivo primário informar e educar o visitante, embora não 

o encorajando. Ao invés, os museus dos nossos dias começam lentamente a mudar 

um pouco esta medida, alternando também a experiência do indivíduo ao longo da 

visita. Com o uso da tecnologia de informação e o melhoramento dos sistemas de 

comunicação, como é o caso dos leitores individuais, o público tornou-se elemento 

participante da experiência (McPherson e Foley, 1997). 

 

Quando o objectivo é atrair visitantes a um museu, implica fazer frente, 

segundo Melo (2001:23), a quatro tipos de lazer distintos. “No topo da tabela surgem 

as domésticas, como seja ver televisão, ouvir musica ou ler, seguido de actividades 
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como ir às compras ou ao cinema, jantar fora ou dar um passeio. Há ainda a ter em 

conta a participação em outro tipo de momentos culturais, como assistir a um 

espectáculo, um concerto ou a uma peça de teatro e, ainda, a visita a um outro tipo 

de museus.” Deste modo, torna-se crucial criar a maior atractividade possível.  

 

Antes de implementar qualquer estratégia, é necessário estudar o perfil do 

público-alvo, pois só após este levantamento feito podemos identificar melhor a área 

onde se deve investir. 

 

O passo que se segue é atrair o público-alvo, previamente estudado. Aqui 

deve-se ter em atenção, não só conseguir que os visitantes regressem mas também 

convencer todos aqueles que, por norma, não procuram os museus nos seus 

tempos livres. 

 

Para se atingir esse objectivo há que ”diversificar os públicos, animar os 

visitantes ocasionais para que se tornem mais assíduos, criar programas e serviços 

que convertam a visita numa experiência agradável e gratificante; tornar o museu 

num destino turístico, estabelecendo associações com agências de viagens e do 

sector hoteleiro” (Melo, 2001:26). 

 

Por forma a melhor entendermos a importância que as visitas de estudo têm 

para este tipo de instituição e vice-versa, observemos os Quadros 21 e 22, que 

representam o peso percentual das visitas de estudo no âmbito total das visitas 

realizadas, assim como o número total de visitantes e grupos escolares, divididos 

pelas NUTS II.  
 

Da informação fornecida pelo INE (www.ine.pt) sobre os visitantes a museus 

por tipo de organização da visita, entre o ano de 1995 e 2002, conclui-se que os 

grupos escolares representam, em média, entre 18 e 20%, com ligeira tendência 

decrescente da quota, apesar do número absoluto estar a aumentar. Este fenómeno 

justifica-se pelo aumento do número de visitas pelo público geral e não pelo facto de 

existirem menos visitas escolares (ver Quadro 21).   
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NUTS II 2001 2002 
Total Escolares Total Escolares 

Portugal 8 556 042 1 581 882 9 162 811 1 690 
555 

Continente 8 358 746 1 551 811 8 948 341 1 667 
918 

     

Norte 1 719 470 563 867 1 915 169 643 931 

Centro 760 804 137 540 906 320 188 830 

Lisboa e Vale do Tejo 5 055 590 767 928 5 192 472  698 235 

Alentejo 234 422 48 760 352 305 95 743 

Algarve 588 460 33 716 582 075 41 179 

     

Região Autónoma dos 
Açores 

39 475 5 057 39 461 10 348 

Região Autónoma da 
Madeira 

157 821 25 014 175 009 12 289 

 
Fonte: INE – Estatísticas da Cultura, Desporto e Recreio, 2003c 

Quadro 21: Visitantes dos museus por região (NUTS II) 

 

No que respeita aos destinos privilegiados dos grupos escolares, a NUT II 

mais significativa é a de Lisboa e Vale do Tejo, seguindo-se o Norte, com 41,8% e 

38,6%, respectivamente. Este facto pode ser justificado pela concentração do 

número de ofertas existentes nestas NUTs, como já nos foi possível verificar através 

do estudo feito à oferta publicada no Jornal Expresso. 

 

Com o número significativo de visitas de estudo a museus (Quadro 23), é 

ainda uma minoria os que vão às escolas, quer seja através do envio de informação 

para estas, quer seja através de mailings. 
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 2001 2002 
Visitantes Museus Visitantes Museus 

Total Escolares Total Total Escolares Total 
Total 8.556.042 1.581.882 

(18,4%) 
 

234 9.162.811 1.690.555 
(18,4%) 

246 

Museus de arte 1.073.094 201.668 
(18,7%) 

 

46 1.089.185 177.881 
(16,3%) 

49 

Museus de 
arqueologia 

363.121 58.681 
(16,1%) 

 

13 401.169 61.226 
(15,2%) 

15 

Museus de 
ciências 
naturais e de 
história natural 

190.573 73.079 
(38,3%) 

13 172.904 76.369 
(44,1%) 

14 

Museus de 
ciências e de 
técnica 

347.382 175.974 
(50,6%) 

10 347.478 159.209 
(45,8%) 

11 

Museus de 
etnografia e de 
antropologia 

179.880 62.405 
(64,6%) 

35 170.553 51.463 
(30,1%) 

33 

Museus 
especializados 

627.105 124.421 
(19,8%) 

 

23 728.603 143.092 
(19,6%) 

25 

Museus de 
história 

234.028 91.594 
(39,1%) 

 

16 248.014 79.852 
(32,1%) 

17 

Museus mistos 
e 
pluridisciplinares 

569.901 141.386 
(24,8%) 

47 620.283 146.742 
(23,6%) 

49 

Museus de 
território 

95.939 26.087 
(27,1%) 

 

7 103.332 43.672 
(42,2%) 

7 

Monumentos 
Musealizados 

2.448.209 216.950 
(8,8%) 

 

13 2.592.240 244.370 
(9,4%) 

14 

Jardins 
zoológicos, 
botânicos e 
aquários 

2.397.637 405.125 
(16,8%) 

8 2.687.550 506.579 
(18%) 

11 

Outros museus 29.173 4.512 
(15,4%) 

 

3 1.500 100 
(6,6%) 

1 

 
Fonte: INE – Estatísticas da Cultura, Desporto e Recreio, 2003a 

Quadro 22: Visitantes dos museus por tipologia (2001 e 2002) 

  

Do quadro acima verificamos que entre os três tipos de museus mais visitados 

pelos grupos escolares encontram-se, em primeiro lugar, os Jardins Zoológicos, 

botânicos e aquários, que registaram uma subida de cerca de 24% dos visitantes 

escolares num período de um ano; os monumentos musealizados que, embora com 

um crescimento inferior ao do tipo anterior, também viram o número de visitantes 

escolares aumentarem. Por último, os museus de arte que registaram uma quebra 

no volume de visitantes escolares de cerca de 12%. Esta quebra, porém, veio 

contribuir para o aumento do número de visitantes escolares de outro tipo de 

museus.  
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Locais como o Pavilhão do Conhecimento, o Visionarium e o Centro Cultural 

de Belém, foram pioneiros na ideia de museus concebidos para serem espaços 

fundamentalmente de edutainment, embora haja uma série de novos projectos em 

espera, na tentativa de nos aproximarmos de outros países, precursores nestes 

tipos de experiências (Faria, 2000). 

 

Importa, antes de mais, fazer uma breve introdução sobre o aparecimento 

dos Museus de Crianças. Estes surgiram nos E.U.A. há cerca de 100 anos, sendo 

que, as primeiras instituições deste género nasceram entre o ano de 1899 e 1925 

nas grandes cidades do oeste dos E.U.A.: Brooklyn /N. Y City (1899), Boston (1913), 

Detroit (1917) e Indianapolis (1925) (König, 2002).  

 

O ponto de partida para a criação destas instituições surge com a ideia de 

usar os museus para crianças como locais de aprendizagem fora do âmbito escolar, 

acessível a todo o público infanto-juvenil (entre os 6 e os 14 anos). Na base do seu 

conceito encontram-se as teorias de três personagens históricas: (i) John Deweys 

(1859-1952) com a sua teoria do ‘Learning by doing’; (ii) Maria Montessoris (1870-

1952), cujo estudo indica que para que as crianças entendam melhor o meio 

envolvente necessitam de espaços amplos, onde possam levar a cabo as suas 

brincadeiras e (iii) Jean Piaget (1896-1980), cujos estudos apontam no sentido de 

que as crianças, através das brincadeiras e experiências aceitam, entendem e 

interiorizam o meio envolvente. 

 

Desde a fundação dos primeiros Museus de Crianças, muitos outros viram as 

suas portas abrirem-se, encontrando-se espalhados um pouco por todos os E.U.A. A 

American Association of Youth Museums registou, em 2002, 256 Museus de 

Crianças. Paralelamente a este notável crescimento, não se prevê que esta 

tendência venha a ser invertida num futuro próximo; pelo contrário, a actualidade e 

atractividade dos Museus de Crianças tem vindo a subir a cada década que passa. 

Esta afirmação pode ser comprovada através o número de inaugurações de Museus 

de Crianças, entre 1994 e 2000, que durante este período foi maior do que em 

qualquer outro da história destas instituições (König, 2002). 

Na base destas projecções extremamente optimistas, residem as vantagens 

deste tipo de instituições, que como afirma Gardner (1997 in König, 2002:64) “os 

Museus de Crianças dão mais hipóteses às pessoas de desenvolverem a sua 
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inteligência e para descobrirem o que podem fazer por si próprias, como para a 

comunidade (…). Estas [instituições] podem realmente ajudar as crianças a irem 

para além do pensamento escolar, a formar uma compreensão genuína, ao mesmo 

tempo que preservam o melhor de uma mente de uma criança de 6 anos. Se as 

crianças tiverem oportunidade de ir a museus de crianças e descobrirem as coisas 

que são capazes de fazer e o que significa descobrir novas coisas, elas terão as 

melhores oportunidades para criarem trabalhos criativos, aquando adultos.” 

 

O surgimento dos primeiros museus no continente europeu acontece apenas 

no inicio da década de setenta, ainda contextualizados no âmbito dos Museus 

tradicionais, situados nas grandes metrópoles. Dos mais antigos Museus de 

Crianças da Europa fazem parte o Museu-Junior, localizado dentro da área do 

Museu für Völkerkunde, em Berlin (1970) e o Museu de Crianças, parte integrante do 

Museu de História de Frankfurt (1972).  

 

De modo a podermos perceber as diferenças existentes entre os Museus de 

Crianças e os demais, teremos, primeiramente, que abordar o conceito deste tipo de 

instituições destinadas ao público info-juvenil. De acordo com a Association of Youth 

Museums (AYM), os “Museus de Crianças não são mais do que instituições 

empenhadas em servir a necessidade e interesses das crianças, criando programas 

e exibições que estimulem a curiosidade e motivem a aprendizagem. Os Museus de 

Crianças são instituições permanentes e não-lucrativas, cujo principal objectivo é a 

educação, com a ajuda de pessoas especializadas (…).” (König, 2002: 95). Assim, e 

de acordo com Melo (2001:29), “a principal diferença entre um Museu das Crianças 

e um museu tradicional prende-se com o facto destes últimos albergarem colecções 

que se destinam a alguns tipos de público, enquanto os primeiros constroem 

exposições segundo os temas que querem fazer passar junto do seu público-alvo: 

as crianças.” Por outras palavras, os Museus de Crianças distinguem-se dos 

museus tradicionais por terem um público-alvo específico, em vez de serem sobre 

um tema específico. 

 

O que se tem verificado com alguma frequência entre os museus 

tradicionais, por forma a expandirem o seu enorme potencial, muitos começaram a 

virar-se para programas educacionais para crianças, pois acredita-se que crianças 

que visitem com regularidade os museus possam tornar-se visitantes assíduos em 
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idade adulta. Apesar de tais programas chegarem às crianças de diversas maneiras 

(jornais, rádio, panfletos e mailings), os programas dirigidos às escolas são, 

possivelmente, o meio mais fácil de atrair grupos de crianças, que de outro modo 

não os visitariam. 

 

As receitas provenientes deste tipo de museus, para além dos 

patrocinadores, advêm das receitas de bilheteiras de espectáculos e festas de 

aniversário, linhas de merchandasing, contos infantis, entre outros. No caso do 

Museu do Brinquedo, em Seia, destino mais visitado pelas instituições de ensino 

pertencentes ao CAE de Viseu durante o quinquénio 1999-2004, a principal fonte de 

receitas é a Câmara Municipal de Seia, organismo responsável pela sua abertura18. 

Os museus, na sua generalidade, têm vindo a aumentar e diversificar a sua 

oferta em matéria de programas educativos dirigidos a crianças e jovens, seja num 

contexto escolar seja num contexto familiar. Promovendo um conjunto de serviços 

regulares, as actividades têm a finalidade de tornar a visita um momento de 

aprendizagem mas também de lazer e vão desde as visitas guiadas, criação de 

ateliers pedagógicos-didácticos, cursos e oficinas, animações, programas multimédia, 

espectáculos de música, dança e teatro através de programas preparados e 

adequados às diferentes características de cada grupo ou grau de escolaridade. Esta 

situação é tanto mais verídica que o Ministério da Educação e da Cultura elaborou um 

Programa de Promoção de Projectos Educativos na Área da Cultura, vigente no 

Despacho nº 834/2005, onde considera que, mediante as potencialidades da 

interacção entre espaços de cultura como museus, sítios arqueológicos, monumentos, 

entre outros, e as escolas, nomeadamente ao nível do desenvolvimento de serviços 

educativos; mediante o envolvimento de professores neste tipo de projectos, que 

permite o estabelecimento de pontes entre os alunos de um determinado 

agrupamento/escola e os espaços de cultura da mesma área geográfica e mediante a 

possibilidade dessas pontes se poderem traduzir no planeamento e execução de 

acções regulares e continuadas de parceria nas áreas da sensibilização para a 

prevenção e valorização do património cultural e ambiental, da preparação e 

acompanhamento de visitas a espaços de cultura, entre outros, se determinou o 

seguinte:  

 

                                                           
18  A informação aqui publicada foi obtida através de uma entrevista realizada com a Dra.  , em Janeiro de 2006. 
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• “Estes projectos podem ser desenvolvidos em espaços escolares e ou espaços 

de cultura e pressupõem sempre uma articulação entre as duas partes; 

• Consideram-se espaços de cultura todos os tutelados pelo Ministério da Cultura 

e todos os dependentes de autarquias, bem como espaços culturais privados quando 

tenham comprovada experiência na área do desenvolvimento de serviços educativos; 

• Estes projectos devem prever a deslocação dos alunos das escolas envolvidas a 

espaços de cultura, pelo menos uma vez por ano; 

• No final do primeiro ano de funcionamento, o Programa será objecto de 

avaliação com vista a apurar o grau de cumprimento dos objectivos definidos para a 

sua implementação.”19 

Da leitura do Quadro 24 que segmenta, no ano de 2002, os 246 museus 

existentes no nosso país pela tipologia de espaços existentes ao público, podemos 

verificar que vários são os espaços destinados ao público em geral, embora haja 

ainda uma percentagem significativa de museus que não incluem na sua oferta 

qualquer tipo de espaço para serviços educativos, quer seja para adultos ou para 

crianças (aproximadamente 40%). 
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19 http://www.portugal.gov.pt/Portal 
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Total 162 141 100 90 144 56 15 

Museus de arte 35 32 24 19 25 9 1 

Museus de 
arqueologia 

8 6 5 6 9 4 3 

Museus de ciências 
naturais e de história 
natural 

9 7 3 6 7 3 1 

Museus de ciências 
e de técnica 

6 7 4 5 7 5 1 

Museus de 
etnografia e de 
antropologia 

20 14 12 10 15 6 4 

Museus 
especializados 

14 19 13 9 15 10 1 

Museus de história 14 8 3 8 14 3 - 

Museus mistos e 
pluridisciplinares 

29 27 13 17 35 12 3 

Museus de território 5 2 5 2 5 - 1 

Monumentos 
Musealizados 

13 12 10 5 9 3 - 

Jardins zoológicos, 
botânicos e aquários 

9 7 7 3 3 1 - 

Outros museus - - 1 - - - - 

 
Fonte: INE – Estatísticas da Cultura, Desporto e Recreio, 2003d 

Quadro 23: Espaços destinados ao público por tipologia 

 

  

Fazendo uma apreciação global do peso das visitas de estudo, e recorrendo 

às palavras do Dr. Telmo Faria, Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, quando 

numa entrevista falava sobre as perspectivas do Município mencionava que “uma 

análise das receitas obtidas permite validar a sua eficácia do ponto de vista da 

rentabilidade económico (…) Também no âmbito do desenvolvimento sócio-

económico, estes projectos [as visitas de estudo] detêm uma importância 

considerável em função da potencial envolvência das populações locais, que 

poderão vir a participar por intermédio das associações recreativas e culturais (…)” 

(Revista de Turismo e Desenvolvimento, 2006:135). 

 
 

 

4. As visitas de estudo: um subsegmento importante 
 

A ‘coesão curricular’ é uma actividade de complemento quer pedagógico, 

quer didáctico, de carácter lectivo, que tem por objectivo promover o sucesso 
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escolar, recorrendo a um ensino diferenciado, utilizando para isso estratégias que se 

adeqúem às necessidades dos alunos. 

  

Neste sentido, “a visita de estudo é uma das estratégias que mais estimula 

os alunos, dado o carácter motivador que constitui a saída do espaço escolar. A 

componente lúdica que envolve, bem como a relação professor-alunos que propicia, 

leva a que estes se empenhem na sua realização. Contudo, a visita de estudo é 

mais do que um passeio. Constitui uma situação de aprendizagem que favorece a 

aquisição de conhecimentos, proporciona o desenvolvimento de técnicas de 

trabalho, facilita a sociabilidade”, afirma Monteiro (2002:188), que defende que um 

dos objectivos das “novas metodologias de ensino-aprendizagem é, precisamente, 

promover a interligação entre teoria e prática, a escola e a realidade. A visita de 

estudo é um dos meios mais utilizados pelos professores para atingir este objectivo, 

ao nível das disciplinas que leccionam. Daí que seja uma prática muito utilizada 

como complemento para os conhecimentos previstos nos conteúdos programáticos 

que assim se tornam mais significativos. (…) as visitas de estudo têm sido um dos 

instrumentos privilegiados no desenvolvimento da Área-Escola. Esta dimensão do 

currículo visa a concretização de saberes através de actividades e projectos 

multidisciplinares, a articulação escola-meio e a formação pessoal e social dos 

alunos” (Monteiro, 2002:188).  

 

Veja-se a título ilustrativo o regulamento do Agrupamento Vertical de Escolas 

da Lousã20, onde consta que as visitas de estudo “são actividades curriculares com o 

objectivo de desenvolver/complementar conteúdos de todas as áreas curriculares 

disciplinares e não disciplinares, de carácter facultativo, e em consonância com o 

Projecto Educativo do Agrupamento e com o Projecto Curricular de Escola e de 

Turma.”  

 

Já para Nespor (2000:29), as visitas de estudo são interrupções temporárias 

no decorrer do percurso lectivo, que permitem às crianças socializar em espaços 

fora do âmbito escolar. Estas visitas “transportam os estudantes para fora dos 

recintos da escola, por um determinado período do dia ou durante o dia inteiro, 

permitindo-lhes interagir informalmente sem necessidade de monitorização ou 

                                                           
20 In http://www.prof2000.pt/users/amf 
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características de avaliação das actividades escolares normais (…) embora, por 

vezes, as visitas de estudo tenham uma certa semelhança aos testes, não lhes é 

atribuída qualquer classificação.” 

 

Da análise destas três definições, salientam-se, de imediato, dois aspectos 

relevantes: o carácter didáctico das visitas de estudo, sempre realizadas fora do 

ambiente escolar, e permanentemente ligado ao conteúdo programático de uma ou 

um conjunto de disciplinas, pois de acordo com Monteiro (2002: 189) “uma mesma 

realidade é susceptível de ser abordada em diferentes perspectivas, tornando-se 

mais fácil para os alunos compreender, no concreto, que os conhecimentos não são 

compartimentados”, tratando-se de “visitas globalizantes, no decurso das quais se 

reconhecem aspectos geográficos, históricos, artísticos, económicos, literários, 

favorecem a compreensão do carácter total da realidade”. 

 

No entanto, podem existir casos em que se possam justificar visitas 

especializadas, “que visam abordar um aspecto específico de um tema de uma 

disciplina, assumindo um carácter ‘monográfico’” (Monteiro, 2002:189). A visita de 

estudo tem múltiplas potencialidades pedagógicas e formativas. De entre elas 

destacam-se as que decorrem da relação de proximidade entre professores e 

alunos. Num outro registo, num outro contexto de trabalho, o clima interpessoal 

melhora. E, muitas vezes, mais importante que os conhecimentos que se adquirem, 

são as descobertas mútuas que se proporcionam.  

Para Monteiro (2002:189), “o que distingue a visita de estudo de um passeio 

ou excursão é a sua integração no processo ensino-aprendizagem, bem como a sua 

planificação e preparação cuidada. (…) Para além da aquisição de conhecimentos, 

as visitas de estudo possibilitam o desenvolvimento de várias competências e 

capacidades: a aquisição e aplicação de técnicas de pesquisa, recolha e tratamento 

de informação; o desenvolvimento de capacidades de observação e organização do 

trabalho, bem como a elaboração de sínteses e relatórios. Por outro lado, propiciam 

condições para o desenvolvimento do trabalho em equipa e da comunicabilidade”.  

De acordo com a opinião de Larsen e Jenssen (2004:44), as principais 

razões que estão na base das visitas de estudo são as oportunidades dadas aos 

indivíduos para tomarem conhecimento da realidade que os rodeia, mas também 
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terem consciência e contribuírem para o desenvolvimento da sociedade em que se 

inserem.  

 

Poucos são ainda os estudos que têm como principal objectivo explorar o 

mundo desconhecido das visitas de estudo, enquanto interesse turístico, apesar dos 

dados existentes indicarem que o número de visitas de estudo registou um aumento 

nos últimos anos (Larsen e Jenssen, 2004:44). Para estes autores, a visita de 

estudo é uma “classe particular de viagens turísticas, caracterizada entre outras 

coisas por serem viagens de grupo, onde a maioria dos indivíduos são crianças” 

(Larsen e Jenssen, 2004:46). 

A forma como se realiza a visita depende de muitos factores: do nível etário 

dos alunos, do local a visitar, dos objectivos que se pretendem atingir. A visita 

guiada incide no processo de transmissão de saber. O professor ou o funcionário da 

instituição que visitamos é o guia da visita. Este tipo de visita deve ser feita com um 

número reduzido de alunos e ter uma duração curta. As explicações devem ser 

breves para os alunos poderem tirar notas sobre o assunto. O carácter expositivo 

remete os alunos para um papel passivo, sendo difícil mantê-los atentos e 

mobilizados para o que está a ser dito e mostrado. Este tipo de visita é, muitas 

vezes, utilizado para ilustrar um tema já leccionado. Mesmo assim, do ponto de vista 

didáctico, os resultados são pobres, porque não é solicitada a participação do aluno. 

A atenção do grupo pode ser estimulada através de perguntas, esclarecimentos, 

registo de apontamentos.  

O aspecto mais importante de uma visita é a adesão dos alunos. Por isso, 

devem ser envolvidos em todas as fases: planificação, preparação, organização e 

avaliação da visita. A sua participação activa na discussão dos objectivos, bem 

como nas tarefas que envolvem a organização, é condição do sucesso pedagógico 

da visita. O programa deve ser discutido e elaborado por professores e alunos.  

De acordo com o seu destino, as visitas de estudo podem ser nacionais ou 

internacionais, embora Carr e Cooper (in Ritchie, 2003:130), proponham que estas 

também possam ser divididas em duas categorias distintas:  

• visitas de estudo que são uma extensão das aulas, cujo objectivo é 

fazer corresponder o tema da disciplina ao programa da visita, assim como oferecer 

uma experiência educativa;  



Tese de Mestrado em Gestão e Desenvolvimento em Turismo 

 157

 

• visitas que nada têm a ver com o currículo da disciplina, pois apesar de, 

à semelhança das primeiras, serem realizadas fora dos limites da instituição escolar, 

não estão directamente ligadas ao conteúdo programático das mesmas.  

 

É de salientar que, ao longo dos últimos anos, as instituições escolares 

portuguesas têm tentado extinguir este tipo de visitas, já que aos olhos destas, não 

traz qualquer tipo de mais valia aos alunos dentro do seu objectivo principal, que é a 

educação e a aprendizagem.  

 

 

 
 

Figura 24: Segmentação das visitas de estudo segundo Carr e Cooper (2003) 

 

 

Para alguns autores, como Robertson (2001) e Smithers (2001) (in Ritchie, 

2003: 148), o problema das visitas de estudo não está tanto ligado a factores de 

índole financeira ou ao reduzido número de alunos, mas antes aos perigos que os 

alunos correm, do ponto de vista dos pais, durante a realização destas mesmas 

visitas, nomeadamente, acidentes, experiências sexuais, etc. 

Existem alguns aspectos que, relacionados com as visitas de estudo, desde 

logo nos despertam interesse, nomeadamente, quais as motivações das crianças 

que participam nestas viagens; os principais interesses e medos e os melhores 

momentos durante a visita de estudo. Estas e outras questões foram colocadas a 
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uma turma, na Noruega, com 25 alunos (13 rapazes e 12 raparigas), com idades 

compreendidas entre os 14 e 15 anos, durante a realização de um estudo feito em 

2003, por Larsen e Jenssen (2004). As conclusões foram as seguintes: o convívio 

com os colegas é uma motivação tão forte que a visita de estudo não tem 

necessariamente que ser dispendiosa ou enriquecedora em termos educacionais; 

não necessita de ser feita além fronteiras ou estar carregada de ambições 

educacionais (Larsen e Jenssen, 2004:55). Tendo em atenção o nível psicológico 

dos estudantes nesta faixa etária, é importante que a visita de estudo possibilite aos 

alunos desenvolver a sua identidade social conjuntamente com outros indivíduos da 

sua idade, construindo laços sociais (Larsen e Jenssen, 2004:55).    

 

O que aqui pretendemos transmitir é que, para o aluno, não é tanto o destino 

em si ou a aprendizagem adquirida que conta, mas antes o processo de 

sociabilização com os seus semelhantes. Com isto não pretendemos afirmar que os 

conteúdos programáticos não devam ser tidos em conta ou ainda negar a sua 

importância. É relevante salientar que, apesar do estudo feito ter como população 

alvo crianças norueguesas, não nos podendo abstrair da sua cultura, é, contudo, 

verdade que, quando transposto para a realidade do nosso país, as conclusões não 

seriam, com certeza, muito diferentes. Contudo, tal só será possível confirmar, com 

rigor científico, se estudos semelhantes forem levados a cabo em território nacional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 O papel da instituição escolar perante as visitas de estudo 
 

A escola é sentida, por uma pequena percentagem de alunos, como uma 

obrigação ou uma imposição. Para os restantes, a escola é uma parte das suas 
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vidas; fazem parte da escola e, simultaneamente, apropriam-se dela. Em termos 

gerais, a escola é cada vez mais a instituição à volta da qual “estruturam as suas 

práticas e discursos, os seus trajectos e projectos, as suas identidades e culturas” 

(Abrantes, 2003:93). 

 

É, também, errada a ideia de que se trata de um fenómeno unidireccional; é 

antes um encontro de relações que provêm de vários emissores (professores, 

alunos e auxiliares). Por outras palavras, é sabido que as identidades juvenis e as 

dinâmicas de escolaridade não são fenómenos independentes, mas são antes duas 

realidades indissociáveis. É da convivência diária com os seus grupos de pertença 

que os alunos vão adquirindo hábitos, maneiras de estar, pensar e falar próprias, e 

apenas passíveis de serem adoptadas devido ao convívio quase que “obrigatório” 

dentro das instituições escolares. Seguindo esta linha de pensamento, o percurso 

escolar “ é marcado não por uma interiorização passiva de normas e valores, mas 

pela participação cultural e pela consequente construção de identidades e 

estratégias” (Abrantes, 2003:94).  

 

Apesar do seu enorme impacto, e consequentes críticas, teorias existem que 

se têm dedicado a pesquisas etnográficas e que defendem que são os jovens 

pertencentes a classes sociais mais desfavorecidas a culturas consideradas 

marginais que vão desenvolver ao longo do percurso escolar uma posição de 

rebeldia, de protesto, que vai, por sua vez, encontrar um lugar de destaque na vida 

das ruas. Apesar de num primeiro plano podermos afirmar que tal comportamento 

lhe aufere um certo poder na vida quotidiana, a longo prazo vai-se reflectir no 

“abandono escolar, ingresso nos sectores desqualificados do mercado de trabalho” 

(Abrantes, 2003:95). 

 

Esta teoria tem sido refutada por outra, que enfatiza o facto de a socialização 

das raparigas induzir disposições mais favoráveis à escola. Voltando um pouco atrás 

e retomando a ideia de que cada aluno se encontra inserido no seu grupo de 

pertença, podemos ainda acrescentar que, apesar da multiplicidade destes grupos, a 

construção da identidade juvenil passa mais pela valorização da vertente convivial, 

em detrimento da imagem escolar, no qual os jovens não vêm qualquer tipo de 

interesse. Mais uma vez, a teoria encontra os seus críticos que defendem que este 
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tipo de comportamento só se irá encontrar nas classes mais desfavorecidas, “pela 

criação de uma relação utilitarista com a escola” (Abrantes, 2003:96). 

 

Percebe-se que a relação dos jovens com a escola é, muitas vezes, imposta 

por outros factores extrínsecos a esta, como sejam os aspectos económicos, 

culturais ou políticos. 

 

É nesta ordem de ideias, que, por exemplo, as visitas de estudo são 

consideradas, erradamente, por alguns, como símbolo de status na nossa sociedade 

(Pereira e Neto, 1997). Para estes, visitar e consumir determinados locais são 

modos de demonstrar o bem-estar social. Erradamente, pois, com os apoios dados 

pelo Ministério da Educação, através da atribuição de subsídios aos mais 

carenciados, estes casos não fazem (ainda) parte da realidade do nosso país. 

Decorrente de uma entrevista feita a uma professora responsável pela 

disciplina de História, na Escola Secundária Alves Martins em Viseu, sobre o 

processo de planeamento das visitas de estudo, desde a ideia inicial até à sua 

realização, esta afirmou que existem alguns pontos relevantes: 

- Para uma visita de estudo obter sucesso é necessário ter em conta alguns 

princípios gerais. Esses princípios devem ser adaptados às características 

específicas de diferentes aspectos, como sejam a turma em causa, o grau de 

ensino, assim como o nível etário dos alunos. 

 - Uma visita de estudo pode ter diversas funções: a motivação da turma para 

uma determinada matéria; conclusão ou síntese final de um estudo ou ainda o 

estudo de um assunto através da observação dos elementos durante a visita de 

estudo.  

- Qualquer visita de estudo deve passar por três etapas: a preparação da 

visita de estudo, onde devem incidir aspectos como a escolha do local a visitar, a 

data da realização da visita, os meios de transporte, uma autorizações do Conselho 

Directivo da escola e dos encarregados de educação, ser transmitida a informação 

ao delegado de grupo da disciplina, definirem-se os objectivos desde o domínio 

cognitivo aos das capacidades e competências, valores e atitudes, fornecer 

informação sobre o assunto aos alunos através de textos ou folhetos impressos 
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sobre o local a visitar e integrar esta actividade no estudo de um determinado tema 

do programa, processo este que actualmente é obrigatório.  

- A avaliação da visita de estudo é, geralmente, feita na aula seguinte à 

realização da visita, mediante a apresentação de um relatório ou um trabalho 

ilustrado que apresente em síntese as suas conclusões. De seguida, deve haver 

uma reflexão conjunta entre professor e alunos sobre a visita, discutindo os 

conhecimentos adquiridos, assim como os aspectos positivos ou negativos da visita. 

Relacionado com este tema, durante o ano lectivo 2005/06, a escola acima 

mencionada, decretou os seguintes parâmetros: 

 
- As visitas de estudo têm que estar inseridas no contexto curricular; 

 

- O ou os professores proponentes têm obrigatoriedade de participar na 

visita; 

 

- A proposta de visita deverá indicar explicitamente a calendarização, os 

percursos, os objectivos curriculares, as modalidades de avaliação, alunos/turmas 

participantes e respectivos professores acompanhantes (um por cada quinze 

alunos); 

 

- Por cada aluno deve constar a autorização escrita do encarregado de 

educação; 

 

- Os conteúdos específicos da visita de estudo têm de ser avaliados de 

acordo com o instrumento de avaliação próprio; 

 

- A proposta da visita de estudo deverá ser submetida à aprovação do 

Conselho Pedagógico; 

 

- Da visita de estudo será feita uma avaliação, de acordo com um conjunto de 

itens previamente definidos; os resultados dessa avaliação serão dados a conhecer 

ao Conselho Pedagógico; 
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- As visitas de estudos deverão realizar-se preferencialmente na última 

semana de aulas dos primeiro e segundo períodos lectivos; 

 

- Da realização de visitas de estudo deverá ser prévia e atempadamente 

dado conhecimento ao Conselho de Turma.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.netprof.pt 

Quadro 24: Algumas sugestões didácticas para a realização de visita de estudo 

 
O Quadro 24 identifica, de maneira resumida, os três aspectos mais relevantes, 

no que respeita à realização de visitas de estudo: (i) as características da 

população-alvo; (ii) a(s) função(ões) que a visita de estudo deve obedecer e (iii) as 

etapas pelas quais deve passar uma visita de estudo. 

Outro exemplo de regulamentação que pode ser dado é o Agrupamento 

Vertical de Escolas de Mões, que produziu um regulamento para que as visitas de 

estudo e outras actividades no exterior da Escola se processem dentro da 

1 - Princípios gerais a ter em conta, que devem ser adaptados às características 
específicas de diferentes aspectos: 

 a turma;  
 grau de ensino;  
 nível etário dos alunos.  

2 - Uma visita de estudo pode ter diversas funções: 

 motivação da turma para uma determinada matéria;  
 conclusão ou síntese final de um estudo;  
 estudo de um assunto através da observação dos elementos durante a visita de 

estudo.  

3 - A visita de estudo deve passar por três etapas: 

• preparação da visita de estudo:  
• realização da visita de estudo.  
• avaliação da visita de estudo  
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normalidade, onde se refere que o Departamento Curricular ou Docente responsável 

deve: 

 

a) Apresentar proposta em tempo útil, a fim de ser aprovada pelo Conselho 

Pedagógico e/ou Conselho Executivo; 

 

b) Enviar aos Encarregados de Educação a ficha de planificação da 

actividade – com indicação do local, itinerário, data, horário (com indicação das 

horas lectivas que os alunos terão de cumprir), participantes e objectivos da visita – 

bem como a declaração de autorização e termo de responsabilidade dos 

Encarregados de Educação; 

 

c) Assegurar-se que a informação referida na alínea b) se processa, pelo 

menos com sete dias de antecedência. Em casos excepcionais poderá este prazo 

ser encurtado, não ultrapassando quarenta e oito horas de antecedência; 

 

d) Assegurar-se que todos os alunos inscritos na actividade entregaram a 

declaração e termo de responsabilidade referido na alínea b) devidamente assinado; 

 

e) Assegurar actividades alternativas para os alunos que não participem na 

visita de estudo, excepto nos casos em que todas as turmas do estabelecimento de 

ensino participem; 

 

f) Indicar como acompanhantes destas actividades, preferencialmente, 

docentes da turma; 

 

g) Poderão ainda acompanhar os alunos os encarregados de educação e os 

auxiliares de educação; 

 

h) No Pré-Escolar, no 1º e 2º Ciclos, cada docente acompanhará um grupo de 

10 alunos; no 3º Ciclo, cada docente acompanhará um grupo de 15 alunos. 

 

No que diz respeito às características dos alunos, devemos ter presente o grau 

de ensino em que se encontram, assim como o nível etário dos mesmos, para além 

de outros aspectos, dos quais o mais importante é o meio social de onde são 
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oriundos. A função de uma visita de estudo, por outro lado, pode ser, como foi 

referido na Figura 24, como extensão das aulas ou não ter ligação directa com o 

conteúdo programático (Carr e Cooper in Ritchie, 2003:130). Respeitante às 

diferentes etapas pelas quais uma visita de estudo deve passar, este tema será 

abordado de uma forma mais aprofundada, através de um estudo empírico, no 

Capítulo VII: A importância da informação no âmbito da tomada de decisão das 

visitas de estudo: apresentação e análise dos resultados provenientes da aplicação 

de um questionário aos Professores, na Parte II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.2 Os fornecedores das visitas de estudo 
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O destino das visitas de estudo escolares, quer se trate de uma cidade, 

instituição, empresa ou parque natural, antes de adquirir as melhores instalações e 

seleccionar as actividades mais atractivas para o mercado escolar, deve tentar 

compreender as crianças, o que as motiva, assim como outros dados relevantes. O 

mais importante para qualquer criança é a sensação de segurança, a necessidade 

que tem em se sentir bem-vinda e que faz parte de algo. O seu interesse em 

qualquer visita de estudo está intimamente relacionado com o facto dos alunos 

terem a percepção de que estão a aprender algo de novo e que são reconhecidos 

por isso. É natural que crianças com diferentes idades tenham interesses distintos e 

é importante que estes interesses sejam tidos em atenção pelos diversos 

fornecedores de serviços turísticos, possuindo actividades preparadas de acordo 

com as necessidades dos diferentes grupos etários. Do ponto de vista dos 

professores, o seu principal interesse é saber se a visita de estudo está relacionada 

com o conteúdo programático da disciplina e se os alunos tiram o devido proveito da 

mesma (Cooper, 1999:97). 

 

 Devemos, antes de mais, alertar para o facto de que o grande grupo dos 

fornecedores de visitas de estudo mais não é do que a agregação de fornecedores 

de ofertas primárias, ou seja, as ofertas responsáveis pelo nosso deslocamento a 

determinado local, e os mediadores destas mesmas ofertas. 

 

As primeiras instituições a terem em atenção este mercado foram os museus 

que, na primeira metade do século XX, permitiam aos alunos o contacto físico com 

determinados objectos. Para demonstrar o sucesso deste paradigma existem, 

actualmente, por toda a Europa, mais de 60 museus destinados exclusivamente a 

crianças (Faria, 2000:18).  

 

A nível internacional seguem-se dois exemplos de museus que tentaram, 

com êxito, aliar a cultura e o prazer da aprendizagem direccionada a crianças em 

idade escolar: o Louvre, em Paris e o Museu da Ciência em Londres. Para além de 

museus, conta-se ainda o Zoo de Londres, o Futuroscope em Paris e a Legolândia 

na Inglaterra (Cooper, 1999:101), pertencendo estes dois últimos à classificação dos 

parques temáticos. 

Também os EUA são um bom exemplo do êxito vivido pelos museus 

dedicados exclusivamente às crianças, enquanto fornecedores das visitas de 
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estudo, onde a procura passou dos 8 milhões de visitantes, em 1991, para os 33 

milhões, em 2000, divididos pelos 215 museus da criança existentes actualmente 

(Malta, 2001:269). 

 

Hoje em dia, a oferta estende-se aos centros de ciência viva, do qual é 

exemplo no nosso país o Visionarium, em Sta Maria da Feira e o Centro Multimédio 

de Espinho. Não só as crianças aprendem através do contacto directo com os 

objectos, como estas experiências desenvolvem certas capacidades, como sejam as 

de colocarem questões, de pesquisarem, observarem, descreverem e recordarem 

(Cooper, 1999:98). 

 

Contudo, segundo Jenner e Smith (1996:94), a maioria das visitas de estudo 

é organizada pelas próprias instituições escolares, longe dos actores turísticos 

responsáveis pela composição de viagens. 

 

 O aumento da exigência a nível escolar tem-se reflectido no impacte que a 

educação tem tido no turismo, através das viagens internacionais, sobretudo para a 

aprendizagem de novas línguas. De acordo com Smith e Jenner (1997 in Ritchie, 

2003:148), viajar para fora com o objectivo de aprender línguas é reconhecido como 

sendo um dos mais importantes segmentos de turismo educacional, à escala 

mundial. 

 

Estimular a aprendizagem deve ser um dos princípios de qualquer fornecedor 

de serviços turísticos, principalmente no âmbito do mercado escolar. Se este 

objectivo for cumprido, o mercado não só se tornará fiel, como também passará a 

palavra a outra escolas. De acordo com Cooper (1999:105), no que respeita ao 

marketing realizado pelas instituições, que pretendem atrair escolas para a 

realização de visitas de estudo, seguem-se alguns conselhos: 

 

- A construção de uma base de dados de escolas existentes em território 

nacional é indispensável. Nestas devem constar, entre outros, o nome da escola, o 

número total de alunos e professores, quais os anos lectivos com maior interesse. 

 

- Envio de programas com os contactos telefónicos, e-mail, horários, tipo de 

actividades, localização. 
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- Convidar alguns professores para uma pré-visita. 

 

- A promoção feita deve evitar os períodos mais ocupados pelos alunos, 

assim como o início e o final de cada período. 

 
Para muitos fornecedores de serviços turísticos, principalmente os 

mediadores, o mercado escolar, acima de tudo escolas do ensino primário e 

secundário, representa cerca de 10% do número total de visitantes, chegando 

mesmo a atingir os 15%. Contudo, de acordo com Carr e Cooper (in Ritchie, 

2003:152), os restantes sectores alegam, curiosamente, não ver proveito neste 

segmento.  

 

 Não obstante ser uma percentagem diminuta, entre alguns dos operadores de 

grandes dimensões que servem o mercado escolar europeu, no geral, e as visitas de 

estudo, em particular, Jenner e Smith (1999:94) destacam: 

 

 - A STA Travel, uma companhia Britânica, encontra-se entre os maiores 

operadores deste segmento à escala mundial; 

 

 - Kilroy Travels International, sedeada na Dinamarca, acumula a função de 

grossista e de operador turístico. Embora seja especializado em servir jovens com 

idade superior a 18 anos, também organiza viagens para o mercado escolar; 

 

 - NBBS Reisen, originária da Holanda, é uma companhia aérea especializada 

em nichos de mercado escolar, tais como grupos com motivações educacionais; 

 

 - Okista, sedeada na Áustria, é uma organização sem fins lucrativos, 

especializada no planeamento de viagens para alunos, desde o ensino básico ao 

superior; 

 

 - SSR Reisen, sedeada na Suiça e parte integrante da STA, a sua 

especialidade é providenciar transportes a baixos custos para o mercado jovem; 

 - USIT Now lidera especialistas em viagens infanto-juvenis na Irlanda, onde 

opera os seus próprios hotéis; 
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 - Alpentour Touristische GmbH, sedeada na Alemanha, é especializada tanto 

em viagens para jovens como para o mercado escolar. 

 

 Para além destes operadores, outras instituições, às quais já foi feita referência 

no bloco 2 do presente capítulo, servem, de igual modo, o mercado escolar e jovem, 

com o propósito de facilitar as deslocações internacionais, fornecendo alojamento a 

um mais baixo custo e promovendo a colaboração entre países.  

  

 Para finalizar o presente bloco, procedemos à apresentação da tipologia 

referente aos fornecedores das visitas de estudo. 

 

 

 

 
 

Figura 25: Tipologia dos fornecedores de visitas de estudo 

 

 

 Embora o recurso a agências de viagem e operadores turísticos para a 

realização de uma visita de estudo seja uma prática ainda pouco comum no nosso 

país e o recurso a alojamento seja feito numa percentagem diminuta do número total 

destas mesmas viagens, pois como já foi referido, abundam neste tipo de práticas 

excurcionistas, sublinha-se a crescente importância que os fornecedores de 
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transportes – especialmente de autocarros, e as instituições com carácter lúdico 

e/ou educativo têm. Desta última categoria fazem parte os museus, parques 

temáticos, exposições temporárias, outras instituições de ensino, entre outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 Vantagens das visitas de estudo escolares e obstáculos para o seu 

desenvolvimento 
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De tudo o que ficou dito até ao momento, facilmente chegamos à conclusão 

de que o mercado escolar, mais especificamente, as visitas de estudo são um 

segmento no qual se deve apostar, por um conjunto diverso de factores, que 

segundo Carr e Cooper (in Ritchie, 2003:131, 152 e 153) se resumem aos seguintes 

aspectos: 

 

- Os alunos adquirem de um modo mais rápido e fácil o conhecimento prático 

de determinadas disciplinas; 

 

- É uma mais valia para o contributo da aprendizagem cognitiva da criança; 

 

- As visitas de estudo podem atenuar a sazonalidade da actividade turística, 

contribuindo para o aumento de receitas; 

 

- As escolas são excelentes meios para o marketing boca-a-boca, sendo que 

muitas vezes as crianças regressam ao destino visitado na companhia de familiares; 

 

- As actividades realizadas pelas crianças são motivo de notícias para os 

mass media; 

 

- Promovem-se, durante as visitas, benefícios como por exemplo, uma 

melhor compreensão da sustentabilidade, aspectos ambientais, sociais e culturais, 

assim como aspectos relacionados com conflitos e desastres humanos;  

 

- As crianças são os turistas do futuro, daí que seja agora o momento 

indicado para começar a investir neles; 

 

- O mercado escolar é bastante leal; uma vez feita uma visita de estudo com 

sucesso, este regressará com regularidade; 

 

- Se por um lado, as crianças inseridas em grupos escolares não paguem a 

totalidade dos preços estabelecidos, por terem direito a descontos especiais, por 

outro lado, estas tendem a gastar algum dinheiro em lembranças e outros artefactos. 
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Contudo, existe o reverso da medalha. Embora as vantagens superem em 

larga escala os obstáculos, estes existem e continuam a ameaçar as visitas de 

estudo. Para Carr e Cooper (in Ritchie, 2003:167), o futuro deste mercado está 

intimamente ligado aos factores demográficos e às alterações que o sistema 

educativo pode vir a sofrer. Daí que, se destaquem, entre outros, as seguintes 

dificuldades: 

 

- A invisibilidade das crianças nas estatísticas do sistema turístico, na qual 

estas continuam a ser negligenciadas, cujo contributo demonstrado ao longo de todo 

o trabalho parece não ter valor; 

 

- As ameaças tecnológicas, tais como a Internet, que lentamente se 

apresenta como uma alternativa mais segura e mais económica, já que com a ajuda 

de câmaras web se possam, do mesmo modo, conhecer crianças de outros países e 

outras culturas, sem que hajam os inconvenientes do intercâmbio; 

 

- A insegurança sentida nos dias de hoje, ao que se acrescenta a 

possibilidade de acidentes e primeiras trocas de experiências sexuais, abusos de 

álcool e até o consumo de alguns estupefacientes durante as visitas de estudo, 

muitas vezes visto com maus olhos pelos encarregados de educação; 

 

- O número de matrículas que, de ano para ano, tem vindo a decrescer, 

principalmente nos ensinos primários e secundários. Este fenómeno está 

estreitamente ligado à acentuada quebra das taxas de natalidade nos países 

desenvolvidos, ao invés do que acontece nos países em desenvolvimento, onde o 

número de nascimentos é constante e, em alguns casos, crescente. 

 
Fazendo um balanço entre as vantagens e os obstáculos, verificamos que, 

não obstante o facto de se tratarem de fenómenos justificativos de alguma 

preocupação, a perspectiva optimista de autores, como Carr (1997), Cooper (1999), 

Malta (2001), Richards e Wilson (2002), Ritchie (2003), entre outros, projecta para o 

futuro das visitas de estudo um crescimento tão ou mais significativo do que o 

sentido até hoje, pois de forma semelhante, também a OMT (2000) previu que, em 

2005, um em cada quatro viajantes fosse jovem ou estudante. A falta de estudos 

recentes não nos permite verificar a veracidade desta previsão. 
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Capítulo V 
O Marketing enquanto instrumento de atracção das visitas de 

estudo escolares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo pretendemos analisar a especificidade do marketing de 

organizações sem fins lucrativos, uma vez que entre os principais fornecedores de 

atracções para o mercado das visitas de estudo se encontram instituições cujo 

principal objectivo é educacional, lúdico ou ambos (ex.: museus). Por outro lado, 
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apresentar-se-á a publicidade e o marketing directo como elementos da 

comunicação de marketing, mais utilizado por parte destas organizações, como 

forma de atingir o público infanto-juvenil escolar (Figura 26). 

 

Começamos por definir o conceito de marketing e o que se entende por 

estratégias de marketing. Posteriormente, passamos à análise do papel que o 

marketing pode ter no seio das organizações não lucrativas, identificando também 

as diferenças que podem existir entre a aplicação do marketing a instituições 

comerciais e às instituições sem fins lucrativos. No ponto seguinte referimo-nos à 

publicidade e ao marketing directo como partes integrantes da comunicação de 

marketing, visto que um dos objectivos gerais deste estudo é, exactamente, analisar 

qual o impacte que estes instrumentos têm na tomada de decisão no âmbito das 

visitas de estudo escolares. Por último abordamos, de forma resumida, o impacte 

que o marketing pode ter junto do público infanto-juvenil, já que é este o público-alvo 

dos fornecedores de atracções em questão no presente estudo. 
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Figura 26: Esquematização dos tópicos centrais discutidos neste capítulo, cujo 

cruzamento pretende servir de base para a parte empírica desta tese.  
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Legenda: 
 
 

: A importância da publicidade enviada para instituições de ensino, por parte de fornecedores de 
organizações não lucrativas, no âmbito da escolha do destino para as visitas de estudo escolares. 
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1.  Marketing – o conceito 
 

A complexidade que envolve nos nossos dias as opções de consumo, 

afastadas da preocupação de satisfazer necessidades básicas, radica numa 

melhoria e crescimento dos níveis socio-económicos das sociedades ditas 

desenvolvidas e modernas e revela-se na variedade de oferta existente, na 

concorrência e na competitividade manifestada. É neste contexto diverso, mutável, 

dinâmico e por vezes incerto que o marketing e as suas várias manifestações 

encontram o seu fundamento, a sua razão de ser: é necessário conferir, construindo, 

uma identidade única para cada um dos bens e serviços oferecidos, indo cada vez 

mais ao encontro das necessidades e dos desejos de públicos-alvo bem definidos. 

 

Para muitos uma disciplina, para outros uma técnica científica e ainda para 

outros uma ciência, o marketing assenta numa análise racional de processos, meios 

e recursos para garantir a expansão comercial de um produto ou serviço através da 

satisfação das respectivas clientelas. Se numa perspectiva mais tradicional do 

marketing este apenas se limitava à venda, distribuição física, publicidade e apenas 

a bens de grande consumo, numa fase posterior do seu processo histórico são já 

contemplados os bens semi-duráveis, serviços de grande público e empresas de 

distribuição e restauração. Hoje, depois de emergir na política, falamos já de 

marketing de organizações sem fins lucrativos, quer seja de natureza religiosa, 

filantrópica, social ou de beneficência e de marketing de organismos públicos e 

colectividades (Jefferson e Lickorish, 1991). 

 

O papel central do marketing é atribuído ao americano Phillip Kotler, não só 

por ter sido dos primeiros a publicar o seu know-how, originário de uma vasta 

experiência, mas também pelas suas inúmeras obras à volta desta área. Para este 

autor, o marketing não cria necessidades, vai é procurar satisfazer necessidades 

sendo estas inerentes ao ser humano. Assim o marketing emerge de um processo 

de troca, com benificios mútuos, entre quem manifesta uma necessidade a 

satisfazer e quem possui os meios para a satisfazer (Jefferson e Lickorish, 1991:35). 

 

Vários autores (Kotler et al, 1999; Reibstein, 1995; Ruschmann, 1991) 

distinguem duas grandes vertentes no marketing, o estratégico, que compreende 

todas as funções anteriores à produção e à venda (estudos de mercado, selecção 
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do mercado alvo, posicionamento, concepção dos bens, das estratégias de produto, 

distribuição, preço e comunicação), e o operacional ao qual se associam todas as 

funções posteriores à produção (publicidade, vendas, distribuição, merchandising, 

serviços de pós-venda, entre outros), ou seja, a concretização e implementação do 

marketing-mix21. Por outras palavras, o marketing operacional concretiza o 

estratégico.  

 

Com frequência surgem novas concepções e abordagens que revelam, não 

só o dinamismo do marketing, o qual acompanha a própria dinâmica das sociedades 

como também o processo de maturação que ainda vive: marketing directo, 

marketing one-to-one, marketing societal, marketing verde, marketing global, etc. 

Este último conceito, dos anos 80, aproveita a globalização dos mercados, 

economias, informações, conhecimentos e consumos (Reibstein, 1995). 

 

Contrária à ideia de que o marketing constitui um departamento no interior de 

uma organização, para Kotler (1991), este está presente em toda a organização, 

tendo que construir a própria orientação de gestão da empresa e sendo o objectivo a 

satisfação das necessidades dos consumidores. 

 

Actualmente, a actividade do marketing conta com todo um conjunto de 

intervenções desde a concepção do produto ao pós-venda visando todos os serviços 

e produtos de que o engenho humano é capaz de imaginar e concretizar (Kotler et 

al, 1999). 

 
A estratégia de marketing de uma organização é a definição, em traços 

largos, da abordagem que a instituição fará ao mercado de forma a atingir os seus 

objectivos. Por outras palavras, a estratégia do marketing consiste em definir as 

                                                           

21 Marketing-mix é formado por um conjunto de variáveis controláveis que influenciam a maneira com que os 
consumidores respondem ao mercado. Jerome McCarthy divulgou o conceito pela primeira vez em 1960, e dividiu o 
conjunto em 4 pês (P), sendo eles: 

• Produto (product),  
• Preço (price),  
• Promoção (promotion) e  
• Distribuição (place) ou ainda Ponto de venda (point of sale) (http://pt.wikipedia.org/wiki). 
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linhas gerais de orientação da organização, definindo o tipo de abordagem a utilizar 

para a prossecução dos objectivos (Kotler et al, 1999). 

 

O primeiro trabalho de um gestor de marketing passa por se familiarizar com 

as envolventes da instituição, bem como o seu próprio interior. No que diz respeito 

ao ambiente interno, o gestor de marketing procura clarificar a missão, definir 

objectivos, metas e determinar as forças e fraquezas da organização. Outro 

ambiente que o gestor deve conhecer diz respeito à macro-envolvente da instituição 

que comporta o público, a concorrência, o ambiente político, económico e ainda 

tecnológico (Kotler e Andreasen, 1996; Kotler e Armstrong, 2002). Mas é, sobretudo, 

o assim chamado micro-ambiente ou ‘ambiente de tarefa’, onde se integram os 

clientes, concorrentes, fornecedores e todo o tipo de stakeholders (investidores, 

banca, entidades públicas), com as quais a empresa interage de modo mais directo, 

que o gestor tem de conhecer muito bem para poder identificar oportunidades e 

ameaças que guiam a definição da estratégia. 

 

O mais importante nível do plano estratégico de marketing é a determinação 

do corpo central da estratégia de marketing, sendo que esta abarca a força que 

orienta a organização durante um longo período de tempo, tendo em vista alcançar 

os objectivos por ela fixados. A sua importância deriva do facto de estabelecer linhas 

orientadoras de resposta aos desafios do mercado. Este corpo central tem três 

elementos: segmentação22, a definição do mercado-alvo23 e posicionamento24 

pretendido face a este último. (Kotler, 1991). 

                                                           
22 Segmentar o mercado é dividi-lo em grupos, ou faixas de mercado, com características e interesses semelhantes, para 
que em sequência se possa definir o público-alvo e em seguida o cliente final. Um segmento de mercado é o resultado 
da divisão de um mercado em pequenos grupos. Este processo é derivado do reconhecimento de que o mercado total é 
frequentemente feito de grupos com necessidades específicas, que são chamados segmentos. Em função das 
semelhanças dos consumidores que compõem cada segmento, eles tendem a responder de forma similar a uma 
determinada estratégia de marketing. Isto é, tendem a ter sentimentos e percepções semelhantes sobre um rol de 
marketing, composto de um determinado produto, vendido a um certo preço, distribuído de certa maneira e promovido de 
determinado modo, em que pode ser ter como foco um público x ou y de acordo com renda, grau de instrução, sexo, 
faixa etária, entre outros parâmetros. A Segmentação de Mercado pode ser geográfica (localização física do "target": 
país, estado, cidade, microregião, densidade, etc.); demográfica (Idade, renda, sexo, tamanho da família, escolaridade, 
ocupação, etc. ); psicográfica (diz respeito ao comportamento, estilo de vida, personalidade: extrovertido, conservador, 
impulsivo, etc. ); comportamental (os consumidores são divididos em grupos com base em seu conhecimento do 
produto, em sua atitude em relação a ele, no uso ou na resposta a ele. As variáveis são: ocasiões, benefícios, status do 
usuário, índice de utilização, status de fidelidade, estágio de prontidão e atitudes em relação ao produto), etc. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki) 

23 Também conhecido por levantamento do perfil, segmento de mercado ou target, o mercado-alvo auxilia a empresa no 
direcionamento que irá promover a um determinado produto, bem como para a agência de publicidade desenvolver suas 
campanhas publicitárias. Os itens que compõem a segmentação de mercado podem ser os seguintes: características 
geográficas (regiões, cidades, estados, países); características demográficas ( sexo, idade, raça, nacionalidade, renda, 
escolaridade, ocupação profissional, tamanho da família, tamanho da família, estado civil, religião); variáveis 
psicográficas (são as relacionadas a personalidade, estilo de vida, atitudes, percepção do consumidor); aspectos 
relacionados ao produto (refere-se à intensidade de consumo do produto, à sensibilidade em relação ao preço, à sua 
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Uma estratégia de marketing deve reunir as seguintes características: ser 

centrada no cliente, diferente de outras organizações rivais, ser visionária, 

sustentável no longo prazo, fácil de comunicar, motivadora e flexível (Kotler e 

Armstrong, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
lealdade, à marca e os benefícios esperados); variáveis comportamentais (refere-se à influência na compra, hábitos de 
compra e intenção de compra) (http://pt.wikipedia.org/wiki). 

24 Posicionamento de Mercado é a posição relativa que ocupam marcas, produtos e serviços nas mentes dos seus 
respectivos consumidores. Ocupar os melhores posicionamentos de mercado é uma das tarefas fundamentais em 
qualquer esforço de marketing (http://pt.wikipedia.org/wiki). 
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2. Marketing para organizações sem fins lucrativos 
 

Antes de iniciarmos a abordagem do marketing às organizações sem fins 

lucrativos propriamente dita, iremos, de uma forma resumida, apresentar um 

conjunto de critérios que estão na base da definição destas organizações. Este tema 

torna-se relevante para o estudo em questão, uma vez que, como teremos 

oportunidade de ver no Capítulo I da segunda parte deste estudo, é este tipo de 

organização o mais procurado pelos professores e estudantes no âmbito de visitas 

de estudo escolares, destacando-se o caso específico dos museus pelo número de 

visitas registado. Importa acrescentar que, entre os campos que absorvem dois 

terços do emprego total deste tipo de organizações, encontra-se em primeiro lugar a 

educação (30%), seguido pela saúde (20%) e pelos serviços sociais (18%) (Salamon 

et al, 1992), sendo este mais um motivo relevante para nos debruçarmos um pouco 

mais sobre as organizações sem fins lucrativos, assim como sobre as suas acções 

de marketing.  

 

Assim, o sector das organizações sem fins lucrativos define-se como o 

conjunto de entidades que cumpram um conjunto de cinco critérios, nomeadamente 

(i) as instituições devem estar organizadas. Com isto, não significa que se incluam 

apenas instituições com personalidade jurídica mas, pretende-se que haja uma 

actividade permanente e regular; (ii) serem privadas ou não governamentais; (iii) não 

distribuam dividendos, o que se relaciona com o objectivo destas instituições não ser 

o lucro; (iv) serem auto governadas e (v) impõem-se a presença de voluntariado, o 

que não invalida que nestas organizações exista uma estrutura profissional 

(Salamon et al, 1992).  

 

De acordo com Salamon et al (1992), incluem-se no âmbito das organizações 

não lucrativas instituições como fundações, museus, institutos de investigação de 

índole não lucrativa, organismos de educação, clubes recreativos, clubes 

desportivos, etc. 

 

No que toca ao peso do emprego das organizações não lucrativas no 

emprego total em Portugal, a tendência tem sido ligeiramente descendente, sendo 

que para o ano de 2004, o valor se cifrou em 3,1%, comparativamente ao ano de 

1999, em que este valor se fixou nos 3,5% (www.ine.pt).  
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Como componente de uma gestão profissional ao nível das organizações 

sem fins lucrativos, ao marketing importa a mais valia de possibilitar à instituição de 

potenciar as suas características distintivas e as suas vantagens comparativas 

dentro do seu âmbito de actuação. Isto é, o marketing ajuda a diferenciar a 

instituição e a definir a panóplia de serviços que presta (Kotler e Armstrong, 2002). 

 

A introdução de uma gestão profissionalizada e, sobretudo, a assumpção da 

necessidade de utilizar o marketing ao nível das organizações sem fins lucrativos 

encontrou grandes obstáculos de natureza moral (Kotler e Andreasen, 1996). O 

marketing era conotado com vendas e essa associação comercial era perjurativa 

para as instituições não lucrativas que defendiam causas meritórias por altruísmo, 

que se orgulhavam de serem despojadas de fins comerciais e de promoverem o 

bem comum através do voluntarismo dos seus membros. Assim, havia um forte 

repúdio de tudo o que fosse associável a negócio (Kotler e Andreasen, 1996).  

 

Contudo, e de acordo com Kotler e Andreasen (1996), a partir da década de 

setenta, do século passado, estas concepções começaram a ser postas em causa 

quando as diversas instituições se depararam com dificuldades financeiras. A 

insuficiência de receitas próprias e dos patrocínios, associados ao declínio dos 

subsídios públicos em termos reais, pôs em risco a sustentabilidade de muitas 

instituições. A necessidade de sobreviver ajudou a remover as barreiras ideológicas 

opositoras da profissionalização da gestão e fez mudar a atitude face ao marketing.  

 

Concentrando a nossa análise ao nível do marketing, constatamos que ao 

contrário da negatividade associada aos preconceitos que encontrou, o marketing se 

define a nível conceptual por colocar o consumidor no centro da organização. Por 

outras palavras, o marketing serve para satisfazer as necessidades humanas (Kotler 

e Armstrong, 2002) e nesse sentido pode apoiar, quer organizações com propósito 

lucrativo, quer instituições sem fins lucrativos. 

 

Em concreto, o marketing serve nas instituições não lucrativas dois papéis 

fundamentais (Kotler e Andreasen, 1996). Se, por um lado, procura promover a 

organização junto dos potenciais clientes, enfatizando a mensuração das 

necessidades e desejos do público-alvo, por outro, é utilizado como forma de atrair 

fundos de patrocinadores privados e filantrópicos. Assim, o marketing destas 
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organizações tem de se focar quer no cliente que usufrui do serviço, quer no ‘cliente’ 

que as financia. Desde logo, esta é uma característica distintiva face às 

organizações do sector privado cujo alvo do marketing é apenas um – o cliente. 

Deste modo, o marketing assume-se como um instrumento fundamental na atracção 

dos recursos, de audiências para a actividade de organizações sem fins lucrativos e 

como trave mestra na sustentabilidade futura destas mesmas organizações. 

 

As organizações sem fins lucrativos distinguem-se, também, por terem um 

objecto diferente e por oferecerem produtos/serviços com características muito 

particulares. Apesar das diferenças das práticas de marketing entre as organizações 

sem fins lucrativos e as organizações comerciais não serem tantas como 

inicialmente se pudesse pensar, a especificidade destas organizações e do seu 

serviço traduz-se em algumas nuances que se reflectem na estratégia de marketing. 

Numa organização com propósitos lucrativos o produto é totalmente orientado para 

a procura, sendo definido conforme os desejos dos clientes. No caso das 

organizações sem fins lucrativos, e mais especificamente no caso dos museus, 

estão em causa ‘produtos’ para os quais não se coadunam, regra geral, as pressões 

mercantis (Kotler e Andreasen, 1996). 

 

Outra diferença reside no facto de que enquanto que as empresas, em geral, 

avaliam o seu desempenho com base em critérios financeiros, as organizações não 

lucrativas, cujo objectivo primário não é financeiro, obrigam a que se afira a 

performance em termos de eficácia total (Kotler e Andreasen, 1996). 

 

Finalmente, importa mensurar qual o peso dos Museus no âmbito das 

organizações não lucrativas em Portugal, uma vez que estes são as instituições 

deste tipo com maior relevância para o nosso estudo, já que são também as que 

registaram o maior número de visitas, como teremos oportunidade de verificar no 

capítulo seguinte. Porém, a este nível, os dados do INE são escassos. Num relatório 

sobre os Museus Portugueses reportado ao ano de 199825, o total de pessoas 

empregues em Museus era de 3456. Este valor correspondia a 21,5% do emprego 

total de organizações sem fins lucrativos e a 0,07% do emprego total da economia 

Portuguesa. Ainda que feridos de alguma imprecisão, estes dados espelham o papel 

residual que os Museus desempenham no conjunto destas instituições.  

                                                           
25 Informação à Comunicação Social de 17 de Maio de 2000 
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Em termos gerais, o marketing, longe de ser um instrumento administrativo 

de exclusivo interesse para os estabelecimentos empresariais, possui grande 

relevância para os problemas e desafios aos quais fazem face as organizações que 

não visam o lucro. O marketing é uma abordagem sistemática de planeamento 

visando a obtenção de relações desejadas de troca com outros grupos. O marketing 

preocupa-se com o desenvolvimento, a manutenção e/ou regulação das relações de 

troca que envolvam produtos, serviços, organizações, pessoas, lugares ou causas 

(Kotler e Andreasen, 1996).  
 

Tendo sido nosso objectivo esclarecer um pouco mais a relevância do 

marketing na actividade desenvolvida pelas organizações não lucrativas, e 

especificamente na captação do mercado das visitas de estudo escolares, 

concluímos que, à semelhança das demais instituições, o marketing, se 

correctamente utilizado, pode vir a tornar-se um instrumento precioso na atracção 

deste segmento de mercado, sendo que se destacam, entre os instrumentos mais 

utilizados, a publicidade e o marketing directo, como teremos oportunidade de ver no 

ponto seguinte.    
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3. A publicidade e o marketing directo como elementos da comunicação 
de marketing 

 
Embora só no nosso século tenha atingido a elevada visibilidade e 

importância social que hoje lhe reconhecemos, a publicidade não é, de forma 

alguma, um fenómeno recente. As suas raízes mergulham na longínqua Antiguidade 

Oriental e as suas técnicas foram progressivamente emergindo e evoluindo a par da 

crescente complexidade da sociedade mercantil. É, contudo, a imprensa que dá 

início ao grande processo de transformação dos media que desemboca na 

actualidade. Já no nosso século, o facto mais saliente foi a explosão da actividade 

publicitária sob todas as formas e recorrendo a toda a espécie de meios para atingir 

os consumidores. No decurso deste processo, a publicidade invadiu, literalmente, 

todos os espaços públicos – e mesmo alguns privados (Pinto e Castro, 2002). 

 

Em Portugal, o desenvolvimento da publicidade foi condicionado pelo atraso 

geral do país. Ainda assim, assumiu um papel de relevo desde os anos 50, e entrou 

definitivamente na idade adulta a partir da adesão do país à União Europeia, em 

1986 (Pinto e Castro, 2002). 

 

No seu sentido mais amplo, a comunicação de marketing abrange o conjunto 

dos meios de que uma empresa (ou outra organização) se serve para trocar 

informações com o seu mercado (ou público-alvo). Por conseguinte, contempla tanto 

a comunicação de fora para dentro (ex.: estudos de mercado), como a comunicação 

de dentro para fora (ex.: publicidade). No entanto, tornou-se habitual restringir a 

designação ‘comunicação de marketing’ à comunicação em que a empresa toma a 

iniciativa de se dirigir ao seu público (Kotler et al, 1999). Note-se, porém, que a 

comunicação de marketing pode incluir não só a comunicação da empresa com o 

público consumidor, como também a comunicação destinada a motivar os seus 

trabalhadores para um desempenho mais satisfatório, chamado de marketing interno 

(Pinto e Castro, 2002).   

 
O que faz a especificidade da comunicação de marketing enquanto forma de 

comunicação humana é o seu propósito comercial de tentar beneficiar os objectos 

que a organização emprega. Todos os elementos do marketing-mix participam 

nesse processo, pois o público forma uma ideia positiva ou negativa sobre a 
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empresa em qualquer situação em que entre em contacto com ela, com os seus 

produtos ou com os seus colaboradores (Kotler et al, 1999; Kotler e Andreasen, 

1996).  

 

No que concerne às técnicas de comunicação ao dispor das empresas, elas 

são variadas. Chama-se de mix da comunicação à combinação de instrumentos de 

comunicação de que a empresa se serve nas suas actividades de comunicação de 

marketing (Pinto e Castro, 2002). Naturalmente, o mix da comunicação adoptado por 

cada organização vai depender das características do mercado em que actua e dos 

objectivos que pretende alcançar em dado momento. Destes instrumentos fazem 

parte a publicidade, o marketing directo, a promoção de vendas, relações públicas e 

vendas pessoais (Kotler et al, 1999). 

 

Sendo nosso objectivo verificar se a comunicação de marketing gera algum 

impacte na tomada de decisão por parte dos professores, no que respeita ao destino 

de uma determinada visita de estudo escolar, entre os instrumentos que despertam 

mais a nossa atenção encontra-se a publicidade, utilizada através dos meios de 

comunicação em massas, e o marketing directo, estabelecendo um contacto mais 

directo com o público-alvo. Esta escolha justifica-se pelo facto de serem estes os 

meios utilizados pelas instituições fornecedoras de atracções que pretendem atrair 

até si o mercado escolar. 

 

Desta forma, a publicidade é a comunicação de marketing que as empresas 

pagam para difundir determinadas mensagens através dos meios de comunicação 

de massas. A publicidade pode ser utilizada para construir uma imagem para 

determinado produto/serviço a longo prazo, aumentando a procura a curto prazo. 

Uma outra vantagem reside no facto do emissor poder repetir a sua mensagem as 

vezes que entender. No entanto, e apesar de atingir um número elevado de 

pessoas, é um instrumento de comunicação impessoal, não sendo tão persuasivo 

como o é o marketing directo, por exemplo. A comunicação é feita apenas num 

sentido, sendo que o receptor não sente obrigação de prestar a devida atenção ao 

emissor. Acresce-se o facto de ser um instrumento de comunicação de marketing 

bastante dispendioso, contudo dependendo dos media e suportes utilizados (Pinto e 

Castro, 2002; Kotler et al, 1999). 
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A comunicação de marketing realizada por parte organizações não lucrativas, 

em especial dos Museus, comporta algumas dificuldades que estes têm de 

ultrapassar. Desde logo, a multiplicidade de destinatários é um dos maiores 

obstáculos com que estas instituições se debatem. Desde o Governo, aos 

patrocinadores, passando pelo público geral, todos procuram informações e cada 

um tem necessidades diferentes (Kotler e Andreasen, 1996).   

 

Já por outro lado, o marketing directo privilegia as comunicações concebidas, 

não em função de vastos mercados anónimos, mas antes de consumidores 

identificados e individualizados (o consumidor identificado pelo nome, morada, 

hábitos de consumo, etc.), tem por objectivo a modificação de atitudes (adesão ao 

serviço, pedido de mais informação, etc.), podendo ser a repetição da mensagem 

efectuada na própria peça (Kotler et al, 1999). Os meios mais utilizados no 

marketing directo são o envio de mensagens por correio e, mais recentemente, 

através da Internet.   

 
No caso específico dos fornecedores das visitas de estudo, como é o caso de 

várias instituições de carácter educacional e/ou lúdico, sendo o seu objectivo atrair o 

máximo de alunos em visitas de estudo escolar possível, o instrumento de 

comunicação de marketing mais utilizado é o marketing directo, como podemos 

concluir através do questionário realizado a professores pertencentes ao CAE de 

Viseu, cujos resultados se encontram representados no Capítulo VII, da Parte II do 

presente estudo. Este processo pressupõe um levantamento de todos os potenciais 

clientes - neste caso de todas as escolas, que já efectuaram alguma visita ao local 

ou que o poderão vir a fazer, para as quais irão ser enviadas, quer através do 

correio ou Internet, informações que os fornecedores considerem relevantes, assim 

como outros dados ou textos que despertem a atenção do leitor.  

 

No caso concreto das visitas de estudo, os agentes da oferta deverão ter em 

conta que, apesar do consumidor final serem os alunos, cabe, no entanto, aos 

professores a escolha do local a ser visitado. Ou seja, à semelhança do que se 

passa no âmbito da saúde, no qual o médico passa uma determinada receita para o 

doente tomar, também no caso das visitas de estudo escolares, são os professores 

os responsáveis pela decisão final, no que respeita ao destino da visita de estudo. 

Isto coloca os fornecedores perante uma dificuldade que se prende com o facto que, 
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apesar do serviço ter que ser atractivo e de interesse para os alunos, a informação 

enviada para as escolas ter, porém, de convencer os professores de que o serviço 

irá de encontro às necessidades dos seus alunos e aos interesses pedagógicos dos 

próprios professores. De uma forma resumida, apesar do serviço ter como 

consumidor final o indivíduo A, a informação é enviada para o indivíduo B, o qual 

tem o poder de decisão sobre a realização ou não de determinada visita de estudo.  

 
Apesar de ser um processo um pouco complexo, poucos são ainda os 

fornecedores de visitas de estudo escolares que enviam qualquer tipo de informação 

às instituições de ensino com o intuito de atrair um maior número de visitas. Esta 

afirmação pode ser verificada através dos resultados obtidos através da aplicação 

do questionário, no Capítulo VII.  
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4. As crianças enquanto consumidoras 
 

Sendo o público-alvo de todo o nosso estudo as crianças, no geral, e os 

alunos participantes das visitas de estudo realizadas no CAE de Viseu, em 

particular, está por si só justificado a existência deste sub capítulo, dedicado ao 

tema das crianças enquanto alvos de estratégias de marketing, não só pelos 

fornecedores de visitas de estudo, como por empresas produtores de bens de 

consumo em geral.  

 

São cada vez mais numerosas as intervenções de marketing e discursos 

publicitários cujos destinatários são as crianças e os jovens. Desde muito cedo, 

somos socializados numa envolvente onde o consumo, como meio de atingir bem-

estar, satisfação, realização e prazer adquire forte expressão. A nossa prosperidade 

e êxito perante o meio que nos rodeia é medido, em grande parte, por aquilo que 

temos e adquirimos (Mathews, 1997). 

 

Para as crianças são sobretudo os consumos associados ao lazer que mais 

relevância têm (brinquedos, música, cinema, jogos de computador), ainda que 

opinem sobre todos os restantes consumos, como seja a escola, vestuário ou a 

própria alimentação. Actualmente os jovens estão fortemente associados a actos de 

consumo, havendo mesmo créditos e cartões de desconto especialmente 

concebidos para este grupo etário. Exemplo disso é o Cartão Jovem lançado nos 

anos 80 em alguns países da Europa, entre eles Portugal, que começou a voltar a 

sua atenção para os mais jovens quer a nível institucional, como a nível comercial 

ao descobrir o grau de participação que as crianças têm vindo a ter nos consumos e 

no sentido de aumentar esses níveis de consumo (Mathews, 1997). 

 

Algumas décadas atrás era impensável todo o conjunto de consumo 

disponibilizados na actualidade às crianças, facto ao qual se associa o protagonismo 

que é dado aos mais jovens. Hoje eles estão na origem de serviços nunca antes 

imaginados. Empresas de sucesso, como é o caso da Norte Americana Future Kids, 

empresa que tem por objectivo o ensino de informática a crianças, têm demonstrado 

a importância deste segmento de mercado, associada à rápida expansão da 

informática no quotidiano das famílias. A empresa, como o próprio nome indica, 

aposta no facto da aprendizagem das crianças e tudo o que potencie os seus 
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saberes, de modo a favorecer as suas oportunidades sociais e profissionais futuras, 

ser cada vez mais privilegiada pelos pais. 

 

As crianças já não são vistas como meras extensões dos seus pais ou 

educadores, e as suas vontades, não só relativas aos seus consumos como aos da 

família em geral, adquiriram influencia nas decisões de compra. Por outro lado 

desde muito cedo, os jovens ficam com determinadas responsabilidades uma vez 

que em muitos casos ambos os pais têm os seus empregos.  

 

É tão grande e diversa a quantidade de informação publicitária recebida 

pelos mais jovens, que os próprios pais não a acompanham, sendo muitas vezes os 

filhos os portadores de informação do que existe no mercado. Neste contexto, 

dificilmente os pais poderão deixar de ouvir os filhos, dada a indisponibilidade que 

têm para se manterem a par de todas as novidades e de as filtrarem. 

 

Os profissionais segmentam as crianças em três grandes grupos enquanto 

destinatários de estratégias de marketing. Henriques (1999:21) caracteriza cada um 

destes grupos. Entre os 4 e os 6 anos surgem os exploradores, envoltos na fantasia 

e na descoberta, exigem ser o centro das atenções, embora não questionem a 

autoridade dos progenitores. Reconhecem nas lojas as embalagens e elementos 

publicitários e as interpretações que fazem do que os rodeia são simples e directas. 

Não compreendem qual é o objectivo real da publicidade e encaram-na como um 

divertimento. Com um nível de atenção e de concentração reduzido a repetição 

exerce os seus efeitos. 

 

Dos 7 aos 9 anos, os conquistadores são crianças confiantes que começam 

a atribuir importância à posse e à televisão. Sabem qual é o objectivo da 

publicidade, fazem juízos de valor sobre os anúncios, e utilizam-nos para comunicar 

e pedir os produtos que pretendem. O humor visual e as narrativas convencionais 

fazem as suas preferências. 

 

Entre os 10 e os 12 anos, os groupies tornam-se mais exigentes e 

sofisticados. Ambos os sexos revelam as suas preferências que, de um modo geral, 

reproduzem os gostos por actividades tradicionalmente femininas ou masculinas. 

Exigem saber mais sobre os produtos publicitados e são bastante críticos, 
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demarcando-se dos anúncios para os mais pequenos. Têm já uma vivência crítica 

dos produtos e os testemunhos dos amigos e colegas. Entrando na adolescência, 

vai-se manifestando um maior cinismo e desconfiança em relação ao que é 

publicitado e promovido. Os grupos jovens de referência impõem uma determinada 

forma de estar e de ser demarcada dos adultos, embora não gostem de ser tratados 

como crianças. O peso e o prestígio das marcas, associadas a um determinado 

estilo, exercem a sua influência. Os produtos procurados giram à volta de música, 

vestuário, acessórios de moda, revistas, vídeos, jogos, entre outros. 

 

Toda a infância reveste-se de um imitação do mundo adulto, de um faz de 

conta que possibilita o sucesso dos produtos, concebidos para adultos, adaptados 

para os jovens. Assim se compreende o sucesso dos televisores ou das câmaras 

fotográficas destinadas especialmente para os mais jovens.  

 

Qualquer estratégia de marketing infantil e juvenil bem sucedida contempla 

as especificidades desta faixa etária. A criatividade, a vontade de aceitar e procurar 

os desafios, dominar determinadas actividades caracterizam o ser humano em 

desenvolvimento, o que assegura o sucesso de iniciativas que impliquem os 

elementos acabados de referir. 

 

É fundamental que o marketing acompanhe o desenvolvimento das crianças 

e jovens, bem como os seus gostos e experiências para não cair no erro de produzir 

estratégias inadequadas e desfasadas desses públicos. Num contexto de constante 

inovação e novidade, que chega rapidamente a todos, os mais jovens, 

profundamente receptivos, tendem a ser dinâmicos nos seus comportamentos e 

preferências (Soares, 2001:13). 

 

A utilização de uma linguagem desactualizada, de narrativas longas e 

complicadas, de um espírito protector e paternalista, de imagens irrealistas, torna a 

mensagem publicitária ineficaz junto do público mais novo. Esta tem de ter 

movimento, acção, particularidades como coreografias divertidas e imitáveis, 

palavras e vocábulos facilmente memorizáveis e que possibilitem diversão com o 

jogo e a invenção ou reinvenção de palavras. Os efeitos sonoros, a música e todo o 

conjunto de detalhes que prenda a atenção dos mais jovens favorecem as 
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associações a produtos e marcas. Acima de tudo, o divertimento e a questão lúdica 

são as mais sentidas pelas crianças. 

 

Nas últimas décadas as crianças têm vindo a transformar-se no centro das 

atenções de grandes empresas, com negócios e meios que envolvem investimentos 

milionários. Se até há alguns anos o marketing não vendia directamente, ou 

raramente, ás crianças, hoje o mercado infantil em Portugal representa cerca de 

18% da população, o que em termos de números gera aproximadamente 1 milhão e 

800 mil portugueses com menos de 15 anos (Soares, 2001:13). Assim se percebe a 

alteração do papel que a criança tem vindo a sofrer no contexto do consumo.  

 

Um dos principais objectivos de marketing, e sabendo que nos dias que 

correm as crianças têm cada vez mais poder de influência junto dos pais, é 

adoptarem uma justificação válida para a sua escolha, deixando para trás o tão 

conhecido ‘porque quero…’ estes pequenos consumidores não só influenciam os 

pais na compra do produto que lhes são directamente dirigidos (vestuário, 

brinquedos, comida) mas também em compras de carácter familiar (férias, carros, 

alimentos) (Soares, 2001:13). 

 

É errado de nossa parte – entenda-se ‘nós’ os adultos – pensarmos que 

sabemos o que os mais pequenos gostam ou querem, apesar de já todos termos 

passados por aquelas idades. A realidade que hoje nos rodeia é diferente da que 

nos envolvia quando tínhamos a idade deles. Os hábitos de consumo são diferentes: 

novas exigências e novos produtos. De entre todos os meios de comunicação, a 

televisão é, sem dúvida, o predilecto das crianças, sendo também o mais 

privilegiado do marketing. Reúne todas as determinantes que conduzem ao sucesso 

da compra: movimento, cor, som e animação. Daqui retiramos que os 

comportamentos de compra das crianças são ainda mais influenciados pelo formato 

da publicidade, quando comparados com os de um adulto (Soares, 2001:13). 

 

Apesar do seu tamanho e da sua pouca experiência de vida, são este 

pequenos consumidores os mais exigentes e os mais difíceis de satisfazer. Um 

exemplo dado é que se no primeiro contacto com um determinado produto não 

gostarem dele põem-no completamente de parte (Soares, 2001:14). 
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O marketing infantil pode ser uma arma poderosa se utilizada de uma 

maneira correcta. Não podemos deixar de concordar com Soares (2001:14), quando 

esta afirma que mais emocionais do que os adultos, as crianças desenvolvem 

reacções a curto prazo, senão de imediato, ao que lhes é apresentado pelo 

marketing, explorando o seu meio através de técnicas comunicacionais. 

 

Voltamos a focar a nossa atenção à importância da influência das crianças 

sobre os seus pais, aquando da tomada de decisão a nível do turismo. 

 

Como já foi referido anteriormente, muitos investigadores tendem a 

interpretar as crianças como meros factores de consideração por parte dos pais, em 

vez de membros activos que contribuem para o processo de tomada de decisão. Por 

outras palavras, assumem que as crianças aceitam de forma passiva a decisão 

tomada pelos seus pais. Consequentemente, e durante muito tempo, a participação 

e o acto de negociar por parte das crianças foi ignorado da maior parte dos estudos 

de tomada de decisão no âmbito turístico (Bok-Soon, 2002:12). 

 

No que respeita a generalidade dos produtos de consumo, verificamos, 

através da Figura 27, que o grau de influência das crianças junto de seus pais pode 

atingir os 80%, em casos como o dos brinquedos e de artigos alimentares, ou seja, 

em bens que são consumidos directamente pelas crianças. Este estudo foi realizado 

em França, em 1996. 
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Fonte: Mathews (1997:22) 

Figura 27: O poder de influência das crianças sobre os pais em determinados 

produtos 

 

Relativamente a este assunto, remetemos para um estudo apresentado pela 

TVI, sobre o poder de consumo que a “geração net”, assim encabeçava o título da 

reportagem, detém nos dias de hoje. A investigação foi feita junto de crianças entre 

os 4 e os 12 anos. Os resultados foram os seguintes26: 

 

• As crianças actualmente são responsáveis pela decisão de vários actos 

de consumo, em especial, pela escolha do local de férias, os restaurantes, os 

telemóveis dos pais, a operadora de telecomunicações e, acima de tudo, pela 

compra de produtos infantis, desde brinquedos, roupas, alimentação, etc; 

 

• A geração mais nova dos nossos dias, ao contrário do que se pensava, 

é uma geração virada para actividades fora de asa, para a família, em que, ao 

contrário de outros tempos, existe uma relação de bilateralidade entre os filhos e os 

pais;  

 

• As sugestões dadas pelos miúdos transformam-se, na maioria das 

vezes, em ordens para os graúdos, pois eles não só influenciam, como decidem nas 

                                                           
26 Informação baseada numa reportagem transmitida pela TVI, a 22 de Março de 2006 
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escolhas de consumo dos mais velhos, deixando claramente transparecer que serão 

os futuros grandes compradores. 

  

Quando transposto para o sector do turismo, as crianças não só influenciam 

no destino das férias como também influenciam, mas já de forma indirecta, na altura 

do ano em que as férias acontecem – a grande maioria concentra-se durante as 

férias escolares dos filhos, durante os meses de Julho e Agosto (Bok-Soon, 

2002:12). 

 

Quando falamos em influenciar os pais na tomada de decisão, não nos 

referimos apenas ao destino em si. Num estudo levado a cabo por investigadores na 

Coreia, chegou-se à conclusão que as crianças influenciam em cerca de 47,3% das 

tomadas de decisão no destino, seguindo-se 46,4% nos horários da viagem, estando 

em 3º lugar, com cerca de 45,15% a duração da viagem e, por último, com 32,4% o 

meio de transporte utilizado. Temos que concordar que, apesar de não serem 

decisivos, trata-se de valores muito significativos (Bok-Soon, 2002:14).  

 

Quanto mais velhas as crianças forem maior é o seu impacto na decisão 

tomada pelos seus pais. 

 

No que respeita ao marketing turístico, e de acordo com os resultados 

obtidos, é importante ter em conta que também se devem considerar os interesses e 

características das crianças “à medida que o tipo e o número de viagens familiares 

aumenta, e de modo a satisfazer todos os participantes deste segmento, as 

informações turísticas deviam ser fornecidas tanto aos pais como às crianças, para 

se chegar a uma decisão de agrado a todos os elementos.” ( Bok-Soon, 2002:15) 

 

De acordo com Mathews (1997:11) “É importante compreender o modo como 

as crianças mudam com a idade: os adultos com 30 e 40 anos têm mais em comum 

do que uma criança com 6 e outra com 8. Ao definir-se um grupo alvo, constituído 

por crianças dos 6 aos 15 anos, estão a ser ignoradas as diferenças-chave que 

fazem parte dessa faixa etária. Em termos gerais, as crianças movem-se entre os 

anos mágicos e físicos, tornando-se cada vez mais racionais à medida que 

crescem”. 
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Ballan e Roque (in Mathews, 1997:22) defendem que, “em geral, os meios 

para atingir as crianças não diferem muito dos meios clássicos da publicidade, 

embora exista um terreno de acção privilegiado que interessa, cada vez mais, às 

empresas e às agências de publicidade. É a escola, lugar ideal para juntar os 

poderes, como formadores de opinião de dois grupos muito eficazes: as crianças e 

os professores”. 

 

O marketing escolar, “como se chamam pudicamente às acções de 

promoção nas escolas, têm formas muito variadas: distribuição de amostras e 

cupões de compra, distribuição de panfletos, concursos, entre muitos outros”, diz 

Mathews (1997: 22), que quando interrogado sobre o porquê das nossas escolas 

aceitarem estas acções, chega à conclusão que é “por terem falta de meios 

financeiros, alunos carenciados e não quererem deixar escapar uma oportunidade 

de receberem produtos alimentares gratuitamente”.  

 

Perante esta realidade, as opiniões dividem-se: se, por um lado, há quem 

pense que estamos a evoluir num mercado livre, e a partir do momento em que a 

publicidade não infringe a lei, a legalidade de uma acção torna-se legítima, por outro 

lado, outros são da opinião de que a escola é um lugar de educação, de transmissão 

de valores e não um terreno para guerras comerciais (Henriques, 1999:27). 

 

Efectivamente, a escola é um lugar privilegiado para a comunicação. 

Contudo, não pode ser visto como um alvo, mas antes como um parceiro. Nesta 

perspectiva, o papel dos professores como formadores de opinião e o poder de 

influência das crianças, pode ser aproveitado mas a partir de mensagens claras. 

 

Para Henriques (1999:21), “sensíveis em especial à comunicação na 

televisão, em outdoors e na Internet, uma das dificuldades ao lidar com este target é 

a sua infidelidade às marcas, sendo a coerência da comunicação uma das poucas 

formas de evitar este problema. Mesmo assim, estudos provam que 2/3 dessas 

marcas acompanham os mini-consumidores ao longo da sua vida”. 

 

Muitas vezes basta transportar um herói do cinema ou da televisão para os 

mais diferentes suportes - sejam camisolas, material escolar, produtos alimentares, 
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jogos electrónicos ou simples brinquedos - para que o sucesso seja garantido.

   

“Além das emoções, o marketing também deve ser capaz de explorar as 

motivações das crianças para adquirirem um determinado produto ou serviço” 

explica Henriques (1999:23, 24), pois para manter uma marca “é preciso muita 

inovação, uma vez que no segmento infantil há uma forte tendência para a 

experimentação”. A forma de evitar tal facto é utilizando uma comunicação coerente 

ao longo do tempo. 

 

As crianças são particularmente sensíveis às novidades, diz Henriques 

(1999:24), “gostam de experimentar tudo, cada vez são mais exigentes e de certa 

forma são sensíveis à publicidade, facto que as leva a influenciar os pais no sentido 

de satisfazerem as suas pequenas exigências. Desta forma consideramos ser 

necessário desenvolver uma comunicação e promoções que envolvam a criança, 

que tenham uma componente lúdica e que a façam identificar com o produto. Devem 

ter cor e movimento e são valorizadas quando apostam numa comunicação 

personalizada com os consumidores”. Para que a mensagem salte dos ecrãs para 

os recreios das escolas, ela deve ser simples, com humor e ter gestos, palavras ou 

músicas que sejam facilmente decoráveis pelas crianças. Na mesma linha de 

pensamento, Henriques (1999:25) afirma sabendo “que as crianças têm um forte 

poder de influência, é para elas que muitas vezes as marcas dirigem a sua 

comunicação”. 

 

Em qualquer tipo de publicidade, seja ela através da televisão, panfletos, 

revistas ou rádio, é necessário centrar a informação num público-alvo bem definido. 

No caso das visitas de estudo, pretender passar uma mensagem, simultaneamente, 

a professores e alunos é perder essa focalização e, possivelmente, acabar por não 

atingir nenhum dos dois. Devemos ter presente que em última instância, é o aluno 

que temos que cativar, é com o seu universo de referências que temos de dialogar. 

Se não conseguirmos atraí-lo a consumir o produto, de pouca valerá convencer os 

professores (Mathews, 1997:16).  

 

Para falar com o público-alvo, neste caso os alunos, com o intuito de lhes 

cativar a atenção e seduzi-los para uma acção, é necessário falar na língua que lhes 

seja mais familiar, para que perceba claramente a mensagem. “As crianças mantêm 
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um envolvimento muito emocional com aquilo que consomem, e são essas emoções 

que deveremos saber despertar e alimentar” (Mathews, 1997:16). 

 

Outro factor de grande importância, que deve estar sempre presente na 

mente de qualquer fornecedores de produtos/serviços para o público, em geral, e 

para o público jovem, em particular, é a sua localização (Figura 17).  

 

O que se pretende transmitir ao longo deste bloco é que, ao longo do 

presente século, assistimos ao desenvolvimento de todo um conjunto de actuações 

visando os mais jovens. Preocupações jurídicas, estudos e ciências 

predominantemente voltadas para as crianças, organizações governamentais e não-

governamentais a dar resposta aos problemas vividos pelas crianças, constituem 

algumas destas actuações. Ao nível do núcleo familiar, assistimos actualmente a 

tendências diferentes das verificadas, nas décadas anteriores e que se prendem 

com as mudanças dos papeis e funções dos vários elementos da família. A decisão 

de restringir o número de filhos não só se deve a motivos financeiros ou à 

indisponibilidade de tempo, mas antes por existir uma preocupação em aumentar a 

qualidade da educação dada aos filhos, que se receia não conseguir com um 

número de descendentes mais alargado. Face aos inúmeros serviços e produtos da 

sociedade de consumo, muitas vezes os desabafos dos pais vão no sentido de, ao 

terem menos filhos, poderem possibilitar-lhes um maior e melhor número dessas 

ofertas. 

 

Uma outra tendência que se verifica nas sociedades ocidentais é que, por 

imposição profissional ou por necessidade de uma maior estabilidade financeira, os 

casais optam por ter filhos após alguns anos de vida conjugal, o que lhes permite 

dispor de um poder de compra mais elevado para os consumos dos seus filhos. 

 

Se até aqui apresentamos o marketing mais comercial, de um ponto de vista 

mais negativo e nefasto, relativamente ao mercado infantil e jovem, apresentando 

algumas das repercussões que este pode vir a ter durante um certo período da vida 

de um indivíduo, é essencial apontar para os benefícios que a mesma ferramenta 

pode ter no sentido de atrair para a cultura, para o património, permitindo adaptação 

da oferta a estes públicos. Nestes casos encontramo-nos perante um marketing 

mais dirigido para aspectos culturais, sociais ou público. 
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Ao longo do presente ponto verificamos como, nos nossos dias, as crianças 

são um alvo cada vez mais importante para as empresas no geral, principalmente 

devido ao grau de influência que conseguem junto dos seus familiares. No que 

concerne à influência exercida pelos alunos, aquando da tomada de decisão das 

visitas de estudo, os professores afirmam que frequentemente a opinião dos alunos 

é ouvida e tida em conta (Capítulo VII).    
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Parte II 
Conceptualização da Investigação Empírica 

 
 

 
Capítulo VI 

Apresentação de um estudo de caso: as visitas de estudo realizadas 
no quinquénio 1999-2004 pelas escolas pertencentes ao CAE de 

Viseu. 
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1. Metodologia 
 

A presente parte do trabalho é dedicada à apresentação do percurso de 

investigação, desde o enquadramento conceptual, aos objectivos e ao método 

utilizado. 

  

Após termos desenvolvido um enquadramento teórico, cuja finalidade foi 

justificar a importância do cruzamento entre o turismo educacional e o turismo 

infantil para a análise do mercado escolar, e a partir daqui proceder à segmentação 

deste, atingindo, deste modo, o mercado das visitas de estudo, pretendemos 

analisar e identificar um padrão das visitas de estudo realizadas pelas instituições de 

ensino pertencentes ao CAE de Viseu, através do estudo deste caso real, onde 

verificamos qual o tipo de atracção mais procurado, a constituição dos grupos de 

alunos, assim como gastos efectuados com o meio de transporte, uma vez que este 

é o único dado disponível no que se refere às despesas.  

 

Deste modo, desenvolvemos um estudo transversal, com características 

exploratórias e descritivas, sobre as visitas de estudo efectuadas pelas escolas 

pertencentes ao CAE de Viseu, durante o quinquénio 1999-2004. Para que o estudo 

fosse exequível, várias foram as etapas a concretizar. Primeiro, a selecção do 

processo metodológico deve adequar-se sempre ao tema em estudo, à natureza dos 

factos, ao objectivo da pesquisa, às questões de investigação levantadas e que se 

queiram confirmar, ao tipo de informantes, aos recursos financeiros e ainda à equipa 

humana e outros elementos que possam surgir no campo da investigação (Lakatos e 

Marconi, 1992). Assim, o processo metodológico desenrolou-se em três fases 

distintas. A primeira fase teve por objectivo a obtenção da autorização, por parte do 

Coordenador do CAE de Viseu, para o levantamento dos dados. Destes dados 

faziam parte o nome da instituição escolar, o concelho a que pertence, o tipo de 

estabelecimento, o número de pernoitas realizadas, os locais visitados, o número de 

alunos que realizaram determinada visita de estudo, dividida pelo tipo de 

estabelecimento e por sexo, o número de professores e auxiliares de acção 

educativa que acompanhavam os alunos, o meio de transporte utilizado, assim como 

o montante gasto neste mesmo meio de transporte. A segunda fase, refere-se à 

recolha de dados, tendo-se elaborado, para tal, uma ficha da qual constavam os 

campos anteriormente mencionados. Esta recolha teve lugar no gabinete do CAE de 
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Viseu responsável pelos subsídios de acção social das instituições escolares, de 

uma forma regular, quase diárias, através da consulta de actas. A origem dos dados 

levantados é proveniente, em termos gerais, de uma obrigatoriedade de cada 

instituição escolar, antes de realizar determinada visita de estudo, em fazer um 

pedido por escrito ao CAE de Viseu, solicitando a activação do seguro escolar. 

Neste pedido por escrito constam não só o número total de alunos que irão fazer 

parte da visita de estudo (e por vezes uma listagem com os seus nomes), como 

também o nome dos professores acompanhantes, o sítio que pretendem visitar e o 

nome da escola ou do agrupamento escolar. Não muito frequentemente fazem 

também parte destes registos o dinheiro gasto no meio de transporte ou o preço 

pago por cada aluno. É de salientar que muitos dos dados se encontram 

incompletos e não organizados, tendo sido a dificuldade de consulta acrescida. A 

terceira fase consistiu no tratamento, análise e discussão dos resultados, da qual 

fizeram parte a apresentação dos resultados do estudo, expostos sob a forma de 

tabelas, seguidas de uma breve leitura dos mesmos, procurando sintetizar a 

informação contida nestas. Por fim, seguiu-se uma breve discussão sobre a relação 

existente entre as diversas variáveis. 

 
   

Procedimentos Estatísticos 
 

O tratamento estatístico é, actualmente, o método mais adequado para 

interpretar os dados obtidos em estudos assentes em inquéritos. 

 

“Os dados de uma pesquisa constituem elementos de informação obtidos 

durante a investigação” (Polit e Hungler, 2000:28) e são “o resultado dos valores 

reais das variáveis em estudo”. Contudo, no entender das mesmas autoras, os 

dados, per sí, não respondem às questões da pesquisa. Para que isso aconteça, 

estes precisam de ser processados e analisados de uma forma ordenada e 

coerente. 

 

Também para estas autoras os testes estatísticos constituem uma grande 

ajuda para a interpretação dos dados. É através da análise estatística que um 

investigador pode comparar grupos de dados, de modo a determinar qual a 
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probabilidade da diferença entre eles, proporcionando assim as provas para ajuizar 

a validade de uma hipótese. 

 

 É, portanto, de fundamental importância que os resultados decorrentes da 

pesquisa sejam analisados e apresentados de forma a estabelecer uma ligação 

lógica com o problema de investigação em causa. 

 

Genericamente, podemos afirmar que a apresentação dos dados pretende 

fornecer todos os resultados importantes relativamente às questões, colocadas no 

início da presente dissertação. Relativamente a este procedimento estatístico, cujo 

objectivo principal é descrever o fenómeno, consideramos, numa primeira parte 

frequências absolutas (N) e percentagens (%); medidas de tendência central, sendo 

exemplo a média (X) e medidas de dispersão, como seja o desvio padrão (d.p.); 

 

No que respeita à estatística analítica utilizámos: 

 

• O Teste U de Mann-Whitney, indicado para o estudo de duas amostras 

independentes. Este permite comparar o centro de localização de duas amostras, 

como forma de detectar diferenças entre as duas populações correspondentes, sendo 

o único pressuposto exigido a homogeneidade das distribuições (Pestana e Gageiro, 

2000). Isto é, como nem sempre se verificaram os pressupostos para a utilização do 

teste paramétrico correspondente, o Teste T27, privilegiou-se este teste não 

paramétrico. Pela mesma razão, utilizou-se para a comparação entre mais de dois 

grupos o Teste de Kruskal-Wallis, como alternativa ao teste paramétrico ANOVA28  

 

• A Correlação de Spearman, que permite medir a intensidade da relação 

entre variáveis ordinais, não exigindo que os dados provenham de duas populações 

normais. Esta medida de associação varia entre -1 e 1, podendo ser positiva ou 

negativa consoante o sentido de variação entre as variáveis. Por convenção sugere-

se que R² menor que 0,2 indica uma associação muito baixa, entre 0,2 e 0,39 baixa; 

entre 0,4 e 0,69 moderada; entre 0,7 e 0,89 alta e por fim entre 0,9 e 1 uma 
                                                           
27 O Teste T pressupõe que, para amostras de dimensão inferior ou igual a 30, os grupos em análise tenham distribuição 
normal. Este teste permite testar hipóteses sobre médias de uma variável de nível quantitativo em um ou dois grupos, 
formados a partir de uma variável qualitativa.  
 
28 O teste ANOVA é uma extensão do teste t, que permite verificar qual o efeito de uma variável independente, de 
natureza qualitativa, numa variável dependente, cuja natureza é quantitativa. Para tal, pressupõem que as observações 
dentro de cada grupo têm uma distribuição normal, as observações são independentes entre si e as variâncias de cada 
grupo são iguais entre si. 
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associação muito alta. R² é o coeficiente de determinação que indica qual a 

percentagem de variação de uma variável que é determinada pela outra (Pestana e 

Gageiro, 2000). 

 

• O Teste de Qui-Quadrado, aplicado a variáveis nominais, permite inferir 

os resultados da amostra aleatória para o universo. Este teste pressupõe que 

nenhuma célula da tabela tenha frequência esperada inferior a 1 e que não mais do 

que 20% das células tenham frequência esperada inferior a 5 unidades. Em tabelas 

2x2 alguns investigadores consideram ser ainda necessário não existir nenhuma 

célula com frequência esperada inferior a 5. 

 

Nas análises estatísticas utilizamos os seguintes valores de significância de 

acordo com Pestana e Gageiro (2000): 

 

• p<0,05 (*)– diferença estatística significativa; 

• p<0,01 (**)– diferença estatística bastante significativa; 

• p<0,001 (***)– diferença estatística altamente significativa; 

• p>0,05 (n.s.) – diferença estatística não significativa. 

 

Na apresentação dos resultados do presente estudo, optámos por reproduzir 

os dados organizados em tabelas onde serão salientados os dados mais relevantes e 

nos quais omitiremos a fonte pelo facto de todas terem sido obtidos através do 

instrumento de recolha de dados por nós elaborado. Acresce o facto de 

considerarmos que permitem a concentração do maior número possível de 

informação no menor espaço, permitem a visualização dos fenómenos através da 

representação material figurada e facilitam uma melhor comparação dos dados. 

 
Todo o tratamento estatístico processou-se através dos programas Excel e 

SPSS (Statistical Package For Social Science) 12.0® para o Windows®. 
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2. Análise dos dados recolhidos através de um questionário realizado 
junto dos professores dos 14 Concelhos do CAE de Viseu 

 
 

Tipo Estabelecimento Frequência de visitas % de visitas 

 

Jardim-de-infância 

EB 1º CEB 

EB 2º CEB 

EB 3º CEB 

EB 1,2 

EB 2,3 

Escola Secundária 

Escola Básica Integrada 

Agrupamento de Escolas 

 

86 

140 

1 

4 

7 

292 

113 

3 

240 

 

9,7 
15,8 
0,1 
0,5 
0,8 
33,0 
12,8 
0,3 
27,1 

Total 886 100,0 

 
  

Quadro 25: Frequência de viagens por tipo de estabelecimentos 
 
 

Da leitura do Quadro 27 apercebemo-nos que as EB do 1º ciclo em conjunto 

com as EB 2,3, as escolas secundárias e agrupamentos escolares são responsáveis 

por 83% do total de viagens. Destacam-se as EB 2,3, com o número significativo de 

292 viagens (33% do total de viagens realizadas). 

 

Por oposição a estas os jardins-de-infância, EB 2ºCEB, EB 3º CEB, EB 1,2 e 

escolas básicas integradas representam somente 17% do total de viagens, sendo a 

escola do 2ºCEB a que menos viaja, com meramente uma viagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Tese de Mestrado em Gestão e Desenvolvimento em Turismo 

 205

Concelho Frequência de visitas % de visitas 

 

Viseu 

Mangualde 

Tondela 

S. Pedro do Sul 

Oliveira de Frades 

Penalva 

Sátão 

Nelas 

Mortágua 

Castro Daire 

Vouzela 

 V.N. Paiva 

S. Comba Dão 

Carregal do Sal 

 

 

221 

100 

85 

72 

68 

68 

60 

45 

36 

35 

34 

32 

20 

10 

 

24,9 
11,3 
9,6 
8,1 
7,7 
7,7 
6,8 
5,1 
4,1 
4,0 
3,8 
3,6 
2,3 
1,1 

Total 886 100,0 

 
Quadro 26: Números de visitas realizadas por Concelho 

 
 
 

As disparidades de visitas realizadas entre os vários concelhos são notórias, 

com concelhos como Viseu a representar 16,3% das visitas e Vouzela ou S. Comba 

Dão com somente 1,1%. Entre os três concelhos que mais viagens realizaram, entre 

o ano lectivo de 99 e 2004, estão Viseu, Mangualde e Tondela, representando no 

seu conjunto 43,5% do total de visitas de estudo. Contrariamente, 2,2% do total de 

viagens é quanto pesam os concelhos de S. Comba Dão e Vouzela, no cômputo 

geral. Estes dados encontram-se mais perceptíveis na Figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A realidade oculta das visitas de estudo enquanto subsegmento do mercado escolar, no âmbito do Turismo 
 

 206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 28: Distribuição de visitas de estudo realizadas por Concelho 

 

 

 

Estes dados são o resultado da distribuição das escolas pelos 14 concelhos, 

sendo concelhos como Viseu, Tondela e Mangualde os que detêm um maior número 

de estabelecimentos de ensino, com 14354, 4361 e 3137 instituições de ensino 

respectivamente, reflectindo-se, desta forma, no número de visitas de estudo 

realizadas por cada concelho, como se pode verificar da leitura do Quadro 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Locais Mais Visitados N.º de visitas 
% de visitas 

totais 

Legenda: 
 
      - <10 visitas 
     
      - 10 - 50 visitas 
 
      - 50 – 100 visitas 
     
      - > 100 visitas 
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Quadro 27: Os 10 locais mais visitados 

 

 

Dos dados apresentados no Quadro 29, concluímos que os destinos mais 

próximos não são sempre os mais procurados, sendo que, entre os cinco locais mais 

visitados, apenas um se encontra no distrito de Viseu. 

 

Os mais procurados são o Museu do Pão e o Museu do Brinquedo, visitados 

sempre simultaneamente, situados em Seia, a uma distância de cerca de 50km da 

capital do distrito, com 5,6% das visitas, considerando o total dos locais visitados. A 

cerca de 300km de distância encontramos o segundo destino mais procurado, o 

Parque das Nações, em Lisboa, com 3,8%. Muito próximo deste, em termos de 

procura, encontramos, em Sta Maria da Feira, o Visionarium, com 3,6% das visitas, 

a sensivelmente 110km de distância da capital do distrito (Quadro 30). 

 

 

 

Museu do Pão e do Brinquedo 
(Seia) 

 
Parque das Nações 
(Lisboa) 

 
Visionarium 
(Sta. Maria Feira) 
 
Planetário de Torredeita 
(Viseu) 
 
Bracalândia 
(Braga) 
 
Quintinha 
(Viseu) 
 
Ruínas de Conímbriga 
(Condeixa) 
 
Museu do Caramulo e Moinho da Carvalha 
Redonda 
(Tondela) 
 
Parque Biológico de Gaia 
(V. N. Gaia) 
 
Portugal dos Pequenitos 
(Coimbra) 

 

 

 

50 
 
 

34 
 
 

32 
 
 

28 
 
 

27 
 
 

23 
 
 

17 
 
 

13 
 
 
 

12 
 
 

10 

 

 

5,6 
 

 
3,8  

 
 

3,6 
 
 

3,1  
 

 
3,0 

 
 

2,59 
 
 

1.91  
 
 

1,46  
 
 
 

1,35 
 
 

1,12  

Total 246 27,53 
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Distância 
percorrida 

(km) 
Frequência 
de visitas 

% de visitas 

 0-50 

 51-100 

101-150 

151-200 

201-250 

251-300 

301-350 

351-400 

>400 

215 

129 

195 

91 

54 

18 

78 

68 

4 

25,2 

15,1 

22,9 

10,6 

6,3 

2,1 

9,1 

7,9 

0,46 

 
Quadro 28: Número de visitas de estudo em função da distância percorrida 

 

 

Da mesma tabela concluímos, por outro lado, que os últimos três destinos 

(Museu do Caramulo e Moinho da Carvalha Gorda, o Parque Biológico de Gaia e 

Portugal dos Pequenitos), detêm, no seu total, menos visitas (3,8%) do que o 

primeiro destino. 

 

Através da aplicação da análise inferencial (Teste Kruskal-Wallis), verificamos 

que existe uma correlação positiva e altamente significativa entre o tipo de 

estabelecimento de ensino e a distância percorrida por visita de estudo (KW=57,964; 

sig=0,000), assim como entre o tipo de estabelecimento de ensino e o número total 

de alunos que participa em cada visita de estudo (KW=199,115; sig= 0,000).  

 

Assim sendo, podemos retirar a ideia de que são os alunos das escolas 

básicas do 2º ciclo os que percorrem as distâncias mais longas, seguidas pelas 

escolas do 3º ciclo, do mesmo modo que são as escolas básicas do 1º e 2º ciclos 

que integram o mais elevado número de alunos por visita de estudo. 

 

Ao realizarmos uma classificação dos dez locais mais visitados em termos de 

recursos turísticos procurados, verificamos que predominam os equipamentos 

recreativos (Parque das Nações, Visionarium, Planetário de Torredeita, Bracalândia, 

a Quintinha e Portugal dos Pequenitos), seguidos por recursos de património 

cultural, do qual faz parte o Museu do pão e o Museu do brinquedo, as ruínas de 

Conímbriga e o Museu do Caramulo. A representar o património natural temos 

somente o Parque Biológico de Gaia. 
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Já em termos de actividades turísticas realizadas pelos alunos, verificamos 

que se destacam, com grande avanço do segundo lugar, as visitas guiadas (95,1%). 

Com somente 1,9% do total de actividades realizadas pelos alunos surgem-nos os 

jogos didácticos. Através do teste de Qui-quadrado, verificamos que existe uma 

correlação altamente significativa (X²=76,078; sig=0,000) entre as actividades 

realizadas e o tipo de estabelecimento. Ou seja, são na maioria os alunos dos 

jardins-de-infância que participam em jogos didácticos, sendo que os restantes tipos 

de estabelecimentos dedicam a sua atenção sobretudo a visitas guiadas.  

 

De um total de 247 diferentes locais visitados, espalhados por 67 concelhos 

distintos, os três concelhos que reúnem um maior número de recursos visitados são 

Viseu, Lisboa e Coimbra, com 28, 15 e 12 locais/atracções, respectivamente, como 

podemos verificar a partir da leitura do Anexo 6. Em termos percentuais, estes três 

concelhos perfazem 22,27% do total dos locais/atracções visitadas, sendo que 

comparando esta percentagem com a de visitas de estudo realizadas às mesmas 

cidades verificamos que esta última é de 35,8%. Daqui retiramos a ideia de que as 

cidades que concentram as atracções mais relevantes, com grande poder de 

atracção, desencadeiam uma concentração das visitas de estudo nessas mesmas 

cidades, sendo as três cidades atrás mencionadas exemplo disso.  
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Figura 29: Distribuição geográfica dos 10 locais mais visitados 

 

 

No seguimento desta análise, relativamente aos concelhos com maior 

número de ofertas para o segmento escolar, o Quadro 32 vem completar esta 

informação, indicando-nos os concelhos mais visitados. Entre estes destacam-se 

Lisboa, Viseu e Seia, representando, só por si 37,3% do total das viagens. 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
 
      - <15 visitas 
     
      - 15 - 30 visitas 
 
      - 31 – 50 visitas 
     
      - > 50 visitas 

Lisboa 

Sta. Mª Feira 

Coimbra 

Tondela 

Condeixa 

Seia 

Viseu 

Braga 

V. N. Gaia 



Tese de Mestrado em Gestão e Desenvolvimento em Turismo 

 211

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 29: Os 10 concelhos mais visitados 
 
 

Lisboa é o concelho mais visitado com 139 viagens, seguido de Viseu com 

114 viagens e Seia com 79 viagens. Apesar do concelho de Seia não ter aparecido 

entre os concelhos com maior número de ofertas, este detém duas instituições 

lúdico-educativas com extrema relevância na procura das visitas de estudo 

escolares, como sejam o Museu do Pão e do Brinquedo (ver Quadro 29) que, por 

um lado, não só se encontra próximo do distrito de Viseu mas, por outro lado, 

enviam folhetos informativos para determinadas instituições escolares durante o 

decorrer do ano lectivo, mantendo contacto com determinados públicos-alvo. 

Situação inversa é verificada na cidade de Coimbra que, apesar de se encontrar 

entre as três cidades com maior número de atracções, surge referenciada como 

quarto lugar entre os concelhos mais visitados, sendo a explicação baseada na dada 

atrás para a cidade de Seia.   

  

É relevante salientar que existe uma preferência por visitas que se situem 

fora da capital de distrito (87%), apesar do segundo lugar da tabela ser ocupado por 

Viseu. Neste âmbito, podemos verificar, através do cruzamento de informação com o 

10 Concelhos Mais Visitados N.º de visitas % de visitas 

 

Lisboa 

 

    Viseu 

 

Seia 

 

Coimbra 

 

Aveiro 

 

Braga 

 

Porto 

 

Sta. Maria da Feira 

 

Tondela 

 

V. N. Gaia 

 

 

139 

 

114 

 

79 

 

66 

 

58 

 

42 

 

41 

 

28 

 

23 

 

16 

 

15,6 
 

12,8 
 

8,9 
 

7,4 
 

6,5 
 

4,7 
 

4,6 
 

3,1 
 

2,5 
 

1,8 

Total 606 67,9 



A realidade oculta das visitas de estudo enquanto subsegmento do mercado escolar, no âmbito do Turismo 
 

 212

Quadro 29, que uma percentagem significativa das visitas feitas no concelho de 

Viseu são atribuídas à Quintinha, sendo na sua maioria alunos oriundos de jardins 

de infância, os quais dão preferência a visitas de curta duração, motivo este que se 

prende com a idade dos alunos. Esta situação justifica o lugar que o concelho de 

Viseu ocupa no quadro. 

 

Por outro lado, e fazendo uma representação geográfica dos mesmos, 

verificamos que, à excepção de Lisboa, por se tratar do maior pólo dinamizador de 

atracções para crianças, todos os outros concelhos visitados situam-se na região 

centro e norte do nosso país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30: Distribuição geográfica dos 10 Concelhos mais visitados 

Legenda: 
 
      - <50 visitas 
     
      - 50 - 100 visitas 
 
      - > 100 visitas 

Lisboa 

Sta. Mª Feira 

Coimbra 

Tondela 

Aveiro 
Seia 

Viseu 

Braga 

V. N. Gaia 

Porto 
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Nº de Pernoitas 
por visita Frequência 

de visitas 
% de visitas 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

815 

44 

9 

2 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

92,1 

5,0 

1,0 

0,2 

0,2 

0,3 

0,1 

0 

0 

0 

0 

0,1 

 
  
 

Quadro 30: Número de pernoitas por visita 
 

 

Aquando das viagens com pernoita, de um total de 886 visitas de estudo 

realizadas, é manifesto que nenhuma pernoita é o mais comum. Do total de todas as 

viagens realizadas, os alunos só não regressam no mesmo dia 6,9% das vezes. 

Destas, 72% regressam no dia seguinte, sendo que as estadas mais longas são 

quase inexistentes, já que visitas de estudo com 3 a 13 pernoitas representam 1,9% 

do total de viagens. 

 

No que respeita ao número de alunos por visita de estudo, devemos ter 

presente que existe um número expressivo de ocorrências das quais não eram 

apresentados valores descriminados, mas somente o valor total de alunos. Assim, e 

referente a este número, por visita de estudo, participam em média 52 alunos, 

existindo uma distribuição quase igual entre rapazes e raparigas. 
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Tipologia da Área Número de 
escolas 

% de 
escolas 

Área Predominantemente Urbana29 

Área Medianamente Urbanas30 

Área Predominantemente Rural31 

 

390 

105 

168 

58,8 

15,8 

25,3 

 
Quadro 31: Distribuição das escolas por tipologia da área 

 
 
Recorrendo à classificação das áreas onde se localizam as escolas que 

realizaram visitas de estudo, constata-se que 390 derivavam de uma área 

predominantemente urbana, o que representa uma maioria significativa de 58,8%. 

No entanto, ainda são bastantes os estabelecimentos integrados em áreas rurais, 

mais precisamente 168, representando 25,3% do total.  

 

Recorrendo novamente à análise inferencial (Teste Kruskal-Wallis), para 

testar a existência de uma relação entre a tipologia da área e o número total de 

alunos participantes por visita de estudo, verificamos que esta existe e é significativa 

(KW=10,585; sig=0,005). Ou seja, verificamos que o número de alunos que integram 

as visitas de estudo tende a ser significativamente superior quando se trata de 

visitas de estudo organizadas por escolas provenientes de áreas 

predominantemente urbanas ou áreas predominantemente rurais em detrimento das 

áreas medianamente urbanas, sendo este facto justificado pela dominância destes 

dois tipos de áreas. 
 

 

                                                           
29 Integram as Áreas Predominantemente Urbanas as freguesias urbanas (freguesias quepossuam densidade 

populacional superior a 500 hab/km2 ou que integrem um lugar com população residente igual ou superior a 5000 

habitantes); freguesias semi-urbanas (freguesias não urbanas que possuam densidade populacional superior a 100 

hab/km2 e inferior ou igual a 500 hab/km2 ou que integrem um lugar com população residente igual ou superior a 

2000 habitantes e igual ou inferior a 5000 habitantes), contíguas às freguesias urbanas, incluídas nas áreas 

urbanas, segundo orientações e critérios de funcionalidade /planeamento; freguesias semi-urbanas constituindo por 

si só áreas predominantemente urbanas segundo orientações e critérios de funcionalidade /planeamento e 

freguesias sedes de Concelho com população residente superior a 5000 habitantes. 

 
30 Integram as Áreas Medianamente Urbanas as freguesias semi-urbanas não integradas em áreas 

predominantemente urbanas e freguesias sede de Concelho não incluídas em área predominantemente urbana. 

 
31 Integram as Áreas Predominantemente Rurais os restantes casos.  
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Ano 
Média 

de 
alunos 

Desvio 
Padrão 

Missing 
Values 

 

Pré-Escolar 

1º Ciclo 

2º Ciclo 

3º Ciclo 

Secundário 

 

16,75 

30,73 

77,5 

55,56 

30,20 

 

12,80 

37,37 

78,07 

57,80 

30,20 

 

583 

546 

520 

406 

605 

 
Quadro 32: Número de alunos por visita de estudo por tipo de estabelecimento  

  
 

Da leitura do Quadro 34, retemos que os estudantes do 2º ciclo foram os que 

registaram o maior número de alunos, em termos de média, por visita de estudo, 

com cerca de 78. Não podemos, no entanto, descurar o facto de terem existido 

muitos registos com informação incompleta ou mesmo sem informação, colocando 

sob risco de erro a presente análise.  

 

Do cruzamento dos dados provenientes do Quadro 34 e do Anexo 7, que 

contém o número total de alunos, por concelho e por ciclo de ensino referente ao 

ano lectivo de 2003/2004, que se tomou aleatoriamente como amostra de referência, 

apuramos que não existe relação entre ambas as variáveis, uma vez que são o 1º e 

o 3º ciclos que registam o maior número de alunos no total dos concelhos. No 

entanto, podemos argumentar que, apesar de não ser o 2º ciclo o que mais alunos 

apresenta, é o que por visita de estudo mais alunos leva.  
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Nº de Locais 
visitados por 

viagem 

Frequência de 
locais visitados 

por viagem 

% de locais 
visitados por 

viagem 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Valores em Falta 

 

 

650 

143 

55 

12 

5 

21 

 

73,4 

16,2 

6,2 

1,4 

0,6 

2,3 

 

Total 886 100,0 

 
Quadro 33: Número de locais visitados por viagem 

  
 

Das 886 visitas de estudo analisadas no Quadro 35, a maioria, com 73%, 

integra apenas um local por visita de estudo. A uma distância considerável 

encontram-se as viagens com dois locais visitados, com 16,2%. Após ter sido 

aplicado uma análise inferencial (Teste do Qui-quadrado), verificamos que existe 

uma correlação significativa (X²=96,00; sig=0,000) entre o número de locais visitados 

por visita de estudo e a distância percorrida nessa mesma visita, altamente. Deste 

modo, podemos afirmar que, exceptuando as visitas que apenas se centram numa 

instituição ou lugar, as restantes encontram-se, na sua maioria, a uma distância 

inferior a 150km do local de partida, estando este facto directamente ligado com o 

número de locais a visitar (ver Quadro 30).  
 
 
 

Variável Média Desvio 
Padrão 

 

Nº de Professores 

Nº de Auxiliares 

 

5,94 

2,54 

 

4,624 

2,315 

 
Quadro 34: Número de professores e auxiliares que acompanham as visitas de 

estudo 
 

 
 

Passando à análise respeitante aos professores que acompanham as visitas 

de estudo, o número máximo envolvido em visitas foi de 24, sendo a média por visita 

de cerca 6 professores. Contudo, esta variável alterna de acordo com o número de 
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alunos por visita de estudo, como era de esperar. Assim, verifica-se uma correlação 

positiva e altamente significativa entre o número de professores e o número de 

alunos (R2=0,468, sig=0,000).  

 

Em menor número, os auxiliares, também participam em várias visitas de 

estudo, tendo sido o número máximo registado de 29 auxiliares numa visita de 

estudo, embora a média seja de 3 auxiliares por visita. De modo semelhante ao 

sucedido com o número de professores, também se verifica uma correlação positiva 

moderada e altamente significativa entre o número de auxiliares e o número de 

alunos por visita de estudo (R2=0,288, sig=0,001). Ou seja, quanto maior for o 

número de alunos a participar em determinada visita de estudo, maior será o número 

de auxiliares de acção educativa a acompanhar os alunos. 

 

Também neste caso é necessário remetermos para o facto de que o número 

de registos preenchidos com informação (183) é bastante inferior ao número total de 

ocorrências (886), sendo a potencial margem de erro significativa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 35: Preço pago por aluno e preço total pago por visita de estudo 
 
 
 
 

Em termos de análise económica, o número total de viagens realizadas (886) 

traduz-se em 10,8€ pagos em média por aluno, por visita de estudo. No que se 

refere ao preço médio total por visita, este assenta nos 893,8€. A dispersão 

verificada no quadro acima reflecte a natureza variada de visitas de estudos, com o 

número de participantes muito diverso e custos individuais e sobretudo totais muito 

díspares. Contudo, deve-se aqui realçar a falta de dados disponíveis. 

 

Variável Média Desvio 
Padrão 

Missing 
Values 

 

Preço por Aluno 

Preço Total 

 

10,8 

893,8 

 

8,95 

770,08 

 

621 

802 
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Podemos, novamente, verificar através da análise inferencial, que o preço pago 

por aluno varia com a distância percorrida na visita de estudo, havendo uma 

correlação positiva e altamente significativa entre ambas as variáveis (R²=0,534; 

sig=0,000). Assim, quanto maior a distância a percorrer por visita de estudo, maior 

será o preço a pagar por aluno e, consequentemente, o total do custo com o 

transporte.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quadro 68: Tipo de transporte utilizado 

  
 

O autocarro é, sem dúvida, o meio de transporte de eleição das visitas de 

estudo, tendo sido utilizado 99,5% das vezes, independentemente do tipo de 

estabelecimento, do número total de alunos ou da distância a ser percorrida. O 

comboio foi utilizado apenas em 2 viagens (0,3%), à semelhança do barco, que foi 

escolhido uma única vez (0,2%). 

 

De um modo geral, verificamos que as escolas e agrupamentos pertencentes 

ao CAE de Viseu, durante o quinquénio 1998-2004, realizaram um total de 886 visitas 

de estudo, relativamente às quais se pode reter: 

  

 Foram as EB 2,3, as E 1º CEB e as Escolas Secundárias que mais 

viagens realizaram; 

 

Tipo de Transporte 
Frequência de 
ocorrências 

% 

 

Autocarro 

Comboio 

Barco 

 

880 

5 

1 

99,3 
0,6 
0,1 

Total 886 100,0 
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 Viseu, Mangualde e Tondela são os concelhos que mais vistas de 

estudo realizaram, estando este facto relacionado com o número de instituição 

escolares existente em cada um deles, sendo superior aos demais concelhos; 

 

 Os cinco locais mais visitados foram o Museu do Pão e o Museu do 

Brinquedo, em Seia, o Parque das Nações, em Lisboa, o Visionarium, em Sta Maria 

da Feira, o Planetário de Torredeita, em Viseu e a Bracalândia, em Braga. 

Classificando estas atracções em termos de recursos turísticos, verificamos que 

predominam os equipamentos recreativos. Em termos de actividades turísticas 

realizadas, prevalecem as visitas guiadas. Existe uma relação entre as actividades 

realizadas pelos alunos que participaram nas visitas de estudo e o tipo de 

estabelecimento que frequentam; 

 

 Os concelhos mais visitados foram Lisboa, Viseu e Seia, facto este 

possível de ser explicado pela concentração da capacidade atractiva, podendo esta 

estar relacionada com aversão ao risco por parte dos professores ou com a falta de 

imaginação dos mesmos. Este assunto irá ser clarificado com as respostas dadas 

aos inquéritos, cujos resultados se apresentam no capítulo seguinte; 

 

 Quando as visitas de estudo têm uma duração superior a um dia, uma 

pernoita é o mais comum; 

 

 Em media, participa um número de 52 alunos por visita; 

 

 As visitas de estudo são feitas, na sua maioria, por alunos oriundos de 

áreas predominantemente urbanas; 

 

 O 2º ciclo é o que movimenta um maior número de alunos por visita de 

estudo escolar; 

 

 Em média, visita-se apenas um local por visita de estudo, sendo que a 

distância é o factor responsável por este resultado; 
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 A acompanhar as visitas de estudo vão, em média, 6 professores e 2 

auxiliares de acção educativa, embora este número varie com o número total de 

alunos que participa numa visita de estudo; 

 

 Cada aluno paga cerca de 10,8€ para participar na visita, sendo que o 

preço total ronda os 893,8€, dependendo o valor global do número de alunos, bem 

como da distância a ser percorrida; 

 

 O autocarro é o meio de transporte eleito para a realização de visitas de 

estudo.   
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Capítulo VII 
A importância da informação no âmbito da tomada de 

decisão das visitas de estudo: apresentação e análise de 
resultados provenientes da aplicação de um questionário aos 

Professores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
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1. Metodologia 
 

No presente capítulo dedicamos a nossa atenção à análise da tomada de 

decisão dos professores assume na organização e programação das visitas de 

estudo. Será dada particular atenção à comunicação de marketing feita pelos 

fornecedores de visitas de estudo tem, enquanto componente na tomada de decisão 

destas mesmas viagens. 

 

A relevância deste estudo remete-nos para a necessidade de identificar, nos 

meios de comunicação de marketing utilizados por parte dos fornecedores, alguns 

elementos necessários e indispensáveis, segundo a opinião dos professores, no 

planeamento das visitas de estudo. 

 

Se por um lado, a análise serve de orientação para a promoção de futuras 

abordagens às instituições de ensino, do lado da oferta, por outro lado, permite aos 

professores tomar consciência e confrontá-los com a importância que a publicidade 

recebida pelas escolas detém, bem como com o seu papel facilitador na planificação 

das visitas de estudo, pelo lado da procura. 

 

Existe uma enorme diversidade de métodos de recolha de dados que podem 

ser utilizados para obter informações acerca de determinados grupos. Na ausência 

de métodos rigorosos de recolha de dados, a precisão e validade das conclusões da 

pesquisa podem facilmente ser postas em causa. Assim, para Lakatos e Marconi 

(1992:100), o questionário é “um dos instrumentos essenciais (...) cujo sistema de 

colheita de dados consiste em obter informações directamente do entrevistado”. 

 

De forma idêntica ao primeiro estudo, também neste o processo 

metodológico se desenrolou em três fases distintas. Deste modo, e para irmos ao 

encontro do objectivo proposto, o presente estudo teve por base a administração 

directa de um questionário, sob a forma de entrevista, aos professores das escolas 

pertencentes aos 14 concelhos, que constituem o distrito de Viseu, que mais visitas 

de estudo realizaram ao longo do quinquénio estudado. Este é constituído por 18 

questões, divididas em duas partes. Na primeira parte constam tanto questões 

fechadas como abertas, de modo a permitir aos inquiridos expor a sua opinião sobre 

determinados temas. Na segunda parte, encontram-se questões que procuram 
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identificar algumas variáveis de classificação sócio-demográfica em relação ao 

inquirido (idade, sexo, anos de ensino, etc.), sem que nunca fosse posta em causa a 

total confidencialidade dos dados. Uma das vantagens apresentadas prende-se com 

a facilidade do registo sistemático e uniformizado de respostas e, 

consequentemente, a análise de dados. Por outro lado, a presença do investigador 

possibilita um melhor esclarecimento acerca dos objectivos da pesquisa, permite 

orientar o preenchimento do questionário e elucidar significados de perguntas que 

não estejam suficientemente claras ou explícitas.  

 

A segunda fase diz respeito à definição da amostra. Esta é, segundo Polit e 

Hungler (2000:143), o conjunto de casos que respeitam um determinado grupo de 

critérios. Esses critérios constituem as características que delimitam a população de 

interesse. 

 

Neste tipo de estudo, é útil fazer-se a distinção entre população-alvo e 

população de acesso. Assim, a população-alvo reporta-se a toda a população em 

que o pesquisador está interessado. Por seu lado, a população de acesso diz 

respeito ao subgrupo da população-alvo que está acessível ao pesquisador e 

preenche os requisitos de elegibilidade para o estudo. 

 

Materializando o assunto, no presente trabalho, a informação a que tivemos 

acesso e que foi analisada em pormenor no capítulo anterior, refere-se ao universo 

total das visitas de estudo realizadas pelas escolas pertencentes ao CAE de Viseu e 

não apenas a uma parcela mais pequena. A selecção da amostra para o presente 

inquérito resultou, assim, de uma triagem feita a partir do primeiro estudo, resultando 

numa amostra por conveniência. 

 

Neste tipo de amostragem por conveniência, utiliza-se um grupo de 

indivíduos que se encontre disponível ou um grupo de voluntários. Por seu lado, 

Fortin (1999) estabelece como população de acesso acidental ou por conveniência 

aquela que é formada por sujeitos facilmente acessíveis, que estão presentes em 

determinado local e num determinado momento, pelo que os indivíduos são 

englobados no estudo à medida que se apresentam até se atingir o número 

necessário para o prosseguimento do estudo. Como vantagens apresenta-se o facto 
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de ser um método simples de organizar e pouco dispendioso. Desta forma, 

obtivemos uma amostra populacional de 56 indivíduos. 

 

Procedimentos estatísticos 
 

 Segundo Fortin (1999), analisar é decompor um todo nos seus elementos 

constituintes. Ou seja, o espírito vai do complexo para o simples, a fim de examinar 

cada um dos componentes, sempre com o objectivo de propor uma explicação para 

um determinado fenómeno. 

 

No processo de análise, o investigador destaca um perfil das características 

dos sujeitos, determinadas com a ajuda de testes estatísticos apropriados ou com 

análise de conteúdo.  

 
“Os dados de uma pesquisa constituem elementos de informação obtidos 

durante a investigação” (Polit e Hungler, 2000:28) e são “o resultado dos valores reais 

das variáveis em estudo”. Contudo, no entender das mesmas autoras, os dados, per 

sí, não respondem às questões da pesquisa. Para que isso aconteça, estes precisam 

de ser processados e analisados de uma forma ordenada e coerente. 

 
Após a colheita de dados, efectuámos uma primeira análise a todos os 

questionários preenchidos no intuito de eliminarmos aqueles que porventura se 

encontrassem incompletos ou mal preenchidos, o que não se veio a verificar. 

Seguidamente, procedemos à codificação e tabulação de modo a prepararmos o 

tratamento estatístico. Para este, recorremos à estatística descritiva e analítica. 

Nesta última, para comparação das variáveis, utilizámos o Teste do Qui-quadrado 

(X²) que nos permite estudar a relação entre duas variáveis nominais e o teste de 

Kruskal-Wallis (Pestana e Gageiro, 2000) (ver pág. 212). 

 

Mais uma vez, utilizamos nas análises estatísticas os seguintes valores de 

significância de acordo com Pestana e Gageiro (2000): 

  

• p<0,05 (*)– diferença estatística significativa; 

• p<0,01 (**)– diferença estatística bastante significativa; 

• p<0,001 (***)– diferença estatística altamente significativa; 
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• p>0,05 (n.s.) – diferença estatística não significativa. 

 

Na apresentação dos resultados do presente estudo, optámos por reproduzir 

os dados organizados em gráficos, isto porque consideramos que permitem a 

concentração do maior número possível de informação no menor espaço, permitem a 

visualização dos fenómenos através da representação material figurada e facilitam 

uma melhor comparação dos dados. 
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     2. Resultados do inquérito 
 

Nesta parte do trabalho iremos apresentar os resultados obtidos através da 

pesquisa, tentando reduzi-los, organizá-los para que a sua interpretação possa ser 

feita de um modo mais acessível. Iniciamos a apresentação com uma breve 

caracterização do perfil dos professores inquiridos. 
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 Figura 31: Idade dos professores que participaram no inquérito 
 
 Através da Figura 31 constatamos que, quando analisadas, por grupos, as 

idades dos professores entrevistados, precisamente metade varia entre os 35 e os 

54 anos, logo seguidos, com 46%, os professores cuja idade varia entre os 25 e os 

34 anos. Desta última categoria fazem também parte professores que se encontram 

no último ano do curso, e do qual faz parte um ano lectivo de estágio.    
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Feminino
57%

M asculino
43%

Feminino M asculino

 

Figura 32: Sexo dos professores que participaram no inquérito 
 

Na sua maioria os professores entrevistados pertencem ao sexo feminino, 

com 57%, perfazendo estes 32 dos 56 totais. 
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Figura 33: Experiência lectiva dos professores que participaram no inquérito 
 

61% do total de professores entrevistados dão aulas há mais de 10 anos, 

distribuindo-se, de uma forma semelhante, entre os dois últimos grupos. Dos 21% 

que leccionam há menos de 4 anos, fazem parte, entre outros, os professores em 

situação de estágio, descrito na Figura 33.  
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Figura 34: Experiência na organização de visitas de estudo dos professores que 

participaram no inquérito 

 

 

Metade dos professores inquiridos divide-se entre os que realizaram menos 

de 5 visitas de estudo (25%) e os que realizaram entre 10 e 14 visitas (25%). Os 

demais 50% distribuem-se, de forma equitativa, entre os restantes grupos, não 

havendo nenhuma categoria que se evidencie entre as demais.   
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Figura 35: Disciplina leccionadas pelos professores que participaram no inquérito 
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No que respeita às disciplinas leccionadas pelos professores inquiridos, estes 

são, na sua maioria, responsáveis pelas disciplinas de Português/Francês, 

Português/Inglês, Educação Física e Educação Visual. No entanto, participaram no 

questionário professores de uma abrangente variedade de disciplinas. Para 

simplificar a interpretação dos dados, as disciplinas foram catalogadas de acordo 

com um determinado conjunto de áreas específicas, destacando-se, deste modo, a 

área das línguas, das ciências sociais e do desporto.   

 

Entrando agora na segunda parte do questionário, que visa aprofundar um 

pouco mais a opinião dos professores sobre o tema em questão, a primeira questão 

pretende analisar quais os meios habitualmente utilizados pelos professores no 

planeamento de uma visita de estudo, tendo a questão sido colocada sobre a forma 

de pergunta aberta, dando a possibilidade ao entrevistado de alargar o seu leque de 

respostas. Posteriormente, para uma análise mais fácil, as respostas dadas foram 

agrupadas no seguinte conjunto de alternativas. 
 

0 10 20 30 40 50

Nº de respostas

Com base nos conteúdos programáticos da disciplina

Informações recebidas pela Escola

Juntamente com os alunos

Experiências pessoais anteriores

Internet

Informação de co legas

Sensibilização para aspectos ambientais

Não faz, porque teve má experiÊncia

 
Figura 36: Como planeiam os professores as suas visitas de estudo 

 

De modo geral, podemos observar a partir da Figura 38 que as respostas 

dadas podiam ser reagrupadas de acordo com uma determinada tipologia, 

nomeadamente, tipos de preocupação (‘Com base nos conteúdos programáticos da 

disciplina’ e ‘Sensibilização para aspectos ambientais’), tipos de fonte (‘Informação 
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recebida pela Escola’, ‘Experiências pessoais anteriores’, ‘Internet’ e ‘Informação de 

colegas’) e tipo de planeamento utilizado (‘Juntamente com os alunos’). Esta 

possível categorização é decorrente do facto de se tratarem de respostas abertas, 

nas quais cada resposta é interpretada de modo diferente e individual. Assim, 

apercebemo-nos que a preocupação com o conteúdo programático da disciplina que 

leccionam é para muitos um aspecto fundamental para planearem as visitas de 

estudo. Já em segundo lugar surgem as informações que chegam à escola, quer 

oriundas de outras instituições de ensino, como é o caso das Universidades, quer de 

instituições lúdicas ou educativas, entre as quais se destacam os parques de 

diversão e os museus. A informação recebida pelas instituições de ensino é 

frequentemente utilizado o marketing directo, uma vez que o texto é dirigido aos 

professores de uma determinada escola cujo nome aparece identificado e, não 

raramente, dirigido mais específico para professores que leccionam uma dada 

disciplina. Complementarmente surgem também panfletos publicitários genéricos. 

Não é, no entanto, de descurar a importância que a experiência de anteriores visitas 

de estudo tem no seu planeamento, assim como o recurso à Internet.      

 

Apesar de nos sentirmos tentados a pensar que poderia existir uma relação 

entre, a experiência lectiva dos inquiridos e o facto de fazerem uso ou não das 

informações publicitárias recebidas pela escola, esta foi completamente posta de 

parte após se ter feito uma análise inferencial (Teste do Qui-quadrado), envolvendo 

estas variáveis.  

 

Na segunda questão, igualmente colocada sobre a forma de pergunta aberta, 

era nosso propósito saber se existem, e quais os critérios mais relevantes para os 

professores aquando do planeamento de uma visita de estudo. 
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Figura 37: Critérios, com base nos quais os professores fazem a escolha do 

programa 

 

Os inquiridos referem que a decisão final seria feita com base num conjunto 

de critérios (ver Figura 37), onde se destaca largamente o factor económico, dado 

tratar-se de um distrito onde residem muitas crianças cujo agregado familiar se 

debate com dificuldades financeiras. Segue-se a proximidade geográfica, 

relacionada também com a questão económica, bem como a importância que o 

destino tem para o conteúdo programático da disciplina, como já mencionado na 

questão anterior, fazendo parte do modo como o planeamento da visita de estudo se 

processa. Para além destes, foram citados outros critérios, embora com uma 

importância diminuta. 

 

Relativamente a esta questão, verificamos, com a utilização do Teste do Qui-

quadrado, que existe uma relação significativa (X²=10,213; sig=0,017) entre os 

critérios considerados relevantes para os inquiridos e a experiência lectiva dos 

mesmos. De modo inverso, e através da mesma análise inferencial, verificamos que 

não existe nenhuma relação entre os critérios utilizados pelos professores e a 

disciplina que estes leccionam.   
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 Uma outra questão colocada aos professores diz respeito às informações 

recebidas pelas instituições de ensino. Dos inquiridos, 73% afirmam saber da sua 

existência; os restantes 27%, ou não têm conhecimento que a escola receba 

qualquer tipo de publicidade por parte de instituições ou, simplesmente, não recorre 

a este tipo de informação na planificação das suas visitas.  
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Figura 38: Os professores fazem uso das informações que recebem? 

 

 

Destes 73% dos professores (41 dos 56 professores entrevistados) que 

reconhecem a existência de informação recebida pelas escolas, 34% dizem recorrer 

‘às vezes’ a esta fonte, comparados com os 31,7% que recorrem ‘frequentemente’ e 

os 22% que a utilizam ‘sempre’. Apenas 7% confessa não utilizar qualquer tipo de 

informação recebida pela escola de outras instituições, para o planeamento de 

visitas de estudo. Numa óptica global, constatamos que a maioria dos professores 

recorre e dá importância às informações publicitárias recebidas pelas escolas 

aquando da planificação das visitas de estudo escolares, sendo este um dado 

bastante relevante para os fornecedores de visitas de estudo.   

 

 Mais uma vez se colocou a hipótese de existir uma relação entre esta variável 

e a experiência lectiva dos inquiridos, hipótese esta que caiu por terra uma vez 

aplicada a análise inferencial. 
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Quando é pedido aos inquiridos que identifiquem as instituições que enviam 

informações publicitárias para as instituições de ensino, um pouco mais de metade 

dos professores (55%) consegue mencionar no mínimo uma destas instituição, não 

deixando, porém, de ser significativa a percentagem de professores que não se 

recorda de nenhuma, apesar de nas respostas à questão anterior ter sido tão 

elevada a percentagem de inquiridos que respondeu que faz uso das informações 

publicitárias recebidas pelas escolas. Esta ambiguidade pode decorrer do facto de 

que, apesar de terem conhecimento e fazer muitas vezes uso das informações 

publicitárias enviadas para as escolas, elas não despertem a atenção suficiente na 

mente dos inquiridos de modo a que eles se recordarem da mesma após algum 

tempo. 
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Figura 39: Instituições identificadas pelos professores que enviam informações para 

as escolas 
 

Ainda assim, de entre as instituições mais mencionadas, daquelas 

identificadas, figuram os museus, com 15 ocorrências, apesar de ser uma categoria 

genérica e não uma atracção específica, o Visionarium, em Sta Maria da Feira, com 
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9 ocorrências, e os Jardins Zoológicos e Teatros, com 5 ocorrências cada. Daqui 

concluímos que, apesar de na maioria das vezes os professores não saberem o 

nome da instituição que envia informação para a escola, sabem identificar do tipo de 

actividade a que estas se dedicam, distinguindo se se trata de um museu, teatro, 

jardim zoológico ou outros. Destaca-se , neste contexto, as instituições mencionadas 

que se referem a atracções específicas, sobretudo o Visionarium, mas também, 

embora com números bastante inferiores de menções, a Quinta de Sto Inácio e o 

Oceanário. 

 

Fazendo uma ligação entre as instituições que, segundo os professores, 

enviam informações publicitárias para as escolas e os locais realmente visitados 

pelas instituições de ensino pertencentes ao CAE de Viseu durante o quinquénio 

1999/2004, existem instituições que surgem referidas em ambas as situações, como 

é o caso do Visionarium, do Oceanário, do Planalto Beirão, do Jardim Zoológico de 

Lisboa e do Moinho da Carvalha Redonda, entre outros. Uma das conclusões que 

daqui podemos retirar é que o envio de panfletos publicitários por parte de algumas 

instituições surte efeito junto dos professores, seja porque as experiências anteriores 

foram de encontro às suas expectativas, por opinião de colegas ou porque o panfleto 

despertou algum tipo de curiosidade no indivíduo.    

 

Embora a maioria dos professores consiga identificar pelo menos uma 

instituição que envia informações para as escolas, quando questionados quanto à 

relevância que as informações publicitárias tiveram no planeamento de uma 

determinada visita de estudo, apenas 27% se recorda que alguma desses 

informações lhe tivesse facilitado a planificação de uma visita de estudo. 

Novamente, podemos colocar várias hipóteses: ou os professores reparam nas 

informações publicitárias que chegam à escola, mas não fazem uso dela, ou estas 

não correspondem às expectativas dos professores, por não terem informações 

relevantes ou, simplesmente, por não se enquadrarem no âmbito da disciplina que 

leccionam. 

 

Entre as instituições, ou locais, que facilitaram a planificação de, pelo menos, 

uma visita de estudo destaque-se o Visionarium e o Museu de Serralves, ambos 

com 3 ocorrências cada. Acresce ainda o Planalto Beirão e o Teatro Viriato, em 
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Viseu, que, segundo a opinião dos professores, contribuíram para a planificação de 

uma dada visita de estudo.  

 

É curioso salientar que, na Figura 39, os inquiridos se tenham referido, na 

sua maioria, à categoria a que as instituições pertencem e quando solicitada uma 

instituição que lhe tivesse facilitado a planificação de uma visita de estudo, os 

professores que conseguiram responder recordam-se do seu nome, como foi o caso 

do Museu de Serralves, o Museu do Mar, o Exploratório Infante D. Henrique, etc.  

 

Segue-se mais uma questão aberta na qual são várias as respostas 

possíveis, que pretende aprofundar quais são os dados considerados, pelos 

professores, relevantes estarem presentes nas informações publicitárias enviadas 

pelos fornecedores de visitas de estudo. 
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Figura 40: O tipo de informação que deve constar nos panfletos, segundo os 

professores 
 

 

Na opinião dos inquiridos, da informação contida nos panfletos informativos 

enviados para as escolas, deveriam constar, acima de tudo, os preços praticados 
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pela instituição em causa, assim como o tipo de actividade a que se dedicam. Para 

além disso, informações como horários e a localidade onde se encontram as 

instituições são outros interesses dos professores. Sendo estes os mais 

enumerados, não é de ignorar a existência de outras informações igualmente 

importantes, como se pode verificar na Figura 40.   

 

Também nesta questão recorreu-se à análise inferencial para confirmar as 

suspeitas de existir uma relação entre esta variável e a idade ou a disciplina 

leccionada pelo professor. No entanto, verificou-se que não existe qualquer tipo de 

relação significativa entre as variáveis referidas.  

 

A questão que se segue, colocada sob a forma de pergunta fechada, com 

uma escala de tipo Likert com 5 níveis, pretende averiguar junto da amostra em 

questão qual a opinião desta relativamente ao grau de importância atribuido a cada 

um dos seis aspectos referidos nos panfletos publicitários, mencionados a seguir. 
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Figura 41: A importância de alguns aspectos, referidos nos panfletos informativos, 

para tornar o local de visita mais apelativo 

 

Entre os vários itens referidos nos panfletos informativos, que poderiam a 

tornar o local mais apelativo, segundo a opinião dos professores, destaca-se como 
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‘muito importante’ a possibilidade de participação activa do aluno, com cerca de 

70%. Segue-se a existência de um acompanhamento profissional nos locais da 

visita, com 68% de respostas ‘muito importante’, e haver um certo dinamismo das 

actividades oferecidas, assim como uma avaliação final por parte dos alunos, ambas 

com 59% na, mesma categoria de resposta. Na opinião dos inquiridos, o aspecto 

menos relevante é o facto de existir uma multiplicidade de actividades oferecidas. 

Ou seja, é relevante para os professores vir mencionado nos panfletos publicitários 

se se trata de uma visita na qual a participação do aluno é possível e se ao longo da 

mesma existe, ou poderá existir, o acompanhamento de uma pessoa qualificada, 

responsável pelo esclarecimento de dúvidas. Para além destes dois itens, é 

igualmente importante encontrar-se referido se se trata de actividades que 

possibilitem aos alunos dispor de actividades que envolvam um certo dinamismo. 

 

De forma semelhante à questão anterior, também a pergunta que se segue 

diz respeito a seis aspectos avaliados através de uma escala do tipo Likert com 5 

níveis, mas desta vez relacionados com a apresentação da própria informação nos 

panfletos publicitários.     
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Figura 42: A importância de alguns aspectos característicos da informação 

apresentada nos panfletos 

 

Assim, por outro lado, respeitante aos aspectos característicos da informação 

apresentada nos panfletos, é fundamental para os professores o programa 

apresentado estar de acordo com os conteúdos programáticos da disciplina em 

causa (81%) referindo a categoria ‘muito importante’, assim como a existência de 

uma informação clara e rigorosa (79% e 78%, respectivamente). O que menos 

atenção desperta os professores é o formato e design apresentado do panfleto 

informativo. Contudo, uma avaliação mais válida deste factor seria feita através da 

apresentação de material informativo/promocional e posterior avaliação pelos 

professores, onde aspectos como o design e o formato poderiam receber outra 

importância, sendo aspectos de relevância menos conscientes.  

 

Seguidamente colocou-se a questão se, no final de cada visita de estudo 

realizada, era dada aos alunos algum tipo de kit de oferta aos alunos. Deste kit 

poderiam fazer parte brochuras informativas sobre o local ou instituição visitada, um 

lanche ou material de merchandising. Como resposta os professores afirmaram que, 

na maioria das visitas de estudo, as instituições têm um kit de oferta para os alunos 
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e para professores, contendo os mais comuns pequenas lembranças da instituição, 

como um lápis ou uma caneta, ou mesmo pequenas sacolas com lanche.  
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Figura 43: A avaliação feita pelos professores do kit dado aos alunos 

 

Quando questionados sobre o interesse que esse kit teria, 55% dos 

professores afirmaram achar ‘interessante’, seguido de 32% que consideram a 

iniciativa com algum interesse. Estas duas posições perfazem a grande maioria das 

opiniões acerca do kit, sendo que as restantes respostas se dividem entre o ‘muito 

interessante’ e o ‘pouco interessante’, não se tendo registado nenhuma ocorrência 

cuja opinião acerca do kit fosse ‘nada interessante’. 

 

Na questão seguinte, foi nosso objectivo aprofundar qual a posição dos 

professores relativamente à repetição de visitas de estudo de um ano lectivo para o 

próximo. Esta pergunta foi colocada sob a forma de escala tipo Likert com 5 níveis 

de frequência de repetição. 
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Figura 44: Ocorrência de repetição de visitas de estudo de um ano para o outro 

 

As opiniões dos professores quanto à repetição de visitas de estudo de um 

ano para o outro dividem-se, embora a maioria diga que tal situação sucede ‘às 

vezes’, com 22 ocorrências de um total de 56. No entanto, também com um número 

significativo de respostas, aparece o ‘nunca’ repete visitas de um ano para o outro 

(15 ocorrências). Em último lugar, com apenas 2 ocorrências, surge o ‘sempre’. 

Podemos concluir as práticas de repetição da visita ano após ano variam 

consideravelmente.  

 

Quando questionados se haveria, ou não, uma relação entre a ocorrência de 

repetição de visitas de estudo e a experiência lectiva dos professores ou a sua 

idade, a análise inferencial aplicada, sobre a forma do Teste do Qui-quadrado, 

evidenciou que não havia qualquer tipo de relação significativa entre as variáveis.   

 

Decorrente da questão anterior, segue-se a pergunta que vem justificar o 

motivo pelo qual alguns professores repetem, ou não, visitas de estudo de um ano 

para o outro. Esta questão foi colocada sobre a forma aberta, sendo possível serem 

dados como justificação vários factores. 
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Figura 45: Factores de que depende a repetição de uma visita de estudo 
 
 Deste modo, entre os factores justificativos responsáveis pela repetição ou não 

repetição de visitas de estudo, a maioria dos professores referem que o facto dos 

alunos serem os mesmos do ano anterior, é sempre um factor decisivo para não se 

repetir a visita, do mesmo modo que pelo facto de serem alunos diferentes do ano 

anterior é um factor justificativo para se repetir a visita de estudo. Dado o argumento 

de base ser o mesmo em ambas as respostas, optou-se por agrupá-las numa só 

categoria. Porém, existem outros factores favoráveis à ocorrência de uma vista 

repetida, tal como, em segundo lugar, a reacção dos alunos, assim como pelo facto 

da visita anterior ter corrido muito bem. Isto é, é claramente tido em conta o grau de 

satisfação dos próprios alunos na visita, o que significa que estes têm um papel de 

influenciadores indirectos na decisão dos professores. 
  

Do ponto de vista das características exclusivas da instituição, o facto de os 

recursos humanos desta serem competentes e simpáticos é, para os professores, 

dos aspectos mais relevantes, no que toca aos factores com maior peso na decisão 

de repetir a visita de estudo. Não obstante estes, também o modo como a 
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organização da visita está feita ou o tema ser suficientemente interessante e cative a 

atenção dos alunos, são outros dos factores decisivos para se repetir uma visita de 

estudo.  

 

Seguidamente, colocou-se a questão aos professores se aquando da tomada 

de decisão de incluir uma dada instituição/local na visita de estudo, os alunos 

costumam participar ou não.  
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Figura 46: Participação dos alunos na tomada de decisão 

 

Para a maioria dos professores, a participação dos alunos na tomada de 

decisão é muito importante, sendo que 39% responderam que ouvem sempre a sua 

opinião. Logo a seguir, e no extremo oposto, com 18%, vêm os professores que 

nunca integram os alunos nas tomadas de decisão das visitas de estudo. Os 

restantes 43% encontram-se divididos, de forma semelhante, entre o ‘raramente’, o 

‘frequentemente’ e o ‘às vezes’, mostrando assim uma certa diversidade de 

respostas, que se reflecte também no desvio padrão elevado, se calculada a média 

dos cinco níveis ordinais. 

 

A decisão de ouvir a opinião dos alunos durante a planificação de uma visita 

de estudo poderia depender de vários factores, como seja o sexo do professor, a 
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sua idade, a experiência lectiva ou a disciplina que lecciona. No entanto, e após 

termos recorrido à análise inferencial (Teste do Qui-quadrado), verificou-se que 

apenas existe uma correlação positiva entre a experiência lectiva do professor e o 

facto de deste ouvir a opinião dos alunos (X²=10,437; sig= 0,034), não existindo mais 

nenhuma variável que tenha uma relação suficientemente significativa com a 

primeira. É interessante verificar que quanto mais experiente o professor, tanto mais 

costuma integrar os seus alunos na planificação de novas visitas de estudo. 

 

Na questão seguinte apurou-se se, após realizada a visita de estudo, os 

professores levavam a cabo algum tipo de avaliação. Esta questão foi elaborada sob 

a forma de escala tipo Likert com 5 níveis de frequência. 
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Figura 47: Ocorrência de avaliação após as visitas de estudo realizadas 

 

Quase a totalidade dos professores (89%), fazem sempre uma avaliação da 

visita de estudo, após esta ter sido realizada, quer se trate de uma apresentação 

formal, ficando um registo escrito em acta, ou de uma forma mental, fazendo uma 

retrospectiva do que correu bem e das situações que poderiam ter corrido melhor. A 

diferença entre ambas as formas pouco varia tendo, no entanto, a maioria dos 

inquiridos respondido que a própria instituição de ensino obriga à formalização da 

avaliação. Deste modo, verificamos que varáveis como a experiência na 

organização de visitas de estudo ou a idade pouco influenciam na ocorrência de 
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avaliação após as visitas de estudo. Este pressuposto foi confirmado com a 

realização de um Teste de Qui-quadrado.  

 

A partir da Figura 50, pretendemos avaliar a utilização dada às apreciações 

feitas sobre as visitas de estudo realizadas para a planificação de futuras visitas. 
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Figura 48: Utilização das avaliações anteriores para planeamentos futuros 
 

Embora continue a ser uma percentagem significativa de professores que 

dizem fazer ‘sempre’ esta utilização (66%), não é tão alta como a verificada na 

questão anterior, onde 89% afirmou fazer sempre uma avaliação pós visita de 

estudo. Contudo, apenas 5% alega não utilizar tais avaliações ou muito raramente. 

 

De forma semelhante ao que sucedeu na questão anterior, também aqui as 

variáveis ‘experiência lectiva’ e ‘idade’ não têm qualquer tipo de influência sobre a 

utilização das avaliações anteriores para planeamentos futuros. Utilizou-se, para a 

confirmação deste pressuposto o Teste do Qui-quadrado.  

 

Por último, questionou-se o inquirido quanto à realização de follow-ups por 

parte das instituições onde decorrem as visitas de estudo. Por outras palavras, 

pretende-se saber se as instituições fazem algum tipo de questionário aos 

professores após a realização da visita, quer seja pessoalmente, quer seja através 

de um questionário via e-mail ou por correio. 
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Figura 49: Existência da realização de follow-up, por parte das instituições onde 

decorrem as visitas de estudo 

 

De acordo com a experiência vivida pelos professores, das visitas de estudo 

já realizadas, a maioria (68%) diz que nunca se deparou com uma situação em que 

a instituição lhe tivesse feito algum tipo de follow-up, respeitante à visita de estudo 

ou à sua opinião sobre o espaço. Dos restantes 32%, apesar de já terem sido 

confrontados com esta abordagem por parte da instituição, apenas 33% alega que 

tais situações ocorram com alguma frequência ou até sempre. 

Questionário  no local-
94%

Questionário  por 
correio- 

6%

Questionário  no local- Questionário  por correio- 

 

Figura 50: Tipos de follow-up feitos pelas instituições 
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Os follow-up feitos pelas instituições consistem unicamente em questionários, 

que são feitos geralmente directamente no local, no final da visita de estudo (94%), 

ou através do envio de um questionário por correio para a escola (6%), sendo, no 

entanto, este o modo menos eleito pelas instituições.  

 

De um modo geral, para os professores entrevistados, pertencentes às 14 

escolas que mais visitas de estudo realizaram, por concelho: 

 

 

 A maioria dos professores inquiridos situava-se entre os 25 e os 54 anos, do 

sexo feminino, com mais de 10 anos de experiência lectiva e divididos em 

termos de experiência na organização de visitas de estudo, entre os que 

realizaram menos de 5 visitas e os que realizaram entre 10 e 14 visitas. 

Grande parte lecciona disciplinas da área das línguas, ciências sociais e 

desporto. 

 

 São as informações publicitárias recebidas pelas instituições de ensino, as 

experiências pessoais anteriores e a Internet as três principais fontes de 

informação, a partir das quais se processam as planificações das futuras 

visitas de estudo. 

 

 O factor económico e a proximidade geográfica são os dois critérios com maior 

peso na tomada de decisão de uma visita de estudo. A experiência lectiva do 

professor exerce influência sobre a escolha destes critérios, na medida em que 

esta é um factor determinante na compreensão das necessidades dos alunos e 

de suas famílias. 

 

 A maioria dos professores tem conhecimento de que a escola recebe 

informações vindas de várias instituições, sendo que uma parcela significativa 

diz fazer uso dessas mesmas informações. 

 

 Contudo, pouco mais de metade consegue identificar uma das instituições que 

envia material informativo, de entre a qual se destaca o Visionarium.  
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 Quando interrogados sobre algum panfleto que lhes tivesse facilitado a 

planificação da visita de estudo, a maioria alega que os panfletos não facilitam 

a planificação, sendo que os restantes referem novamente o Visionarium, o 

Museu de Serralves, no Porto, a par do Teatro Viriato, em Viseu e o Planalto 

Beirão, em Tondela. 

 

 A informação que deveria constar dos panfletos informativos diz respeito, de 

acordo com a opinião dos professores, aos preços, ao tipo de actividade a que 

se dedicam, aos horários, à localização e aos contactos, não exercendo o 

sexo, a disciplina leccionada ou a experiência lectiva qualquer influência sobre 

a escolha destes factores. 

 

 A informação sobre a possibilidade de participação activa do aluno, o 

acompanhamento profissional nos locais de visita e a avaliação final por parte 

dos alunos são os três aspectos com maior importância referidos nos 

panfletos, de modo a tornar o local mais apelativo. 

 

 A informação apresentada nos mesmos estar de acordo com os conteúdos 

programáticos da disciplina em causa, haver clareza e rigor na informação são 

os três aspectos mais importantes, na perspectiva dos professores. 

 

 A maioria dos locais visitados costuma ter um kit de oferta para alunos e 

professores, sendo a avaliação feita pelos professores geralmente de 

‘interessante’. 

 

 A repetição de uma visita de estudo de um ano para o outro ocorre por vezes, 

motivado por se tratarem de alunos diferentes do ano anterior ou por estes 

terem gostado da experiência. 

 

 O facto dos recursos humanos serem qualificados e agradáveis, são dois dos 

aspectos que mais contribuem para a decisão de repetir uma visita de estudo.   

 

 A maioria dos professores pede sempre a opinião dos alunos na tomada de 

decisão do destino. A experiência lectiva do professor volta a influenciar este 
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comportamento, na medida em que esta lhes permite compreender que um 

aluno envolvido no planeamento da visita de estudo é um aluno motivado. 

 

 Existe, na maioria dos casos, uma avaliação feita pelo professor após a visita 

de estudo, a qual é, quase sempre, tida em consideração nas planificações 

futuras. 

 

 Raras são as instituições que fazem algum tipo de follow-up aos professores. 

No entanto, as que o realizam, fazem-no através da aplicação de um 

questionário, geralmente no final da visita de estudo. 
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Conclusões Finais 

1. Resumo dos resultados 

 

Este capítulo procura ser um ponto de reflexão sobre o estudo realizado, com 

o qual se pretende dar conta de algumas conclusões a que nos foi possível chegar, 

embora reconheçamos que os capítulos precedentes deixaram claramente em 

aberto muitos problemas, sendo os dados recolhidos ainda insuficientes para se 

atingirem determinados objectivos, como seja o facto de se proporem soluções 

específicas para as dificuldades encontradas ao longo do trabalho. 

 

Apesar de reconhecermos algumas limitações, como poderemos ver no 

último ponto deste trabalho, não podemos deixar de evidenciar algumas conclusões 

a tirar do nosso trabalho permitindo um modesto contributo no domínio analisado. 

 

Assim sendo, e remetendo para o quadro de objectivos inicialmente proposto, 

iremos, da forma mais completa possível, responder ao mesmo. 

 

No que respeita ao primeiro objectivo, que referia a relevância e 

especificidade do turismo educacional e do turismo infantil, enquanto base da 

definição do segmento das visitas de estudo no âmbito escolar, atrevemo-nos a 

dizer que esta conjugação é rapidamente perceptível se tivermos em consideração 

que o mercado das visitas de estudo aqui referido é realizado por crianças com 

idades entre os 3/4 anos até aos 17/18 anos, ou seja, desde o ensino pré-escolar ao 

ensino secundário, sendo a principal motivação que os move a aprendizagem. Para 

tornar esta questão um pouco mais clara optámos por aprofundar cada um dos 

temas de modo distinto, clarificando aspectos específicos característicos de cada 

um. No caso do turismo educacional, abordámos as suas origens que remontam à 

era a.C. Presentemente o aumento tendencial do turismo educacional, cujo 

crescimento se tem vindo a fazer sentir mais nos últimos anos, encontra a sua 

principal justificação na criação da sociedade do conhecimento. Os principais tipos 

de turismo educacional vão desde as excursões, às conferências, passando também 

pelas visitas de estudo e, especificamente, os intercâmbios escolares, sendo a 

motivação a sede pelo conhecimento.  
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Já relativamente ao turismo infantil deparámo-nos, em primeiro lugar, com a 

dificuldade que surge quando nos propomos balizar o conceito de criança, uma vez 

que se trata de um conceito com limites flutuantes, ou seja, varia não só de acordo 

com o autor, mas também com os argumentos apresentados. A percepção actual 

que temos das crianças difere de modo sincrónico e diacrónico. A metamorfose das 

sociedades actuais e as implicações que tal facto tem no dia a dia das crianças vem 

vincar ainda mais este aspecto. Atendendo às várias possibilidades surgidas, 

optámos pelo limite máximo dos 17/18 anos, uma vez que é esta a idade que indica 

o término do ensino secundário. Transpondo este quadro para o sector de turismo, 

como resultado destas variáveis despoletam um conjunto de problemas com os 

quais nos podemos deparar, diríamos quase diariamente, sendo a negligência dada 

a este segmento o aspecto mais preocupante.  

 

De forma a colmatar esta realidade, pretendemos dar resposta ao segundo 

objectivo, que referia a importância social, cultural e económica do mercado escolar 

e em especial do mercado das visitas de estudo, no qual a criança é o elemento 

central. Como resultado da pesquisa empírica comprovamos que o segmento do 

mercado escolar, ao contrário do que se poderia pensar inicialmente, atinge uma 

dimensão considerável que, segundo Cooper (1999:89) e Richards e Wilson 

(2003:6), chega aos 100 milhões de visitantes por ano. Por outro lado, indivíduos 

com idades entre os 5 e os 18 anos totalizam um quinto da população da União 

Europeia que, apesar de serem categorizados como potenciais viajantes, continuam 

a não fazer parte da contabilização das estatísticas para fins turísticos. 

 

Quer se tratem de visitas de estudo de um ou mais dias, estas irão sempre 

ter repercussões quer directas, quer indirectas, na economia, no meio social e 

cultural do ambiente em que se realizam. Fazendo um resumo da importância 

económica do mercado das visitas de estudo para o sector do turismo, tendo por 

base o estudo de caso apresentado, verificamos que, apesar de não nos ser 

possível avançar com números concretos que quantifiquem o volume, quer em 

números, quer em valor deste mercado, é notório, através do Quadro 35, onde se 

encontra registado o preço médio pago por aluno e por autocarro, que extrapolando 

estes valores para uma dimensão bastante superior que corresponde à realidade do 

nosso país, ser-nos-á muito fácil não compreender como é que mercados como 
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estes continuam a não ser tidos como relevantes dentro do sector. Relembramos 

que não foram contabilizados ao longo da informação recolhida valores respeitantes 

ao serviço de restauração ou a qualquer outro tipo de serviço. 

 

Entre os principais benefícios que Carr e Cooper (in Ritchie, 2003) destacam, 

referimos o facto das crianças de hoje serem os nossos turistas de amanhã, o que 

traduzido pode significar que as visitas realizadas durante a nossa 

infância/adolescência/juventude podem gerar fidelidade nos anos vindouros; o facto 

das visitas escolares atenuar as épocas baixas, utilizando os recursos 

desaproveitados e gerando cash-flow adicional. 

 

Enumeramos, ainda, alguns programas e organismos de apoio à mobilidade 

infanto-juvenil, quer no espaço nacional, quer no internacional, dos quais se 

destacam o programa Sócrates e a FIYTO ou o programa Youth, respectivamente. 

 

Aprofundando a questão das visitas de estudo, que em termos de impacto 

são em tudo semelhantes aos do mercado escolar, obtemos como principais 

vantagens os alunos adquirem, de um modo mais rápido e fácil, o conhecimento 

prático de determinadas disciplinas; serem uma mais valia para o contributo da 

aprendizagem cognitiva da criança; as visitas de estudo poderem atenuar a 

sazonalidade da actividade turística, contribuindo para o aumento de receitas; as 

escolas serem excelentes exemplos de marketing boca-a-boca, sendo que muitas 

vezes as crianças regressam ao destino visitado na companhia de familiares; 

promovem-se, durante as visitas, benefícios como por exemplo, uma melhor 

compreensão da sustentabilidade, aspectos ambientais, sociais e culturais, assim 

como aspectos relacionados com conflitos e desastres humanos; o mercado escolar 

ser bastante leal; uma vez feita uma visita de estudo com sucesso, este regressará 

com regularidade e, se por um lado, as crianças inseridas em grupos escolares não 

pagam a totalidade dos preços estabelecidos, por terem direito a descontos 

especiais, por outro lado, estas tendem a gastar algum dinheiro em lembranças e 

outros artefactos. 
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Tudo o que até aqui foi mencionado é comprovado com a resposta ao 

terceiro objectivo proposto, que visava conhecer o padrão das visitas de estudo 

efectuadas pelas escolas do CAE de Viseu, durante o quinquénio 1999-2004, 

apresentámos, de forma resumida, este padrão do capítulo VI, cujas principais 

tendências mostravam que, de entre todas as instituições de ensino, foram as EB 

2,3, as escolas do 1º CEB e as Escolas Secundárias que mais viagens realizaram. 

De entre os 14 concelhos que compõem o CAE de Viseu, foram os concelhos de 

Viseu, Mangualde e Tondela os que mais visitas de estudo realizaram, encontrando-

se entre os cinco locais mais visitados, o Museu do Pão e o Museu do Brinquedo, 

em Seia, o Parque das Nações, em Lisboa, o Visionarium, em Sta. Maria da Feira, o 

Planetário de Torredeita, em Viseu e a Bracalândia em Braga. Na sua maioria, estas 

visitas tinham duração de apenas um dia, participando um número de 52 alunos por 

visita, sendo estes oriundos de áreas predominantemente urbanas. Outro aspecto 

característico do padrão comportamental destas visitas de estudo é o facto de se 

visitar apenas um local por viagem, sendo que a distancia é o factor responsável por 

este resultado. Em termos económicos, o preço pago por cada aluno ascende aos 

10,80€ ou 893,8€ o preço médio total pago pelo aluguer de um autocarro. 

 

Referindo-nos ao último objectivo proposto, que se propunha analisar o 

processo de tomada de decisão dos professores na escolha de destinos para as 

visitas de estudo, tendo em atenção a importância da publicidade e do marketing 

directo neste contexto, podemos, com a ajuda da realização de um questionário, 

afirmar que a chegada destas fontes de informação aos estabelecimentos de ensino 

tem alguma importância na medida em que a maioria dos professores tem 

conhecimento de que a escola recebe informações vindas de várias instituições, 

sendo que uma parcela significativa diz fazer uso dessas mesmas informações, 

apesar de pouco mais de metade conseguir identificar uma das instituições que 

envia material informativo. Por outro lado, são as informações publicitárias recebidas 

pelas instituições de ensino, as experiências pessoais anteriores e a Internet as três 

principais fontes de informação, a partir das quais se processam as planificações 

das futuras visitas de estudo. Acresce ainda referir que o factor económico e a 

proximidade geográfica são os dois critérios com bastante peso na tomada de 

decisão de uma visita de estudo. A experiência lectiva do professor exerce influência 

sobre a escolha destes critérios, pois é um factor determinante na compreensão das 

necessidades dos alunos e de suas famílias. O efeito repetitivo do hábito dos 



Tese de Mestrado em Gestão e Desenvolvimento em Turismo 

 253

professores em visitar as mesmas atracções está, no nosso ponto de vista, 

relacionado com um certo comodismo por parte destes, que optam por justificar este 

comportamento com a satisfação e total agrado dos alunos que têm participado nas 

visitas de estudo.  

 

Realçamos, mais uma vez, o facto de se tratar de um caso peculiar, no que 

respeita à tomada de decisão do destino a ser visitado, uma vez que são os 

docentes, em nome dos interesses dos alunos, que decidem o destino a ser visitado. 

Desta forma, os próprios fornecedores devem ter presente que, apesar de serem os 

alunos os consumidores finais, as comunicações enviadas para os estabelecimentos 

de ensino têm por objectivo atrair e cativar a atenção dos professores.  

 

Uma das informações que consideramos importantes deixar aos 

fornecedores que têm por alvo as visitas de estudo é o conteúdo que, segundo a 

opinião dos professores, seria necessário fazerem parte das comunicações. 

Referimo-nos, mais concretamente, aos preços, ao tipo de actividade a que se 

dedicam, aos horários, à localização e aos contactos. 

 

Para além do envio de publicidade ou de qualquer marketing directo que se 

possa fazer, é preciso não esquecer que a maioria dos professores pede sempre a 

opinião dos alunos na tomada de decisão do destino. A experiência lectiva do 

professor volta a influenciar este comportamento, na medida em que esta lhes 

permite compreender que um aluno envolvido no planeamento da visita de estudo 

é um aluno motivado. 

 

Uma vez alcançados os objectivos propostos, relembramos que a principal 

razão que nos levou a desenvolver o presente trabalho e que nos acompanhou 

durante toda a sua realização é a de que as visitas de estudo escolares são uma 

realidade relevante no âmbito da actividade turística, à qual não devemos 

continuar a fechar os olhos. De forma a dar continuidade a este pensamento, e 

ainda que de forma inconsciente, as crianças são responsáveis por um largo 

número de benefícios para o turismo, que na maioria dos casos não são 

considerados (Malta, 2001): 
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• O papel crucial da socialização desde cedo: visitas desde a tenra idade 

podem criar lealdade quando adultos para destinos e atracções; 

 

• As crianças influenciam nas tomadas de decisão da sua família em 

retornar; 

 

• As visitas das crianças geram receitas para o sector dos transportes 

através de gastos primários e secundários; 

 

• As visitas realizadas pelas crianças são feitas muitas das vezes em 

períodos de época baixa, utilizando a capacidade vaga e gerando receitas 

adicionais. 
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2 Recomendações para futuras pesquisas 

 

A abordagem empírica desenvolvida nesta dissertação não esgota todas as 

possibilidades de estudo para enriquecer o conhecimento sobre a temática, que 

apenas recentemente começou a ser retractada, se apresenta agora num acelerado 

ritmo de desenvolvimento, podendo até colocar em causa a actualização de alguns 

dados apresentados.  

 

Por outro lado, é nossa opinião que dada a pertinência da temática estudada 

e do crescente interesse que a mesma tem vindo a despertar no plano nacional, 

assim como no plano internacional, a alguns dos profissionais e académicos da 

área, advinha-se o surgimento de novos estudos que possam apresentar contributos 

para a sua melhor compreensão. 

 

Propõem-se, para futuras investigações nesta área, a análise dos restantes 

dois mercados, subsegmentos do turismo infantil. Referimo-nos ao mercado familiar 

e ao mercado independente para crianças, pois de forma semelhante ao que está a 

acontecer ao mercado escolar, também estes têm vindo a crescer de importância 

junto de vários sectores da sociedade. 

 

De forma análoga ao que se tentou fazer no presente trabalho, relativamente 

às ofertas existentes no mercado português para o público infantil, seria de todo o 

interesse estabelecer uma comparação, por exemplo, entre o que é publicado, em 

termos de oferta para o mesmo mercado, num semanário em Portugal e noutro país 

a considerar, utilizando os mesmos recursos informativos, durante um mesmo 

período de tempo. A partir daqui, ser-nos-ia possível verificar se existem ou não 

semelhanças em termos de oferta, do número, quais as diferenças no que respeita a 

sua distribuição geográfica, quais as melhorias que poderiam fazer, entre muitas 

outras.    

 

Relativamente à componente prática, sugere-se a realização de um inquérito 

para uma amostra mais significativa e representativa, facilitando a análise dos 

dados, com outro tipo de questões (ex.: questões mais fechadas de modo a permitir 
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melhor análise e evitar respostas muito dispersas, nem sempre focalizadas no 

essencial da pergunta, etc.). Propõem-se ainda uma abordagem diferente, com mais 

ênfase em profundidade e com recurso a material informativo/publicitário. Para além 

do até aqui referido, uma outra abordagem, que atribuísse importância à experiência 

das crianças, poderia ser uma mais valia. 

 

Uma recomendação que julgamos pertinente deixar aos fornecedores de 

visitas de estudo é referente ao tipo de follow-up realizado junto dos professores, já 

que estes afirmam serem feitos raramente.  

 

Propomos, ainda, dar continuidade a este tipo de estudos noutros Centros de 

Área Educativos, de modo a avaliar mais aspectos, entre os quais: 

 

- A homogeneidade do padrão de comportamentos do segmento das visitas 

de estudo a um nível nacional; 

 

- Avaliar, junto dos alunos, quais os aspectos que têm uma maior e menor 

relevância durante a realização das visitas de estudo, assim como averiguar alguns 

aspectos que considerem necessário serem melhorados; 

 

- Fazer um registo das opiniões, quer de professores, quer dos fornecedores, 

tendo harmonizar interesses e ideias em comum, atingindo também os interesses 

dos alunos. 
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Limitações 

 

De modo a finalizar a presente dissertação, que teve por objectivo conhecer 

a amplitude e importância do mercado das visitas de estudo, subsegmento do 

mercado escolar, existente no distrito de Viseu, confrontando para isso o turismo 

educacional e o turismo infantil, torna-se necessário referir algumas das limitações, 

na nossa opinião, daqui resultantes. 

 

Em primeiro lugar, será necessário referir que, à semelhança de vários erros 

cometidos por vários académicos aquando do estudo de um tema no qual a criança 

toma o lugar de personagem principal, também na presente dissertação não foi dada 

a estas a possibilidade de se exprimirem, dizerem a sua opinião, referirem quais os 

erros que se continuam a cometer e quais os momentos altos de cada visita de 

estudo. Esta falha poderia ter sido colmatada com o acompanhamento a uma (ou 

várias) visita de estudo ou com um questionário no qual a criança teria um papel 

central, entre outras possibilidades.  

 

Paralelamente, verificámos que a mesma falta de acompanhamento a uma 

determinada visita de estudo originou também uma lacuna no que respeita quer na 

observação dos próprios professores, quer do modo de actuar por parte dos 

fornecedores, na presença destes pequenos clientes. 

 

Quanto à parte de análise e estudo das respostas recolhidos no questionário 

feito junto à classe dos docentes, é nossa opinião que, no tratamento dos mesmos, 

poder-se-iam ter cruzado um maior número de variáveis, tendo apenas sido 

trabalhadas as que se consideravam mais relevantes. À semelhança desta questão, 

também o tipo e o número de perguntas poderia ter sido colocado de modo 

diferente, de forma a obtermos respostas mais específicas sobre uma determinada 

assunto.  

 

Por último, não podemos deixar de referir que nos deparámos, ao longo de 

toda a parte empírica, com um número bastante reduzido de bibliografia relacionada 

com o tema central em questão, mesmo a nível nacional. Os trabalhos científicos a 
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que tivemos acesso foram, na quase totalidade, realizados em ambientes 

geográficos e sócio-culturais diferentes da realidade portuguesa. Assim, o 

enquadramento teórico na sua quase totalidade refere-se a aspectos relacionados 

com o turismo educacional e infantil na generalidade e as comparações possíveis de 

serem feitas relativamente aos dados, referem-se a trabalhos efectuados em 

ambientes diferentes do aqui estudado.  

 

Sendo estas as principais limitações, não são com certeza as únicas. No 

entanto, recorremos ao facto de serem necessários mais recursos, quer temporais, 

quer informativos, para que se possam minimizar tais lacunas. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 1- Questionário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      

      Nome da Escola: _______________________________________________ 

      Concelho: _____________________  

 

 

 
1- Como planeia habitualmente as suas visitas de estudo? 

 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________ 
 

2- Com base em que critérios é que faz a escolha do programa para a sua visita de estudo 

(exemplos: proximidade geográfica, económico, etc.)? 

 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________ 
 

 

3- Costuma receber informação que possa usar para planear visitas de estudo? 

 

  Sim                            Não 

 
 

4- Se respondeu afirmativamente à resposta anterior, costuma fazer uso dessas 

informações? 

 
 Nunca   Raramente   Às vezes  Frequentemente   Sempre 

 
 
 
 

O presente inquérito faz parte integrante de uma tese de Mestrado em 
Gestão e Desenvolvimento em Turismo. O seu objectivo é questionar 
professores dos 1º, 2º e 3º ciclos sobre o planeamento / organização das 
Visitas de Estudo e a importância que as fontes de informação têm no âmbito 
da tomada de decisão para as mesmas. Todos os inquéritos serão mantidos 
em anonimato.



 

5- Consegue identificar algumas das instituições que enviam informações para as escolas? 

Mencione algumas. 

 

  Sim                            Não 
 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
 
 
 

6- Consegue lembrar-se de algum dos panfletos que lhe tivesse facilitado a planificação de 

uma determinada visita de estudo? Se sim, mencione a instituição / local. 

 

  Sim                            Não 
 
 _______________ 
 _______________ 
 _______________ 
 
 
 

7- Na sua opinião, que tipo de informação deveria constar nos panfletos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8- Qual a importância dos seguintes aspectos, referidos nos panfletos informativos para 
tornar o local de visita mais apelativo? 
 
 
 Nada 

importante 
Pouco Médio Importante Muito 

importante 
a)A possibilidade de 
participação activa do 
aluno 
 

     

b)O apelo à criatividade 
do aluno 
 

     

c)Dinamismo das 
actividades oferecidas 
 

     

d)Multiplicidade de 
actividades oferecidas 
 

     

e)Acompanhamento 
profissional nos locais 
da visita 
 

     

f)Avaliação final por 
parte dos alunos 
(questionário, 
sugestões) 
 

     

 
 
 
g) Outros 
       ______________________________ 
       ______________________________ 
       ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9- Qual a importância das seguintes características da informação apresentada nos 
panfletos? 
 
 
 Nada 

importante 
Pouco Médio Importante Muito 

importante 
a)Clareza da 
informação 
 

     

b) Rigor da informação 
 

     

c) Apelo à curiosidade 
 

     

d) Riqueza / 
profundidade da 
informação 
 

     

e) Formato e design 
apelativo 
 

     

f) O programa 
apresentado estar 
relacionado com os 
conteúdos 
programáticos das 
aulas 

     

 
g) Outros 
       ______________________________ 
       ______________________________ 
       ______________________________ 

 
 
 

10- Os locais que visita costumam ter algum kit para as escolas? 
 

  Sim                            Não 
 
 
 

11- Qual é a avaliação que faz deste kit? 
 
 

 Nada Interessante   Pouco   Médio  Interessante   Muito Interessante 
 
 

 
 

12- Costuma repetir visitas de um ano para o outro? Porquê? 
 

 Nunca   Raramente   Às vezes  Frequentemente   Sempre 
 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________ 
 



 

 
13- Qual o factor que teve um maior peso para a decisão de repetir a visita (exemplos: 

recursos humanos, recursos materiais, organização, etc.)? 

 
________________ 
________________ 
________________ 
________________ 
 
 
 

14- Os seus alunos costumam participar na tomada de decisão? 
 
 

 Nunca   Raramente   Às vezes  Frequentemente   Sempre 
 
Depende de quê? 
 

 
 
15- Costuma fazer algum tipo de avaliação das suas visitas de estudo? 

 
 Nunca   Raramente   Às vezes  Frequentemente   Sempre 

 
 
16- Utiliza-as para planeamentos posteriores? 
 
 

 Nunca   Raramente   Às vezes  Frequentemente   Sempre 
 
 
 
      17- As instituições onde realiza as suas visitas de estudo fazem ou já fizeram algum tipo de 
follow-up? 
 

 Nunca   Raramente   Às vezes  Frequentemente   Sempre 
 
 

      Se sim, qual? _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Dados de classificação  
 

1- Idade 
 

 0-14     15-24      25-34     35-54     55-65 
 
2- Sexo 

  Feminino                    Masculino 
 
 
3- Experiência lectiva 
 

 <1ano      1-4 anos     5-9 anos     10-15 anos      >15 anos 
 
 

4- Experiência de organização de visitas de estudo 
 

 <5 visitas   5-9 visitas   10-14 visitas  15-19 visitas   > 20 visitas 
 
 

5- Disciplina que lecciona  
 

_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Obrigado pela atenção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Anexo 2- Actividades para os Mais Novos Publicados no Guia-Expresso (10/04-10/05) 
 
 

Actividades para os Mais Novos Publicados no Guia-Expresso 

Data Local Concelho Título Tipo de Actividade 

30/10 
a 

05/11 

Teatro do Campo Alegre Porto De onde vêm as palavras? Teatro / Espectáculo 

Livro da Editorial Presença  A semana das Bruxas Leitura 

Toys "R" Us Braga e Matosinhos Brincadeiras no Dia das Bruxas Jogos Didácticos 

Museu do Vinho do Porto Porto Animais Ribeirinhos do Douro Oficina 

Balleteatro Auditório Porto A Cor do Céu Teatro / Espectáculo 

Estaleiro Teatral Aveiro Marta, Cabeça de Vento Teatro / Espectáculo 

Auditório Municipal V. N. Gaia A Terra Onde Nunca Havia Sol Teatro / Espectáculo 

06/11 
a 

12/11 

Museu Alberto Sampaio Guimarães Xadrez no Museu Jogos Didácticos 

Oceanário de Lisboa Lisboa À mesa no Oceanário Visita 

Companhia de Teatro de 
Aveiro Aveiro Marta, Cabeça de Vento Teatro / Espectáculo 

Teatro de Marionetas do 
Porto Porto A Cor do Céu Teatro / Espectáculo 

Casa do Infante Porto Brasões, Escudos e Emblemas Oficina 

13/11 
a 

19/11 

Oficina de Heráldica Porto Brasões, Escudos e Emblemas Oficina 

Pavilhão Centro de 
Portugal Coimbra A Comunicação e os 5 sentidos Visita 

Museu Alberto Sampaio Guimarães Xadrez no Museu Jogos Didácticos 

Museu de Artes 
Contemporâneas de 

Serralves 
Porto oficina de Natal Oficina 

Casa Museu Marta Ortigão 
Sampaio Porto Oficina de Natal Oficina 

20/11 
a 

26/11 

Museu do Ar Lisboa A casa dos Heróis do  Ar Visita 

Chapitô Lisboa Dona Estrela Teatro / Espectáculo 

Centro Cultural Olga 
Cadaval Sintra João, Pé de Feijão Teatro / Espectáculo 



 

Centro Cultural de Belém Lisboa Às voltas com o Barro Oficina 

Museu das Comunicações Lisboa 200  anos da Mala-Posta Visita 

Parque da Serafina Lisboa A Caminho da Camilónia Teatro / Espectáculo 

FIL Lisboa No Hospital das Brincadeiras Leitura 

27/11 
a 

03/12 

Textos e Desenhos de 
Manuel Mouta Faria  A História da Dona Lavandisca 

Alveola Leitura 

Auditório Municipal V. N. Gaia A Cantora Careca Teatro / Espectáculo 

Museu do Vinho do Porto Porto Pinturas a Lembrar o Douro Oficina 

Centro Multimeios de 
Espinho Espinho Visões Planetárias Visita 

Galeria do Palácio Porto Criatividades Oficina 

Casa do Infante Porto Calendário de Natal Oficina 

Museu do Vinho do Porto Porto Construção de presentes Oficina 

04/12 
a 

10/12 

Parque Biológico de Gaia V. N. Gaia Oficina no Parque Oficina 

Museu de Serralves Porto Natal Ciência em Serralves Oficina 

Teatro do Campo Alegre Porto Criar uma História de Teatro Oficina 

Museu dos Transportes e 
das Comunicações Porto O que esconde a Muralha? Jogos Didácticos 

Museu Alberto Sampaio Guimarães Fazer Presépios Oficina 

Rivoli Teatro Municipal Porto Lili Melodie Teatro / Espectáculo 

Hotel Tryp Coimbra Coimbra Brinquedos à Moda Antiga Visita 

Museu do Vinho do Porto Porto Presentes de Natal Oficina 

Editora 1001 Noites  As Mais Belas Histórias de Natal Leitura 

11/12 
a 

17/12 

Teatro Viriato Viseu A Fada Oriana Teatro / Espectáculo 

Rivoli Teatro Municipal Porto Pólo-Pólo Teatro / Espectáculo 

Galeria do Palácio Porto Criatividades Visita 



 

Coliseu do Porto Porto Vamos ao Circo Visita 

Teatro Helena Sá e Costa Porto O mundo aos olhos das Crianças Teatro / Espectáculo 

Mosteiro de S. Martinho de 
Tibães Braga Vamos Construir um Presépio Oficina 

18/12 
a 

24/12 

Museu dos Transportes e 
das Comunicações Porto Do lado de lá da Muralha Oficina 

Fundação de Serralves Porto Natal em Serralves Oficina 

Galeria do Palácio Porto Vamos Artatacar o Natal Oficina 

Teatro do Campo Alegre Porto Chroma Key Oficina 

Casa das Artes V. N. Famalicão A Bela Adomecida Teatro / Espectáculo 

Largo da Feira Vizela Circo Show Disney Visita 

25/12 
a 

31/12 

Festival Internacional de 
Marionetas do Porto Porto Pólo-Pólo Teatro / Espectáculo 

Coliseu do Porto Porto Monumental Circo do Coliseu Visita 

Parque da Cidade Matosinhos Circo Soledad Cardinali Visita 

Colégio Militar Lisboa Circo Atlas Visita 

Gare do Oriente Lisboa Circo Chen Visita 

Coliseu de Lisboa Lisboa Circo do Coliseu dos Recreios Visita 

01/01 
a 

07/01 

Visionario de Sta. Maria da 
Feira Oliveira de Azemeins Realizador por uma Noite Oficina 

Mosteiro de S. Martinho de 
Tibães Mire de Tibães Huumm! Há Monges no Mosteiro Teatro / Espectáculo 

Forum da Maia Maia Ser Actor é… Oficina 

Teatro Académico Gil 
Vicente Coimbra Concerto de Ano Novo Teatro / Espectáculo 

Editora Girassol  Conta-me um Conto Leitura 

Teatro do Campo Alegre Porto A Nossa Casa é um Teatro Oficina 

Editorial da Verbo  Noddy, a festa de anos Leitura 

15/01 
a Teatro Politeama Lisboa A menina do Mar Teatro / Espectáculo 



 

21/01 
Teatro do Campo Alegre Porto A Nossa Casa é um Teatro Teatro / Espectáculo 

Parque Biológico de Gaia V. N. Gaia Rotas da Natureza Visita 

Teatro Viriato Viseu Que Danças Cria o Teu Corpo? Oficina 

Auditório da Biblioteca de 
Esposende Esposende O Senhor Aparo Teatro / Espectáculo 

Mosteiro de S. Martinho de 
Tibães Mire de Tibães Huumm! Há Monges no Mosteiro Oficina 

Pista de Gelo Covilhã Deslizar sobre o Gelo Desporto 

22/01 
a 

28/01 

Estaleiro Cultural Velha-a-
Branca Braga Atelier de Construção de 

Instrumentos Musicais Africanos Oficina 

Museu do Vinho do Porto Porto Era uma vez o Pipas e a Sara 
Pipa Teatro / Espectáculo 

Biblioteca Municipal de 
Almeida Garrett Porto Histórias para Sonhar Leitura 

Casa do Infante Porto Dom Barqueiro Deixa-me Passar Oficina 

Biblioteca Municipal de 
Almeida Garrett Porto Arca dos Contos Leitura 

Teatro Viriato Viseu Anjos e Piruetas Teatro / Espectáculo 

Ludoteca Esposende Brincar e Aprender Jogos Didácticos 

29/01 
a 

04/02 
Centro da Ciência Viva V. Conde Jogos do Mundo Jogos Didácticos 

05/02 
a 

11/02 

Museu do Vinho do Porto Porto Trocas e Baldrocas Visita 

Casa do Infante Porto A minha Árvore Genealógica Oficina 

Teatro do Inatel Coimbra O Sonho do Jardim Teatro / Espectáculo 

Teatro Viriato Viseu Os movimentos do teu corpo Oficina 

Casa do Infante Porto Faz de Conta Oficina 

Teatro do Inatel Coimbra Malabarismo Oficina 

Teatro do Campo Alegre Porto Histórias com Sons e Tons Oficina 

18/02 
a 

Museu Nacional da 
Imprensa Porto Bordalo e Zé Povinho Visita 



 

25/02 
Colónia de Férias Góis Dias de Folia Jogos Didácticos 

Fundação de Serralves Porto Carnaval de Serralves Oficina 

Casa Museu Marta Ortigão 
Sampaio Porto Um Retrato com Chapéu Oficina 

Teatro da Vilarinho Porto Todos os Rapazes são Gatos Teatro / Espectáculo 

Teatro Viriato Viseu Personagens com Rosto de 
Papel Oficina 

Museu do Papel Moeda Porto Notas que contam história do 
Porto Visita 

26/02 
a 

04/03 

Teatro do Campo Alegre Porto Outras Visitas Visita 

Museu dos Transportes e 
das Comunicações Porto O Automóvel em Miniatura Visita 

Biblioteca Municipal de 
Almeida Garrett Porto No Reino da Fantasia Leitura 

Centro Multimeios de 
Espinho Espinho Acampar com as Estrelas Visita 

Biblioteca Municipal de 
Vale de Cambra Vale de Cambra Um Conto Interactivo Leitura 

Teatro do Inatel Coimbra Um Sonho de Jardim Teatro / Espectáculo 

Parque Temático da 
Madeira Madeira Um Parque em Tamanho XL Visita 

12/03 
a 

18/03 

Biblioteca Municipal de 
Almeida Garrett Porto Pinóquio Teatro / Espectáculo 

Museu do Papel Moeda Porto Notas que contam história do 
Porto Visita 

Museu do Vinho do Porto Porto Rolhas & Companhia Jogos Didácticos 

Casa do Infante Porto Parabéns Infante! Jogos Didácticos 

Planetário do Porto Porto Histórias com Sons e Tons Teatro / Espectáculo 

Biblioteca Municipal Viana do Castelo O Macaco do Rabo Cortado Leitura 

Biblioteca Municipal de 
Almeida Garrett Porto Pinóquio Teatro / Espectáculo 

Teatro do Campo Alegre Porto Outras Visitas Visita 

Museu do Vinho do Porto Porto Folhas e Companhia Jogos Didácticos 

Teatro Viriato Viseu Anjos e Piruetas Teatro / Espectáculo 



 

Guimarãeshopping Guimarães Física Viva Jogos Didácticos 

Fábrica da Ciência Viva Aveiro Os Genes e a Alimentação Visita 

19/03 
a 

25/03 

Não trouxe qualquer 
publicação    

25/03 
a 

01/04 

Museu dos Transportes e 
das Comunicações Porto Páscoa para Aprende Visita 

Bracalândia Braga O Paraíso da Brincadeira Visita 

Museu do Vinho do Porto Porto Rolhas & Companhia Jogos Didácticos 

Guimarãeshopping Guimarães Física Viva Jogos Didácticos 

Teatro Viriato Viseu Anjos e Piruetas Teatro / Espectáculo 

Fábrica da Ciência Viva Aveiro Os Bichos Andam por aí Jogos Didácticos 

02/04 
a 

08/04 

Museu da Presidência da 
República Lisboa Aprender com a República Visita 

09/04 
a 

15/04 

Parque Biológico de Gaia V. N. Gaia Observações Ornitológicas Jogos Didáticos 

Museu dos Transportes e 
das Comunicações Porto O Automóvel em Miniatura Visita 

Estaleiro Teatral Aveiro Fungagá Teatro / Espectáculo 

Fábrica da Ciência Viva Aveiro A Cozinha é um Laboratório Jogos Didácticos 

Museu de Alberto Sampaio Guimarães Cursinhos no Museu Oficina 

Centro Multimeios de 
Espinho Espinho A Zanga da Lua Teatro / Espectáculo 

Teatro Viriato Viseu Anjos e Piruetas Teatro / Espectáculo 

16/04 
a 

22/4 
Fábrica da Ciência Viva Aveiro A Cozinha é um Laboratório Jogos Didácticos 

23/4 
a 

29/4 

Teatro de Marionetas do 
Porto Porto No jardim mágico Teatro / Espectáculo 

Casa do Infante Porto A olhar para as paredes Visita 



 

Arrábida Shopping Porto Física Viva Jogos Didácticos 

Coliseu do Porto Porto Imagens Animadas Visita 

Biblioteca Municipal 
Almeida Garrett Porto Conta-me um conto Leitura 

Casa Museu Guerra 
Junqueiro Porto Pedipaper Jogos Didácticos 

Casa da Cultura de Mêda Guarda Lápis Azul Visita 

30/4 
a 

06/5 

Museu Nacional Soares 
dos Reis Porto Um Museu à tua altura Visita 

Fábrica da Ciência Viva Aveiro Fotografias da Vida Selvagem Visita 

Teatro do Campo Alegre Porto Regresso das outras Visitas Visita 

Bracalândia Braga Animação à Grande! Visita 

Jardim Botânico de 
Coimbra Coimbra Estórias de Mora Visita 

Biblioteca Municipal de 
Vale de Cambra Vale de Cambra Bebéteca Teatro / Espectáculo 

07/5 
a 

13/5 

Auditório do Planetário do 
Porto Porto Pequenas Estórias Grandes Teatro / Espectáculo 

Balleteatro da Ribeira Porto Balleteatrinho Teatro / Espectáculo 

Parque Biológico de Gaia V. N. Gaia Sábado no Parque Visita 

Teatro da Vilarinha Porto O Brincador Teatro / Espectáculo 

Lua de Papel Porto Quilos de Diversão Oficina 

Fábrica da Ciência Viva Aveiro Cozinhados Científicos Oficina 

Teatro Viriato Viseu Mariposas e outros Trajectos Teatro / Espectáculo 

21/5 
a 

27/5 
Fábrica da Ciência Viva Aveiro Fotografias da Vida Selvagem Visita 

28/5 
a 

03/6 
Convento do Carmo Tavira Centro de Ciências de Tavira Jogos Didácticos 

04/6 
a Parque Biológico de Gaia V. N. Gaia Os Campos de Verão Diversos 



 

10/6 
Fundação Serralves Porto Aventuras e Experiências Oficina 

Teatro do Campo Alegre Porto As Oficinas do Teatro Oficina 

Museu Alberto Sampaio Guimarães Cursinhos de Verão Oficina 

10/6 
a 

17/6 
Museu do Brinquedo Funchal Brinquedos sem Idade Visita 

18/6 
a 

24/6 
Fórum Lisboa Lisboa O Sonho de uma Noite de São 

João Teatro / Espectáculo 

25/6 
a 

01/7 

Vale de Pêra Faro Fiesa 2005 Visita 

Aquário Vasco da Gama Lisboa Música para Bébes Teatro / Espectáculo 

Teatro Cinearte A Barraca Lisboa História Breve da Lua Teatro / Espectáculo 

Bar-Galeria Souk Lisboa Do Mar até ao Céu Teatro / Espectáculo 

Teatro Belém Club Lisboa A Boneca de Vassílissa Teatro / Espectáculo 

Jardim Zoológico de 
Lisboa Lisboa Novos Habitantes do Zoo Visita 

Biblioteca Municipal de 
Sintra Sintra Guerra das Estrelas Visita 

02/7 
a 

08/7 

Centro de Ciência Viva do 
Porto Moniz Madeira Desporto e Ciência de mãos 

dadas Teatro / Espectáculo 

Casa da Música Porto Fantasia Musical Teatro / Espectáculo 

Museu Nacional Soares 
dos Reis Porto Oficinas no Museu Oficina 

Biblioteca Municipal 
Almeida Garrett Porto A Asa e a Casa Teatro / Espectáculo 

Museu de Alberto Sampaio Guimarães Cursinhos de Verão Oficina 

Gaiashopping V. N. Gaia Física Viva despede-se Jogos Didácticos 

Colecção Estrela do Mar  Lionboy - O Rapaz Leão Leitura 

9/7 a 
15/7 

Visionario de Sta. Maria da 
Feira Oliveira de Azemens A Comunicação e os 5 sentidos Visita 

Teatro do Campo Alegre Porto Uma Aventura no Teatro Oficina 



 

Biblioteca Municipal 
Almeida Garrett Porto Viagem ao Mundo de Sophia Visita 

Maiores e Vacionados Porto Férias em Movimento Jogos Didácticos 

Museu dos Transportes e 
das Comunicações Porto Cinco dias… Cinco Aventuras! Oficina 

Museu de Alberto Sampaio Guimarães A Arte da escultura Oficina 

Velha-a-Branca - Estaleiro 
Cultural Braga Oficinas da Velha Oficina 

16/7 
a 

22/7 

Ginásio Escola de dança V. N. Gaia Oficinas para todos os gostos! Oficina 

Museu dos Transportes e 
das Comunicações Porto E das Pedras nascem Flores Oficina 

Museu Nacional Soares 
dos Reis Porto Ocupações de Verão Oficina 

Pavilhão da Água Maia Cristalina a gota de água Teatro / Espectáculo 

23 /7 
a 

29/7 

Centro Hípico Quinta da 
Beloura Sintra Campo de férias equestres Desporto 

Museu do Papel Moeda Porto Famílias no Museu Visita 

Exploratório Infante D. 
Henrique Coimbra À descoberta da Ciência Visita 

Quinta da Conraria Coimbra Há festa na quinta! Visita 

Teatro do Inatel Coimbra O sonho do Jardim Teatro / Espectáculo 

Museu Antropológico Coimbra Contos de Angola Leitura 

Museu de Alberto Sampaio Guimarães Há teatro no museu! Teatro / Espectáculo 

30/7 
a 5/8 

Rivoli Teatro Municipal Porto Desmontagem 3 Teatro / Espectáculo 

Biblioteca Municipal 
Almeida Garrett Porto O Soldadinho de Chumbo Leitura 

Fundação de Serralves Porto Cara Metade Oficina 

Museu dos Transportes e 
das Comunicações Porto A (Gosto) no Museu Oficina 

Fundação de Serralves Porto Cientistas À Solta Oficina 

Quinta de Bonjóia Porto Sonhos de papel Oficina 

Fundação de Serralves Porto O Circo e tudo à Volta Oficina 



 

6/8 a 
12/8 

Aqua Show Park Quarteira Aqua Show park Visita 

Teatro Municiapal de Vila 
Real Vila Real Vaudeville Circus Visita 

Braga Parque Braga Crianças na Lua Visita 

Fundação de Serralves Porto O Espião Invisível Teatro / Espectáculo 

Casa do Infante Porto Oficina de Encadernação Oficina 

Fundação de Serralves Porto Pintura em Miniatura Oficina 

Biblioteca Pública 
Municipal do Porto Porto Viajar nos Livros Leitura 

13/8 
a 

19/8 

Fábrica do Inglês Silves O Mundo da Barbie Visita 

Praia das Caxinas Vila do Conde Ciência na Praia Oficina 

Planetário do Porto Porto Todos ao Planetário Visita 

Museu dos Transportes e 
das Comunicações Porto A (Gosto) no Museu Oficina 

Parque Biológico de Gaia V. N. Gaia De olhos postos no céu… Jogos Didáticos 

Centro Multimeios de 
Espinho Espinho O Sonho de uma Noite de São 

João Visita 

Bracalândia Braga Na terra da diversão Visita 

20/8 
a 

26/8 

Zoomarine Albufeira Zoomarine Visita 

Casa do Infante Porto A olhar para as paredes Oficina 

Quinta Pedagógica do 
Seixo Penafiel Brincadeiras na quinta Visita 

Braga Parque Braga Crianças na Lua Visita 

Biblioteca Pública 
Municipal do Porto Porto Viajar nos Livros Leitura 

Circo Americano Aveiro Vamos ao Circo Visita 

Casa Municipal da Cultura Coimbra Oficinas de Verão Oficina 

27/8 
a 

02/9 

Parque de divertimentos 
aquáticos Lagoa Slide & Splash Visita 

Museu do Papel Moeda Porto Famílias no Museu Visita 



 

Biblioteca Pública 
Municipal do Porto Porto O Pedro e o Lobo Leitura 

Quinta de Bonjóia Porto Jogos Tradicionais na Bonjóia Visita 

Casa Museu Guerra 
Junqueiro Porto Pedipaper Jogos Didáticos 

Balleteatro Auditório Porto Ateliês de palmo e Meio Oficina 

Museu Municipal Esposende Faianças contam histórias Visita 

Quinta Pedagógica Braga Quinta Pedagógica Visita 

03/9 
a 

a09/9 

Museu do Fado e da 
Guitarra Portuguesa Alfama Museu do Fado e da Guitarra 

Portuguesa Visita 

Centro Cultural de Cascais Lisboa Os poderes do Senhor Presidente Visita 

Beloura Shopping Sintra Eles estão de volta! Visita 

Olivais Shopping Lisboa Missão Espacial Visita 

Cinema City Sintra Cinema de Palmo e Meio Teatro / Espectáculo 

Equinócio Lisboa Bodyboard e outra aventuras Desporto 

Badoca Safari Park Sines Um segredo bem guardado Visita 

10/9 
a 

16/9 

Centro Cultural de Lisboa Lisboa Os poderes do Senhor Presidente Visita 

Teatro do Campo Alegre Lisboa Manipula-Pula Oficina 

Biblioteca Municipal Vale de Cambra Oficinas de Expressão Oficina 

Porto Porto Lua de papel Oficina 

Parque Biológico de Gaia V. N. Gaia Observação da Lua Jogos Didáticos 

Associação Juvemedia Aveiro Aventuras nos Faróis de Portugal Visita 

Casa Municipal da Cultura Coimbra Contos, danças e Origami Leitura e Oficina 

17/9 
a 

23/9 

Centro da Ciência Viva Estremoz Viva a Ciência Visita 

Casa do Infante Porto A olhar para as paredes Visita 

Museu Militar do Porto Porto Histórias de outras Guerras Leitura 



 

Planetário do Porto Porto O Vitor vai à Lua Visita 

Parque Biológico de Gaia V. N. Gaia Astronomia no Verão Jogos Didácticos 

Museu Grão Vasco Viseu Chá Dançante com D. Pedro Oficina 

Museu do Caramulo Viseu Automóveis de outros tempos Visita 

24/9 
a 

30/9 

Universidade do Porto Porto Universidade Junior Oficina 

Teatro do Campo Alegre Porto As Sombras que a música tem Teatro / Espectáculo 

Parque Biológico de Gaia V. N. Gaia O Ciclo da água Jogos Didácticos 

Quinta de Bonjóia Porto Doces da Bonjóia Oficina 

Museu do Papel Moeda Porto As Notas contam Histórias Visita 

Arrábida Shopping V. N. Gaia Motas Antigas Visita 

Jardim Botânico de 
Coimbra Coimbra A Volta ao mundo em 80 minutos Visita 

1/10 
a 

7/10 

Não trouxe qualquer 
publicação    

7/10 
a 

14/10 

Parque da Cidade Porto Viva…Porque é bom sujar-se! Jogos Didácticos 

Balleteatro Auditório Porto Polegarzinho Teatro / Espectáculo 

Fundação de Serralves Porto Brincadeiras em Serralves Oficina 

Estaleiro Teatral Aveiro O sonho do Jardim Teatro / Espectáculo 

Teatro do Campo Alegre Porto Outras Visitas Teatro / Espectáculo 

Lar - Escola de Sto 
António Viseu Caixa para guardar o vazio Teatro / Espectáculo 

Museu do Caramulo Tondela Miniaturas e brinquedos antigos Visita 

Jardim Botânico de 
Coimbra Coimbra Passeios Outonais Visita 

15/10 
a 

21/10 

Museu do Brinquedo Sintra História do Automóvel em 
retrospectiva Visita 

Estaleiro Teatral Aveiro O Regresso do Fungágá Teatro / Espectáculo 



 

Museu Nacional Soares 
dos Reis Porto Bichinhos de Ver Oficina 

Casa do Infante Porto Os romanos entre nós Jogos Didácticos 

Museu Romântico da 
Quinta da Macieirinha Porto Conhecer os museus do Porto Visita 

Biblioteca Municipal Vale de Cambra Hora do Conto Leitura 

Biblioteca Pública 
Municipal do Porto Porto O romance de Lucas e Pandora Oficina 

22/10 
a 

28/10 

Casa da Música Porto Playtoy Orquestra Teatro / Espectáculo 

Balleteatro Auditório Porto Polegarzinho Teatro / Espectáculo 

Biblioteca Municipal 
Almeida Garrett Porto Isto é que foi ser! Leitura 

Museu de Alberto Sampaio Guimarães Xadrez no Museu Desporto 

Teatro Viriato Viseu Uma história a penas Teatro / Espectáculo 

Fábrica de Ciência Viva Aveiro A fábrica está de volta! Visita 

Auto Museu da Maia Maia Auto Museu da Maia Visita 

29/10 
a 

04/11 

Jardim Botânico Lisboa Há bruxas no jardim Visita e Leitura 

Toys R Us Lisboa Bruxas e abóboras Visita 

Centro Cultural de Belém Lisboa Vamos ao circo? Visita 

Culturgeste Lisboa Maratona de leitura Oficina 

Casa da Juventude Lisboa Máscaras do Japão Oficina 

Biblioteca David Mourão-
Ferreira Lisboa O Rei manda Oficina 

Museu Nacional do Traje Lisboa Teatro no Museu Teatro / Espectáculo 

Espaço Monsanto Lisboa Cabaré de Palhaços Teatro / Espectáculo 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

Anexo 3-Segmentação das práticas turísticas, segundo a motivação (L. Cunha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Motivos culturais e educativo 
a) Ver como vivem as pessoas de outros países e locais 
b) Ver curiosidades e coisas novas 
c) Melhor compreender a actualidade 
d) Assistir a manifestações especiais 
e) Ver monumentos, museus, centros arqueológicos e outras civilizações 
f) Estudar: tirar cursos 
 
 
2. Divertimento e descanso 
a) Escapar à rotina 
b) Passar o tempo agradavelmente 
c) Repousar 
d) Fazer o que se quiser, ser livre 
 

 
3. Saúde 
a) Recuperar da fadiga física e mental 
b) Fazer tratamentos 
c) Cuidar da saúde, prevenir as doenças 
 

 
4. Razões étnicas 
a) Visitar o berço familiar 
b) Visitar os locais que os amigos ou a família já visitaram 
c) Visitar parentes e amigos 

 
 

5. Sociológicas e psicológicas 
a) Aprender a conhecer o mundo 
b) Snobismo 
c) Conformismo (fazer como os ‘Silvas’) 
d) Aventura 

 
 

6. Climatéricas 
a) Escapar às condições climatéricas adversas 
b) Tomar banhos de sol 
c) Praticar desportos de Inverno 

 
 

7. Profissionais e económicas 
a) Participar em reuniões, congressos, missões, exposições, feiras 
b) Realizar estudos 
c) Desenvolver ou realizar negócios 

 
 

8. Diversas 
a) Participar em reuniões políticas 
b) Praticar actividades desportivas 
c) Tetomar a forma 
 

Fonte: Cunha (1997:50) 
 



 

Anexo 4-Segmentação das práticas turísticas, segundo a motivação (R. Chadwick) 
 
 
 
 

 
Fonte: Malta (1996) 

 
Principal 

 
 motivo da  

 
viagem 

 

 
 

Negócios e  
 

motivos  
 

profissionais 
 

 
 

Visita a 
 

 Familiares e  
 

Amigos (VFA) 
 

 
 

Outros assuntos  
 

pessoais 
 

 
 

Lazer 
 

Act. principais: 
- Conferências 
- Convenções 

/reuniões 
- Vistorias 

/fiscalização 
Act. secundárias: 
- Comer fora de casa 
- Divertimento 
- Compras 
- ear 
- VFA 

Act. principais: 
- Socialização 
- Comer em casa 
- Divertimento em 

casa 
Act. secundárias: 
- Comer fora de casa
- Divertimento físico 
- Compras 
-  
- Divertimento 

urbano 

Act. principais: 
- Compras 
- Visita a advogado 
- Consulta médica 
 
 
Act. secundárias: 
- Comer fora de casa
- VFA 
 
 

Act. principais: 
- Divertimento 
- Passear 
- Comer fora 
 
 
 
Act. secundárias: 
- VFA 
- Convenções 

/reuniões 
 



 

Anexo 5-Listagem das instituições de ensino pertencentes ao CAE de Viseu 
 
 
 

Carregal de Sal 
Agrupamentos e Escolas Secundárias Tipo de Escola Escolas que compõem os Agrupamentos 

EBI 2,3 Aristides Sousa Mendes 
(Cabanas de Viriato) 

Jardim Infância Beijós 

Cabanas de Viriato 

Pardieiros 

Sobral 

1º CEB Beijós 

Cabanas de Viriato 

Laceiras 

Pardieiros 

Sobral 

2º CEB Cabanas de Viriato 

Pardieiros 

Sobral 

3º CEB Beijós 

Cabanas de Viriato 

Laceiras 

Pardieiros 

Sobral 

EB 2,3 Carregal do Sal Jardim Infância Alvarelhos 

Carregal do Sal 

Casal da Torre 

Fiais da Telha 

Oliveira do Conde 

Oliveirinha 

Papízios 

Parada 

Travanca de S. Tomé 

Vila Meã 

1º CEB Alvarelhos 

Carregal do Sal 

Casal Mendo 

Fiais da Telha 



 

Oliveira do Conde 

Oliveirinha 

Papízios 

Parada 

Pinheiro 

Póvoa de Sto. Amaro 

Travanca de S. Tomé 

Vila Meã 

2º CEB Carregal do Sal 

Casal da Torre 

Fiais da Telha 

Oliveira do Conde 

Oliveirinha 

Papízios 

Parada 

Travanca de S. Tomé 

Vila Meã 

3º CEB Carregal do Sal 

Casal Mendo 

Fiais da Telha 

Oliveira do Conde 

Oliveirinha 

Papízios 

Parada 

Pinheiro 

Póvoa de Sto. Amaro 

Travanca de S. Tomé 

Vila Meã 

ES/3 Carregal do Sal     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Castro Daire 

Agrupamento e Escolas 
Secundárias 

Tipo de 
Escolas 

Escolas que compõem os Agrupamentos 

EB 1,2,3 Mões Jardim Infância Codeçais 

Alva 

Granja 

Mamouros 

Mões 

Reriz 

Ribolhos 

Termas Carvalhal 

1º CEB Arcas 

Alva 

Canado 

Carvalhal 

Codeçais 

Coura 

Covelo de Paiva 

Granja 

Lamas 

Lomba da Avó 

Malhada 

Mamouros 

Mões - EBI 

Moita 

Mosteirô 

Adenodeiro nº 1 

Moledo nº1 

Adenodeiro nº 2 - Cela 

Moledo nº 2 

Pepim 

Portela 

Póvoa do Veado 

Reriz 

Ribolhos 

Soutelo 



 

Vila Boa 

Águaldalte 

2º CEB Arcas 

Alva 

Canado 

Carvalhal 

Codeçais 

Coura 

Covelo de Paiva 

Granja 

Lamas 

Lomba da Avó 

Malhada 

Mamouros 

Mões - EBI 

Moita 

Mosteirô 

Adenodeiro nº 1 

Moledo nº1 

Adenodeiro nº 2 - Cela 

Moledo nº 2 

Pepim 

Portela 

Póvoa do Veado 

Reriz 

Ribolhos 

Soutelo 

Vila Boa 

Águaldalte 

3º CEB Arcas 

Alva 

Canado 

Carvalhal 

Codeçais 

Coura 

Covelo de Paiva 



 

Granja 

Lamas 

Lomba da Avó 

Malhada 

Mamouros 

Mões - EBI 

Moita 

Mosteirô 

Adenodeiro nº 1 

Moledo nº1 

Adenodeiro nº 2 - Cela 

Moledo nº 2 

Pepim 

Portela 

Póvoa do Veado 

Reriz 

Ribolhos 

Soutelo 

Vila Boa 

Àgualdalte 

EB 2,3 Castro Daire Jardim Infância Almofala 

Castro Daire 

Cujó 

Farejinhas 

Lamelas 

M. Cabril 

Meã 

Mezio 

Parada de Ester 

Picão 

S. Joaninho 

1º CEB Almofala 

Bustelo 

Carvalhas 

Carvalhosa 

Castro Daire 



 

Cetos 

Codesais 

Colo do Pito 

Cotelo 

Cujó 

Costilhão 

Eiriz 

Ester 

Farejinhas 

Folgosa 

Gosende 

Lamelas 

Meã 

Mezio 

Moção 

Mortolgos 

Mosteiro de Cabril 

Moura Morta 

Parada de Ester 

Pereira (Cestos nº2) 

Picão 

Póvoa de Montemouro 

Roução 

S. Joaninho 

Sobradinho 

So brado 

Sta. Margarida 

Tulha Nova 

Vale Abrigoso 

Vila Nova 

2º CEB   

    

    

3º CEB   

    

ES/3 Castro Daire     



 

Mangualde 

Agrupamento e Escolas 
Secundárias 

Tipo de 
Escolas 

Escolas que compõem os Agrupamentos 

EB 2,3 Ana Castro Osório  Jardim Infância Abronhosa do Mato 

Casal Mendo 

Cubos 

Cunha Baixa 

Mangualde nº1 

Moimenta Dão 

Tibaldinho 

1º CEB Abronhosa do Mato 

Abronhosa a Velha 

Alcafache 

Cunha Baixa 

Cubos 

Moimenta Maceira Dão 

Mangualde nº1 

Santa Luzia 

Tibaldinho 

Torre Tavares 

Travanca de Baixo 

Vila Cova Tavares 

Vila Mendo de Tavares 

2º CEB   

  

  

3º CEB   

  

EB 2,3 Gomes Eanes de Azurara Jardim Infância Chãs de Tavares 

Conde D. Henrique Sala 1 

Contenças de Baixo 

Fagilde 

Fornos de Maceira Dão 

Gandufe 

Lobelhe do Mato 

Conde D. Henrique Sala 2 



 

Mesquitela 

Santiago de Cassurães 

Outeiro de Matados 

S. João da Fresta 

Vila Garcia 

Oliveira 

1º CEB Almeidinha 

Canedo Do Chão 

Chãs de Tavares 

Contenças de Baixo 

Corvaceira 

Espinho 

Fagilde 

Freixiosa 

Gandufe 

Guimarães de Tavares 

Lobelhe do Mato 

Matados 

Fornos de Maceira Dão 

Mangualde nº1 

Mesquitela nº1 

Água levada nº1 

Fornos de Maceira Dão nº2 (Pedreles) 

Mesquitela nº2 (Mourilhe) 

Água Levada nº2 - Pinheiro 

Oliveira 

Outeiro de Espinho 

Póvoa de Cervães 

Quintela 

Roda 

S. João da Fresta 

Santiago de Cassurães 

S. André 

Vila Garcia 

2º CEB   

  



 

  

3º CEB   

ES/3 Felismina Alcântara     

 
 

 

 

 

Mortágua 
Agrupamento e Escolas Secundárias Tipo de 

Escolas 
Escolas que compõem os Agrupamentos 

EB 2,3 Dr. José Lopes Oliveira                  Jardim Infância   

  

  

  

  

1º CEB   

  

  

  

  

  

2º CEB   

  

  

3º CEB   

  

ES/3 Dr. João Lopes Morais     

 

 

 

 

 

 



 

Nelas 

Agrupamento e Escolas Secundárias Tipo de 
Escolas 

Escolas que compõem os Agrupamentos 

EB 2,3 Nelas Jardim Infância   

  

  

  

  

1º CEB   

  

  

  

  

  

2º CEB   

  

  

3º CEB   

EB 2,3/S Eng. Dionísio A. Cunha Jardim Infância Aguieira 

Canas de Senhorim 

Lapa do Lobo 

Póvoa de Sto. António 

Vale Madeiros 

  Aguieira 

1º CEB Canas de Senhorim 

Lapa do Lobo 

Póvoa de Sto. António 

Urgeiriça 

Vale Madeiros 

2º CEB   

  

  

3º CEB   

  

 
 
 
 



 

Penalva do Castelo 
Agrupamento e Escolas Secundárias Tipo de 

Escolas 
Escolas que compõem os Agrupamentos 

EB 1,2,3 Ínsua Jardim Infância Antas 

Castelo Penalva 

Esmolfe 

Germil 

Penalva de Castelo 

Pindo de Baixo 

Roriz 

Sesures 

Trancoselinhos 

Vila Cova do Covelo 

1º CEB Antas 

Cantos 

Casal das Donas 

Castelo Penalva 

Corga 

Insua - EBI 

Encoberta 

Esmolfe 

Germil 

Lusinde 

Matela 

Moinhos - Pepim 

Pindo de Baixo 

Real 

Roriz 

Sandiães 

Sta. Eulália 

Sesures 

Trancoselinhos 

Vila Cova do Covelo 

Vila Mendo 

2º CEB   

  

  

3º CEB   

    



 

EB 2,3/S Penalva do Castelo     

 

 

 

 

Oliveira de Frades 
Agrupamento e Escolas Secundárias Tipo de 

Escolas 
Escolas que compõem os Agrupamentos 

EBI 1,2,3 Oliveira Frades Jardim Infância   

  

  

  

1º CEB   

  

  

  

  

2º CEB   

  

  

3º CEB   

  

EB 2,3/S Oliveira Frades     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S Pedro do Sul 
Agrupamento e Escolas Secundárias Tipo de 

Escolas 
Escolas que compõem os Agrupamentos 

EB 1,2,3 Santa Cruz Trapa Jardim Infância Carvalhais 

Freixo 

Serrazes 

Sá 

Covelo 

Manhouce 

Sta. Cruz da Trapa 

S. Cristóvão de Lafões 

Valadares 

1º CEB Sta. Cruz da Trapa - EBI 

Carvalhais 

Covelo 

Freixo 

Gralheira 

Manhouce 

Pedreira 

Serrazes 

Sá 

Valadares 

2º CEB   

  

  

3º CEB   

  

EB 2,3 S. Pedro do Sul Jardim Infância Baiões 

Bordonhos 

Fermentelos 

Figueiredo da Alva 

Igreja - Vila Maior 

Ladreda 

Oliveira 

Pindelo dos Milagres 

Pinho 

Rio Mel 

S. Felix 

S. Pedro Sul 



 

Sendas 

Sobral 

Termas 

Varzea 

1º CEB Aldeia 

Arcozelo 

Baiões 

Candal 

Femontelos 

Figueiredo da Alva 

Igreja - Pinho 

Ladreda 

Amieiros nº1 

Vila Maior nº1 

Amieiros nº2 

Vila Maior nº2 - Sendas 

Olivais 

Oliveira 

Outeiro 

Pesos 

Pindelo dos Milagres 

Rio Mel 

S. Felix 

S. Martinho de Moitas 

S. Pedro Sul - EBI 

Sequeiros 

Sobral 

Sul 

Termas 

Varzea 

2º CEB   

  

  

3º CEB   

  

ES/3 S Pedro do Sul     

 

 



 

Sta. Comba Dão 
Agrupamento e Escolas Secundárias Tipo de 

Escolas 
Escolas que compõem os Agrupamentos 

EB 2,3 Santa Comba Dão Jardim Infância C. Mosteiro 

Cagido 

Castelejo 

Nagosela 

Óvoa 

Pinheiro de Azere 

Póvoa de Mosqueiros 

S. Joaninho 

S. João de Areias 

S. Miguel  

S. Comba Dão 

 Treixedo  

Vila Pouca  

Vimieiro 

1º CEB Cancela 

Castelejo 

Chamadouro 

Coval  

Gestosa 

Nagosela 

Óvoa nº1 

Óvoa nº2 - Cagido 

Pedraires 

Pesseguido 

Pinheiro de Azere 

Póvoa de Mosqueiros 

S. Joaninho 

S. João de Areias 

Santa Comba Dão nº1 

Santa Comba Dão nº2 

Treixedo 

Vila Pouca  

Vimieiro 

Vimieiro nº2 - Rojão Grande 

2º CEB   

  



 

  

3º CEB   

  

  

ES/3 Santa Comba Dão     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sátão 
Agrupamento e Escolas Secundárias Tipo de 

Escolas 
Escolas que compõem os Agrupamentos 

EB 2,3 Ferreira Aves Jardim Infância Águas Boas 

Aldeia Nova 

Castelo 

Lamas 

Quinta Sto. António 

Vila Boa 

1º CEB Águas Boas 

Aldeia Nova 

Casfreiras nº1 

Casfreiras nº2 - Carvalhal 

Castelo 

Corujeira 

Covelo 

Forles 

Lamas nº1 + EB23 

Lamas nº2 - Veiga 

Madalena 

Outeiro de Cima 

Vila Boa 

Vila Ribeiro 

2º CEB   

  

  

3º CEB   

  

  

EB 2,3 Sátão Jardim Infância Abrunhosa 

Avelal 

Casal de Cima 

Contije 

Cruz 

Ladário 

Lagedo 

Lages 

Mioma 

Pedrosas 



 

Rãs 

Sátão 

Torre 

1º CEB Abrunhosa 

Afonsm 

Avelal 

Carvalhal 

Casal de Cima 

Contije 

Cruz 

Decermilo 

Eiró 

Lages 

Meã 

Mioma 

Pedrosas 

Rãs nº1 

Rãs nº2 

Sátão 

Torre 

Travancela 

Vila Boa 

Vila Longa 

2º CEB   

  

  

3º CEB   

  

ES/3 Rosa Viterbo     

 

 

 

 

 

 

 



 

Tondela 
Agrupamento e Escolas Secundárias Tipo de 

Escolas 
Escolas que compõem os Agrupamentos 

EB 2,3 Campo de Besteiros Jardim Infância Barreiro de Besteiros 

Campo nº1 

Caparrosinha 

Castelões 

Coelhoso 

Ladeira nº2 

Mosteiro 

Santiago de Besteiros 

Tourigo 

Vilar de Besteiros 

1º CEB Barreiro de Besteiros nº1 

Barreiro de Besteiros nº2 

Borralhal 

Campo de Besteiros 

Caparrosa 

Caparrosa nº2 - Paranho 

Caparrosinha 

Castelões 

Coelhoso 

Cortiçada 

Mosteiro de Fráguas 

Muceres 

Ribeira 

Santiago nº1 

Santiago nº2 - Muna 

Santiago nº3- Barrô 

Silvares / Carvalhal da Mulher 

Tourigo 

Tourigo nº2 - Pousadas 

Vilar de Besteiros 

2º CEB   

  

  

3º CEB   

  

  



 

EB 2,3 Caramulo Jardim Infância Guardão 

S. João do Monte 

1º CEB Caselho 

Dornas 

Frágua 

Guardão 

Paredes 

Pedronhe 

S. João do Monte 

Souto nº1 

Souto nº2 - Daires 

2º CEB   

  

  

3º CEB   

  

EB 2,3 Prof. Dr. Carlos Mota Pinto Jardim Infância Lageosa do Dão 

Parada de Gonta 

Ferreirós 

1º CEB Ferreirós do Dão 

Lageosa 

Parada de Gonta 

Penedo 

Sangemil 

Vinhal 

2º CEB   

  

  

3º CEB   

  

EB 2,3 Tondela Jardim Infância Adiça 

Alvarim 

Botulho 

Molelos 

Nandufe 

Tonda 

Tondela 

Vila Nova Rainha 

Canas Santa Maria 



 

Lobão Beira 

S. Miguel Outeiro 

S. Ovaia Baixo 

Sabugosa 

1º CEB Adiça 

  Alvarim 

Ermida 

Fial 

Molelinhos nº1 

Moleloinhos nº2 - Botulhe 

Molelos 

Mouraz 

Nandufe 

Outeiro de Baixo 

Póvoa de Rodrigo Alves 

Tonda 

Tondela nº1 

Tondela nº2 - Feira 

Tondela nº3 - Carvalhal 

Varzea do Homem 

Vila Nova Rainha 

Canas Santa Maria 

Lobão Beira 

S. Miguel Outeiro 

Santa Ovaia Baixo 

Sabugosa 

2º CEB   

  

  

3º CEB   

    

ES/3 Tondela     

 

 

 

 

 



 

V. N. Paiva 
Agrupamento e Escolas Secundárias Tipo de 

Escolas 
Escolas que compõem os Agrupamentos 

EB 2,3 Aquilino Ribeiro Jardim Infância Alhais 

Cerdeira 

Fráguas 

Pendilhe 

Queiriga 

Touro 

Vila Cova da Coelheira 

Vila Nova Paiva 

1º CEB Adomingueiros 

Alhais 

Carvalha 

Fráguas 

Lousadela 

Meireiras 

Pendilhe 

Póvoa 

Queiriga 

Touro 

Touro nº2 - Cerdira 

Touro nº3 - Vilduinho 

Vila Cova Coelheira 

Vila Nova de Paiva 

2º CEB   

  

  

3º CEB   

  

  

ES/3 Vila Nova Paiva     

 

 

 

 

 



 

Viseu 
Agrupamento e Escolas Secundárias Tipo de 

Escolas 
Escolas que compõem os Agrupamentos 

EB 1,2,3 Marzovelos Jardim Infância Marzovelos 

Orgens 

S. Martinho de Orgens 

S. Salvador 

Vildemoinhos 

1º CEB Orgens 

S. Martinho de Orgens 

S. Salvador 

Vildemoinhos 

Viseu nº3 - Massorim 

Viseu nº4 - Balsa 

EB 1,2 Marzovelos 

2º CEB   

  

  

3º CEB   

EB 2,3 Dr. Azeredo Perdigão Jardim Infância Abraveses nº1 

Abraveses nº2 

Póvoa de Abraveses 

Folgosa 

Lordosa 

Moselos 

Povoa 

Ribafeita nº1 - Lustosa 

Ribafeita nº2 

Silgueiros 

Travanca de Bodiosa 

Varzea de Calde 

 Vila Nova do Campo 

  

1º CEB Abraveses nº1 

Abraveses nº2 

Moure de Carvalhal 

Pascoal 

Almargem 

Bigas 



 

Calde 

Campo 

Cruzeiro de Bodiosa 

Folgosa 

Galifonge 

Gumiei 

Lustosa 

Moselos 

Moure de Madalena 

Oliveira de Baixo 

Paçô - Bigas nº2 

Paraduça 

Póvoa de Calde 

Queirela 

Ribafeita 

Silgueiros 

Travanca  

Varzea de Calde 

Vila Nova do Campo 

Vilar do Monte 

2º CEB   

  

  

3º CEB   

  

EB 2,3, D. Duarte Jardim Infância Boaldeia 

Farminhão 

Figueiró 

Tondelinha 

Torredeita 

Vil do Soito 

1º CEB Boaldeia 

Chãos 

Couto de Baixo 

Couto de Cima 

Dade 

Farminhão 

Figueiró 

Magarelas 



 

Portela 

Tondela 

Torredeita 

Travassós 

Vil do Soito 

Vila Chã do Monte 

2º CEB   

  

  

3º CEB   

  

EB 2,3 Grão Vasco Jardim Infância Viseu nº1 - Ribeira 

Santiago 

1º CEB Viseu nº1 - Ribeira 

Viseu nº2 - Avenida 

Viseu nº5 - S. Miguel 

Viseu nº7 - Santiago 

2º CEB   

  

  

3º CEB   

EB 2,3 Infante D. Henrique Jardim Infância Fail 

Paradinha 

Ranhados 

Repeses 

Julgueiros 

Vila Chã de Sá 

1º CEB Coimbrões 

Faíl 

Paradinha 

Ranhados 

Repeses nº1 

Julgueiros 

Vila Chã de Sá 

2º CEB   

  

  

3º CEB   

  



 

EB 2,3 D. Luís Loureiro Jardim Infância S. João de Lourosa 

Teivas 

Lages 

Loureiro 

Oliveira de Barreiros 

Passos 

1º CEB Lages Silgueiros 

Loureiro 

Oliveira de Barreiros 

Passos 

Pindelo 

Rebordinho 

S. João de Lourosa 

Teivas 

2º CEB   

  

  

3º CEB   

  

EB 2,3 Mundão Jardim Infância Bassim 

Cavernães 

Cepões 

Nogueira de Côta 

Sanguinhedo de Côta 

Travassô 

1º CEB Aviuges 

Bassim 

Bertelhe 

Casal Esporão 

Cavernães nº1 

Cavernães nº2 

Cepões 

Guimarães 

Mundão nº1 

Mundão nº2 

Nelas - Cepões 

Nogueira de Côta 

Outeiro 

Passos de Cavernães 



 

S. Cristóvão 

Sanguinhedo 

Silvares Cavernães 

 Silvares de Cota 

Travassô 

Travassos 

Vila dum Santo nº1 

Vila dum Santo nº2 - Zonho 

2º CEB   

  

  

3º CEB   

  

EB 2,3 Viso  Jardim Infância Barbeita 

Corvos 

Fragosela 

Gumirães 

Nesprido 

Pinheiro 

Póvoa dos Sobrinhos 

Rio de Loba 

Travassós de Cima 

Viso 

1º CEB Barbeita 

Cabril 

Carregoso 

Corvos 

Fragosela 

Nesprido 

Póvoa dos Sobrinhos 

Povolide 

Prime 

Rio de Loba 

Santos Evos nº1 

Santos Evos nº2 - Pinheiro 

Travassós de Baixo 

Travassós de Cima 

Vila Corça 

Viseu nº6 - Gumirães 



 

Viseu nº9 - Viso 

2º CEB   

  

  

3º CEB   

  

  

ES/3 Emídio Navarro     

ES/3 Viriato     

ES Alves Martins     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vouzela 
Agrupamento e Escolas Secundárias Tipo de 

Escolas 
Escolas que compõem os Agrupamentos 

EB 1,2,3 Campia Jardim Infância Adside 

Cambra 

Campia 

Cercosa 

Outeiro 

Viladra 

1º CEB Adside 

Adside nº 2 - Albitelhe 

Carvalhal de Vermilhas 

Campia - EBI 

Farves 

Igreja - Cambra 

Igreja nº2 - Ventosa 

Outeiro 

Paredes Velhas 

Santa Comba nº1 

Santa Comba nº2 - Mogueirães 

Viladra 

  

2º CEB   

  

  

3º CEB   

  

EB 2 Vouzela Jardim Infância Caria 

Fataunços 

Figueiredo das Donas 

Moçamedes 

Paços Vilharigues 

Queirã 

Ventosa 

Vouzela 

  

1º CEB Caria 

Carvalhal do Estanho 

Fataunços 



 

Figueiredo das Donas 

Fornelo do Monte 

Lourosa 

Moçamedes 

Paços Vilharigues 

Queirã 

Sarcorelhe 

Vasconha 

Igreja - Ventosa 

Vouzela 

2º CEB   

  

  

3º CEB   

  

ES/3 Vouzela     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6: Concelhos com maior número de recursos de oferta ao mercado das 

visitas de estudo 

 

Viseu Lisboa Coimbra 

- Palácio do Gelo 

- Fontelo 

- Teatro Grão Vasco 

- Teatro Mirita Casimiro 

- Quartel da GNR de Viseu 

- A Quintinha 

- Planetário de Torredeita 

- Estação Agrícola de Viseu 

-Alliance Francaise e 

International House 

- IPJ de Viseu 

- Universidade Católica 

- Cantinho dos Animais 

- Museu Grão Vasco 

-Cavalhadas de 

Vildemoinhos 

- Centro Paroquial de S. José 

- Mosteiro de Fráguas 

- Centro Hípico de Farminhão 

e Campo de Golfe 

- Museu Etnográfico de 

Silgueiros 

- Quinta dos Gomes 

-Parque Industrial de 

Coimbrões 

-Parque Ornitológico de 

Lourosa 

-Caminhada ao Senhor do 

Pedrão – Torredeita 

-Senhora da Ribeira – Rontar 

- Feira de S. Mateus 

- Fábrica da Provir 

- PSP de Viseu 

- Loja do Cidadão 

- Cidade de Viseu 

 

 

- Centro Cultural de Belém 

- Jardim Zoológico 

- Expo 98 

- Parque das Nações 

- Cidade de Lisboa 

- Oceanário 

- Estádio da Luz 

- Pavilhão do Conhecimento 

- Museu do Brinquedo 

- Museu da Ciência e da 

Tecnologia da U. Lisboa 

- Torre de Belém 

- Mosteiro dos Jerónimos 

- Fórum Estudante 

- Museu da Marinha 

- Palácio da Bolsa 

- Museu do Traje 

 

- Museu Machado de Castro 
- Cidade de Coimbra 
- Universidade de Coimbra 
- Portugal dos Pequenitos 
- Jardim Botânico 
- Museu Mineralógico da Fac. De 
Ciências e Tecnologia de Coimbra 
- Instituto Geofísico 
- Exploratório Infante D. Henrique 
- Diário de Coimbra 
- Museu Botânico  
- Biblioteca Joanina  
  

11,3% do total de locais 
visitados 

9,3% do total de locais 

visitados 
6% do total de locais visitados 



 

Anexo 7: Número total de alunos por concelho e por ciclo de ensino, do ano 

lectivo 2004/2004 

 

 

Jardim-
de-

infância 
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Secundário Total 

Carregal 
de Sal 

241 481 253 360 236 1571 

Castro 
Daire 

401 748 460 614 390 2613 

Oliveira 
Frades 

277 552 253 444 323 1849 

Mortágua 164 401 200 266 250 1281

Mangualde 375 926 500 779 557 3137

Nelas 284 535 341 493 266 1919

Penalva de 
Castelo 

188 395 192 304 178 1257 

Sátão 315 607 334 532 355 2143

S. Pedro 
Sul 

427 769 446 683 395 2720 

S. Comba 
Dão 

212 500 288 420ooo 325 1745 

V. Nova 
Paiva 

164 252 192 306 141 1055 

Vouzela 266 460 282 364 233 1605

Viseu 1501 4812 1960 2902 3179 14354

Tondela 608 1196 733 1180 644 4361

Total 5423 12634 6434 9647 7470  
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