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RESUMO 
 
 
MACHADO, Nadini Falcão. Para além do imaginário de bebedeiras e baladas: 
Lazer e educação em viagens de formatura, 2022. Dissertação (Mestrado em 
ciências) – Escola de Artes Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo. 
São Paulo, 2022. 
 
O imaginário criado acerca das viagens de formatura, remete-nos a histórias de 
baladas e à maneira desorganizada com que as viagens de formatura parecem ser 
conduzidas, bem como um exagerado comportamento dos jovens e o consumo 
exacerbado de bebidas alcoólicas. Por outro lado, esse comportamento pode ser 
entendido pelo fato de que essa viagem marca a celebração do final de um ciclo e 
o início de um novo, a transição do mundo jovem para a vida adulta. A partir disso, 
surgiu a inquietação por investigar se há um propósito de cunho pedagógico nas 
viagens e se é verídica essa percepção negativa que se tem sobre as viagens de 
formatura. Visto isso, o presente trabalho teve como objetivo principal, investigar se 
para além das festas e diversão, existe ou não, alguma proposta pedagógica 
inserida através das atividades de lazer realizadas nesse tipo de viagem. Os 
objetivos específicos se concentraram em: descrever como se dá o processo para 
realização de uma viagem de formatura; entender como é realizado o processo de 
formação profissional dos monitores e coordenadores; identificar e analisar a 
relação lazer e educação no processo de desenvolvimento da viagem. A fim de 
responder às questões levantadas, foi utilizado o método qualitativo, exploratório e 
de caráter descritivo, além da combinação da pesquisa bibliográfica, combinada à 
análise documental, feita através de material disponibilizado pela empresa. Além 
disso, as técnicas utilizadas para coleta de dados foram: entrevista semiestruturada 
com o diretor de operações e produtos da empresa pesquisada e a observação 
simples, realizada nas reuniões de apresentação aos responsáveis. De acordo com 
os resultados, foi possível perceber que apesar dos esforços da empresa em 
introduzir passeios e atividades, de fato, não há nenhuma proposta para inserção 
de atividades de lazer com cunho pedagógico que seja feita de maneira intencional 
nas viagens de formatura. No que diz respeito ao treinamento dos profissionais, 
observou-se que não há formação suficiente ligada às questões de lazer e seus 
conceitos. Portanto, a relação educação e lazer no processo de desenvolvimento 
da viagem não é levada em consideração por parte da empresa, que se inclina a 
um foco econômico e comercial.  Por isso, sugere-se o aperfeiçoamento do módulo 
que aborda as questões ligadas ao lazer em seus treinamentos, bem como a 
atualização dos seus conceitos. Apesar de uma resposta negativa, constatou-se 
que o fato de que as viagens de formatura podem ser divididas em dois grandes 
grupos de acordo com o público atendido, que fazem parte de um nicho específico 
e foram entendidas como um rito de passagem, que marca o encerramento de um 
ciclo, em que o foco é justamente a comemoração. Portanto, esse imaginário 
corresponde, sim, à realidade e, desde que ocorra em um ambiente seguro, torna-
se um ritual importante para o jovem no processo de socialização, sensação de 
pertencimento e reconhecimento do seu lugar na sociedade.  
Palavras Chave: Turismo. Juventude e Lazer. Formatura. Lazer e Educação. 
Profissionais do Lazer.  
 
 



		
	

ABSTRACT 
 
MACHADO, Nadini Falcão. Beyond the imaginary of binge drinking and parties: 
Leisure and education in graduation trips, 2022. Dissertation (Master in Science) 
– School of Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo. Sao Paulo, 
2022. 
 
The imaginary created about graduation trips reminds us of party stories and the 
disorganized way in which graduation trips seem to be conducted, as well as an 
exaggerated behavior of young people and the exacerbated consumption of 
alcoholic beverages. On the other hand, this behavior can be understood by the fact 
that this trip marks the celebration of the end of a cycle and the beginning of a new 
one, the transition from the young world to adulthood. From this, the concern arose 
to investigate whether there is a pedagogical purpose in travel and whether this 
negative perception of graduation trips is true. Given this, the main objective of this 
work was to investigate whether, in addition to the parties and entertainment, there 
is or not, some pedagogical proposal inserted through the leisure activities carried 
out in this type of trip. The specific objectives focused on describing how the process 
for carrying out a graduation trip takes place; understand how the process of 
professional training of monitors and coordinators is carried out; identify and analyze 
the relationship between leisure and education in the travel development process. 
In order to answer the questions raised, the qualitative, exploratory and descriptive 
method was used, in addition to the combination of bibliographic research, combined 
with document analysis, made through material provided by the company. In 
addition, the techniques used for data collection were semi-structured interview with 
the director of operations and products of the researched company and simple 
observation, carried out in the presentation meetings to those responsible. 
According to the results, it was possible to perceive that despite the company's 
efforts to introduce tours and activities, in fact, there is no proposal for the inclusion 
of leisure activities with a pedagogical nature that is done intentionally in graduation 
trips. Regarding the training of professionals, it was observed that there is not 
enough training related to leisure issues and their concepts. Therefore, the 
relationship between education and leisure in the travel development process is not 
considered by the company, which leans towards an economic and commercial 
focus. Therefore, it is suggested to improve the module that addresses issues 
related to leisure in their training, as well as updating their concepts. Despite a 
negative response, it was found that the fact that graduation trips can be divided into 
two large groups according to the public served, which are part of a specific niche 
and were understood as a rite of passage, which marks the end of a cycle, in which 
the focus is precisely the celebration. Therefore, this imaginary does correspond to 
reality and, if it takes place in a safe environment, it becomes an important ritual for 
young people in the process of socialization, feeling of belonging and recognition of 
their place in society. 
Keywords: Tourism. Youth and Leisure. Graduation. Leisure and Education. 
Leisure Professionals. 
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1. INTRODUÇÃO - Contextualização do problema e justificativa 

O mundo das viagens de formatura é o que se pode apontar como tema 

central da presente pesquisa, um tema novo no que diz respeitos aos estudos 

acadêmicos, portanto, pouco estudado e que carece de uma pesquisa inicial que 

descreva como se dá o processo de planejamento, desenvolvimento, bem como os 

impactos e consequências dessa atividade. Assim, parte fundamental dessa 

pesquisa é pormenorizar as questões relacionadas às viagens de formatura, bem 

como dar os passos iniciais a fim de entender como se desenvolve esse tipo de 

viagem, suas etapas e de que maneira é vista. 

Histórias regadas a muita bebida alcoólica e baladas, são parte de um 

cenário que já está arraigado no imaginário criado acerca das viagens de formatura, 

principalmente quando se fala das viagens do 3º ano do ensino médio e, 

especialmente, para os jovens que planejam realizá-la. A viagem de formatura se 

apresenta como uma grande celebração, que será única e marcante, como um rito 

de passagem para vida adulta, pois na imaginação da maioria dos jovens, na vida 

adulta, tudo lhe é acessível e permitido, basta completar a maioridade. Talvez por 

isso, aflore o desejo de aproveitar todos os momentos da forma mais intensa 

possível durante a viagem, essa que pode vir a se converter no evento marcador 

dessa passagem.  

Esse desejo é aparentemente causado pela sensação de que esse tipo de 

viagem é compreendido pelos jovens como o último momento sem as 

responsabilidades que estão por vir, ou mesmo por fazer o papel de marcador antes 

do início da vida adulta. Para além disso, representa a celebração do encerramento 

de um ciclo.  

De fato, a viagem é marcante, é um momento único e as expectativas e 

planos criados na mente dos jovens, também influenciam seu comportamento no 

decorrer dela. É a partir disso que surge importante parte da preocupação dos 

responsáveis sobre a viagem de formatura, pois nessa ocasião, como mencionado 

anteriormente, o jovem tende a se comportar de maneira exagerada, cometendo 

excessos que talvez não sejam cometidos na sua conduta usual. 

As empresas do ramo de viagens de formatura, por sua vez, trabalham com 

a ideia de oferecer uma boa supervisão dos jovens, gerando segurança aos pais e 



	
14		

responsáveis, porém, ao mesmo tempo, querem manter o imaginário de 

comemorações e eventos inesquecíveis, sendo construído e realizado do jeito que 

os jovens sonham e idealizam.  

A vantagem de ter um cliente satisfeito nesse tipo de negócio, é justamente 

materializar esse imaginário de viagem dos sonhos para que, desta forma, novos 

clientes possam ser influenciados através de experiências positivas, pois se trata 

de um "produto" de compra única, visto que a formatura ocorre apenas uma vez na 

vida. Portanto, muito raramente um cliente volta a consumir esse mesmo produto, 

principalmente porque no ramo das viagens de formatura, esses, chamados 

“produtos”, são diferentes tipos de viagens ofertadas de acordo com o público 

atendido. 

As viagens de formatura não são compostas apenas de viagens de jovens 

do 3º ano do ensino médio, também são realizadas viagens de formatura de jovens 

do 9º ano do ensino fundamental. Diante disso, faz-se necessário entender como 

funciona o ramo de viagens de formatura como um todo, como esse segmento 

trabalha com seus diferentes públicos e se as viagens são realizadas de maneira 

igual para públicos tão distintos.  

A motivação para realização desta pesquisa se deu através da proximidade 

e afeto que a pesquisadora desenvolveu com esse tipo de viagem. Tudo começou 

há alguns anos, quando a pesquisadora realizou ações na função de monitoria da 

empresa pesquisada e, a partir disso, surgiu uma inquietação sobre os mais 

diversos aspectos no tocante ao tema.  

Esse primeiro contato exercendo a função de monitora de formatura de 

jovens do 3º ano do ensino médio, teve como destino a cidade de Florianópolis, 

ocorreu na chamada alta temporada de viagens de formatura, que se dá no período 

de recesso estudantil entre feriados que ocorrem no mês de outubro, popularmente 

chamada de “semana do saco cheio”, período de mais alta demanda do ano para 

esse público especificamente. Esse fenômeno se dá pelo fato de que muitas escolas 

adotam esse feriado prolongado no calendário escolar.  

Em uma outra ocasião, surgiu oportunidade de acompanhar uma reunião 

pré-embarque, comandada por um membro da equipe de vendas da agência de 

viagem. Essa reunião contava com a presença dos pais e tinha os objetivos de 

esclarecer as últimas dúvidas sobre a viagem, além de entregar o material, que 
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contém itens como a folha de autorização de viagem (para menores), instruções de 

viagem, mochila, camisa, etiqueta de identificação, entre outros itens.  

Logo após essa reunião, ainda no mesmo ano, no mês de novembro mais 

precisamente, houve mais um contato da pesquisadora como monitora novamente, 

porém, dessa vez, o trabalho foi realizado na viagem de formatura de jovens do 9º 

ano do ensino fundamental. Nessa ocasião, ocorreu a observação informal das 

diferenças e particularidades de cada público e as peculiaridades que são 

desenroladas em cada viagem de acordo com o público atendido. A participação 

nessa última atividade aumentou o desejo da pesquisadora em realizar um estudo 

sobre como é desenvolvido o planejamento das viagens para cada tipo de público.  

Essas viagens são realizadas com jovens, ainda estudantes, na fase final de 

um ciclo e prestes a iniciar um novo. No caso dos estudantes do 9º ano do 

fundamental, o avanço para o ensino médio, e se tratando dos estudantes do 3º ano 

do ensino médio, o avanço para graduação. Dessa forma, direta ou indiretamente, 

as viagens têm ligação com o processo de educação, visto que a apresentação e 

oferecimento das viagens, bem como todo processo pré-embarque são em sua 

maioria feitos em fase escolar e, em algumas situações, dentro da própria escola.  

Portanto, é plausível deduzir que escola pode fazer parte ou mesmo atuar 

em alguma etapa da viagem, seja na tomada de decisão por qual empresa tem a 

permissão de oferecer seus pacotes, seja na decisão de qual destino ou, até mesmo 

diretamente, podendo enviar um membro do corpo docente para acompanhar a 

viagem.  

Além disso, um fator importante relacionado às viagens de formatura, é 

contribuição para a sazonalidade dos destinos turísticos atendidos, uma vez que, 

na maioria das vezes, ocorrem em períodos considerados baixa temporada, 

beneficiando não só o turismo local, como também as empresas especializadas 

nesse tipo de viagem, que com menos turistas na cidade, tem sua vida facilitada no 

que diz respeito ao controle do grande número de passageiros, negociação de 

valores com fornecedores, por exemplo. 

Ademais, após fazer uma busca em bancos de dados, procurando por 

trabalhos relacionados à viagem de formatura, constatou-se a escassez de 

pesquisas voltadas especificamente para essa temática. E, ainda, observou-se que 

as poucas pesquisas relacionadas a viagens de formatura, foram feitas por 
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especialistas de áreas como administração e marketing, o que reforça a importância 

da realização desta pesquisa, sendo ela pautada sob a ótica do turismo e lazer.  

Dessa maneira, dado o entendimento da importância desta pesquisa e de 

acordo com as considerações anteriores, compreende-se que o problema da 

pesquisa foi: as viagens de formatura são desenvolvidas em estreita relação com o 

imaginário criado a cerca delas ou se as agências de viagens, em algum momento, 

elaboram propostas pedagógicas em suas atividades de lazer? 

Enquanto objetivo geral, a pesquisa pretende analisar se há e como se dá o 

desenvolvimento de propostas pedagógicas inseridas nas viagens de formatura. 

Como objetivos específicos a pesquisa pretende: 

a) Descrever como funciona o processo de uma viagem de formatura; 

b) Entender como é realizado o processo de formação profissional dos 

monitores e coordenadores; 

c) Identificar e analisar a relação lazer e educação no processo de 

desenvolvimento da viagem. 

O fato de que esse tipo de viagem vem crescendo no Brasil, reforça a 

importância do estudo desse tipo de segmento. A empresa pesquisada, por 

exemplo, embarca cerca de dez mil passageiros anualmente e teve um crescimento 

acima do esperado, dados apresentados por Lucas Garcia, CEO da empresa, em 

entrevista para site Panrotas (2020). Segundo ele, o crescimento esperado para 

2020 era de 50%, por isso houve a contratação de 30 novos funcionários e o 

crescimento real acabou ficando entre 75% e 85%. Além disso, no estado de São 

Paulo, esse tipo de viagem é considerado uma tradição, é visto como elemento 

principal de um rito de passagem, principalmente para os jovens de 3º ano do ensino 

médio.  

Em termos de estrutura, a pesquisa está organizada em uma introdução, um 

primeiro capítulo que abriga o referencial teórico, seguido do procedimento 

metodológico, consequente pelo capítulo de apresentação e discussão dos dados. 

Ademais, houve a necessidade de adicionar um breve capítulo sobre os impactos 

da pandemia nas viagens de formatura e, por fim, as considerações finais e as 

limitações da pesquisa.  
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Na introdução, o objeto de estudo foi apresentado de uma maneira ampla, 

bem como a descrição da pergunta problema, os objetivos gerais e específicos da 

pesquisa.  

No primeiro capítulo, foram discutidas as questões pertinentes ao lazer, a 

atualização necessária de seus conceitos, bem como sua relação com o lúdico e a 

educação. Além disso, foram discutidos o papel e de que forma se dá a formação 

dos profissionais de lazer. Logo após, foi discutida a relação da juventude versus 

lazer e seus vínculos com o consumo de álcool e os rituais. 

A seguir, os procedimentos metodológicos apontam a abordagem qualitativa 

de caráter descritivo da pesquisa, a partir da combinação da pesquisa bibliográfica, 

documental (feita através de material disponibilizado pela empresa) e empírica. Na 

fase de coleta de dados, utilizou-se uma entrevista semiestruturada com o diretor 

de operações e produtos da empresa pesquisada, bem como a observação simples 

nas reuniões de apresentação das viagens aos responsáveis. 

Já o próximo capítulo, é um mergulho no mundo das viagens de formatura, 

uma vez que se tratou de descobrir de que maneira é elaborada e como se 

desenvolvem as viagens. Para isso, iniciou-se por discutir o imaginário criado 

acerca do tema e, em seguida, discorreu-se sobre o processo, como se dá cada 

tipo de viagem (produto) de acordo com seu público, bem como as particularidades 

de cada uma delas. A etapa seguinte explanou de que maneira funciona a estrutura 

organizacional da empresa pesquisada e como se dá o treinamento dos 

profissionais. Ao final do capítulo, foram apresentadas quais e de que maneira as 

atividades de lazer são realizadas nesse tipo de viagem.  

Além disso, houve a necessidade de incluir uma breve discussão sobre os 

impactos do Covid-19 nesse segmento e, então, finalmente, apresentam-se as 

considerações finais que, de acordo com os dados apresentados, constatou-se que 

apesar dos esforços da empresa em introduzir passeios e atividades, de fato não 

há nenhuma proposta para inserção de atividades de lazer com cunho pedagógico 

que seja feita de maneira intencional nas viagens de formatura. E, no que diz 

respeito ao treinamento dos profissionais, observou-se que não há formação 

suficiente ligada às questões de lazer e seus conceitos. Portanto, a relação 

educação e lazer no processo de desenvolvimento da viagem não é levada em 

consideração por parte da empresa, que se inclina a um foco econômico e 

comercial. 
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2. LAZER, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE: SEUS ENCONTROS E SUAS 
RELAÇÕES  

	

	 Este capítulo apresenta a discussão teórica referente ao entendimento das 

diferentes categorias conceituais que embasam o desenvolvimento da pesquisa. 

No item 3.1, a discussão apresentada reflete sobre a conceituação do lazer 

e suas relações com as demais categorias de atuação humana, em especial o 

trabalho. 

Na segunda parte do capítulo, a discussão se dá em relação ao profissional 

de lazer, suas características, bem como sobre seu papel enquanto mediador entre 

a cultura a ser desenvolvida com os participantes das viagens e a cultura que cada 

uma das pessoas traz como bagagem cultural. 

No terceiro item, o capítulo discute a importância do lúdico em nossa 

sociedade a partir de seu entendimento conceitual e em suas relações com os 

processos educativos e o lazer no nosso cotidiano. 

Em seguida, há uma discussão sobre a relação educação e lazer, que 

descreve de que forma se dá a educação para e pelo lazer, baseada principalmente 

nos autores Marcellino e Paulo Freire, fazendo uma espécie de paralelo entre a 

visão teórica desses autores, demonstrando que um pode complementar o outro. 

Já no quinto item deste capítulo, o debate se dá em torno da relação 

juventude, lazer, álcool e ritos. Discorrendo sobre de que maneira esses quatro 

elementos se encontram, conversam e podem se tornar ferramenta de caráter 

socializador. 

Por fim, o subitem do capítulo apresenta as características das viagens de 

formatura, detalhando o nicho intitulado “viagem de formatura”, de modo a 

caracterizar tais atividades como um segmento bem específico e com público-alvo 

determinado, programas realizados por operadoras que oferecem pacotes com 

roteiros de viagens predefinidos, em um mercado com forte concorrência. 
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2.1 LAZER E SUAS RELAÇÕES COM O TRABALHO 
De acordo com Dumazedier, sociólogo nos estudos do lazer, o conceito de 

lazer gira em torno de: 

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

 

 Dumazedier (1980) desenvolveu uma divisão em categorias de análise e 

distribuiu essas categorias dividindo o lazer em três grandes grupos de funções, 

sendo eles: descanso, divertimento e desenvolvimento. Ainda o categoriza 

conforme os conteúdos contidos nas atividades de lazer, sendo eles: os interesses 

físicos, práticos, artísticos, intelectuais e sociais. Mais tarde, Camargo (2003) que 

foi seu orientando, após partilhar da fonte de conhecimento de Dumazedier, 

acrescentou uma nova categoria: os interesses turísticos. 

O autor contribuiu muito para o desenvolvimento dos estudos do lazer, mas 

ainda que muito difundida essa definição de lazer, acabou por se tornar pouco 

utilizada com o passar dos anos e com a evolução dos estudos do lazer. Essa visão 

é criticada por alguns autores, principalmente se considerada de maneira isolada.  

Dessa maneira, Marcellino (1983), por exemplo, interpreta essa designação como 

uma visão limitada do lazer, com uma concepção funcionalista, colocando-o apenas 

como uma válvula de escape para os problemas.  

Essa visão sendo feita de maneira limitada do lazer como uma concepção 

puramente funcionalista, remete e demonstra uma ligação das relações do trabalho 

com o lazer. Nos primórdios, o lazer fora entendido como o oposto ao trabalho, e 

essa ideia foi reforçada quando após a aquisição de direitos trabalhistas, houve a 

diminuição da carga horária no trabalho. À vista disso, o lazer aparece como tempo 

livre em relação ao trabalho, em que o objetivo principal era o descanso, recarga de 

energia para um próximo dia de trabalho ainda mais produtivo, ou seja, uma visão 

alienada do que é lazer, em que seria usado justamente como uma concepção 

funcionalista, para um melhor aproveitamento da força de trabalho do indivíduo. 

Novamente de forma crítica, Marcellino (2007) acrescenta uma nova 

discussão em torno do tema, quando diz que o lazer não pode advir do tempo livre, 
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visto que, para ele, nenhum tempo é totalmente livre, pois nunca estaremos 

totalmente livres das imposições ou normas de conduta social, então prefere 

relacionar o lazer ao tempo disponível das pessoas, após cumpridas suas 

obrigações no cotidiano, não só do trabalho propriamente dito. 

Em uma breve reflexão sobre essa fala de Marcellino, pode-se acrescentar 

o fato de que hoje em dia, devido ao avanço tecnológico, estabelecer uma divisão 

entre o tempo de lazer e o tempo de trabalho é incoerente, pois o tempo disponível 

para o lazer é inevitavelmente relacionado ao tempo dedicado ao trabalho.  

Uma forma clara de exemplificar isso é ao apontar que, na realidade em que 

se vive hoje, com o advento da internet, é possível acessar conteúdos, arquivos e 

documentos de qualquer lugar e a qualquer hora. E através da internet, utilizando 

instrumentos como smartphones e computador, há a oportunidade (e muitas vezes 

se cria o hábito) de conferir os e-mails, agenda e compromissos, a fim de resolver, 

organizar ou planejar alguma ação ligada ao trabalho no momento de suposto 

descanso. E isso pode feito de qualquer lugar, seja em casa, em um encontro, 

enquanto se assiste a uma partida esportiva ou a um concerto, ou seja, com o 

avanço tecnológico, reafirma-se que a linha que divide o tempo de trabalho e o 

tempo de lazer se torna cada vez mais tênue.  

O assunto fica ainda mais interessante quando, Marcellino (2012) reforça 

que a existência dessa divisão de tempo trabalho e descanso é realmente um 

assunto delicado, quando muitas vezes há lazer para uns, uma vez que estão no 

lugar de público espectador, para outros é o momento em que exercem sua 

profissão, como o exemplo de atletas. Além disso, salienta-se o fato de que o lazer 

não deve ser tratado de forma isolada das demais áreas de atuação humana, uma 

vez que pode influenciar e sofrer influências das diferentes estruturas da sociedade.  

Em relação à atuação profissional na área do lazer, Stoppa e Isayama 

(2003) desenvolveram uma interessante reflexão a respeito de como se dá o lazer 

dos profissionais de lazer. Os autores discorrem sobre o fato de que esses 

profissionais trabalham quando a maioria das pessoas se diverte, principalmente 

em períodos como finais de semana e férias, momento em que maioria das 

programações de lazer são oferecidas. A partir disso, questiona-se de que forma os 

profissionais de lazer têm a oportunidade de vivenciar o lazer, como se dá a 
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experiência deles e se eles realmente podem também desfrutar do lazer, para daí 

adquirirem experiências não só como produtores, mas como consumidores. 

Abordando a questão dos programas de lazer, França (2003, p.42) os 

descreve da seguinte maneira: 

 
Os programas de lazer são elaborados sob a ótica da organização 
e autogestão das vivências, experiências, análises, sínteses, 
criações de novas iniciativas e abordagens sobre valores que não 
são garantidos no interior da sociedade. Por exemplo, como as 
possibilidades de experimentar brincadeiras e jogos com materiais 
e sem materiais, em diferentes locais e com diferentes pessoas, à 
luz de temas ligados aos grandes problemas sociopolíticos atuais, 
entre outros, ecologia, papéis sexuais, saúde pública, relações 
sociais do trabalho, preconceitos sociais, raciais, deficiências, da 
velhice, distribuição de solo urbano, distribuição da renda, dívida 
interna e  externa, passando a compreender, a interpretar e explicar 
a complexa e contraditória realidade social. 

Entende-se que até mesmo os programas de lazer foram formulados nos 

moldes funcionalistas. E retornando aos primórdios desta discussão, com objetivo 

de entender e justificar a importância da relação lazer x trabalho, Huizinga (1996) 

nos apresenta o Homo Ludens x Homo Faber como instintos habitantes dentro de 

todo ser, sendo o primeiro deles a representação da despreocupação, apreciação 

do meio e desfrute das coisas. Já o segundo é marcado pela tensão de aprender 

as coisas, fazer o certo, seguir regras, ser produtivo. Seguindo essa lógica, 

nascemos Ludens e nos tornamos Faber de acordo com a necessidade do 

amadurecimento imposto pela vida em sociedade. Sociedade essa que, após o 

advento da revolução industrial, tornou-se explicitamente voltada para 

produtividade. Portanto, é possível compreender o quanto a relação 

trabalho/produtividade tem influência nas questões relacionadas ao lazer e à 

importância do entendimento dela. 

Desse modo, considerou-se compreender o conhecimento dessa relação 

trabalho x lazer, antes de iniciar qualquer discussão sobre o lazer e, a partir disso, 

iniciar as discussões sobre o sentido do lazer, a importância dele na vida de cada 

indivíduo e na sociedade como um todo, da mesma maneira que surgirão ao longo 

do tempo os mais diversos questionamentos sobre o lazer, como por exemplo, a 

forma com que os programas de lazer poderiam ser aplicados de forma menos 

funcionalista, como também: quem os aplica, de que forma se dá a formação do 

profissional do lazer? 
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Por isso, a seguir será realizada uma discussão sobre o profissional do lazer 

enquanto mediador cultural. 

 

2.2 O PROFISSIONAL DO LAZER ENQUANTO MEDIADOR CULTURAL 

Ao discutir a formação do profissional de lazer, Marcellino (2010) inicia 

rememorando o fato de que o termo “lazer” foi inserido há pouquíssimo tempo no 

vocábulo geral e que ainda há um entendimento confuso. Essa situação gera uma 

visão parcial e restrita do que é o lazer, que muitas vezes é associado tão somente 

às experiências pessoais e atividades isoladas, tornando a visão restrita e 

dificultando as discussões e, até mesmo, as pesquisas relacionadas ao lazer.  

Stoppa e Isayama (2003) complementam, fazendo um alerta sobre a 

influência do meio social, uma vez que, no Brasil por exemplo, devido a 

desigualdade social, a maioria das pessoas tem vivências distintas no que diz 

respeito aos conteúdos culturais do lazer. Portanto, a visão sobre o tema também 

se torna desigual, principalmente por questões ligadas à situação econômica de 

cada grupo, pois aqueles que se encontram em situações econômicas 

desfavoráveis não têm acesso a vivências de lazer de qualidade, que num cenário 

ideal deveria ser crítica, criativa e consciente. Isso tudo se reflete aos estudos que 

abordam a formação do profissional do lazer.  

Dessa forma, esta pesquisa corrobora com a perspectiva de Marcellino 

(2010) que defende o entendimento do lazer como algo muito além das concepções 

funcionalistas e da passividade, mas sim como instrumento capaz de estimular a 

participação e exercício da cidadania, gerador de uma visão crítica sobre sociedade 

que o cerca.  

Assim como o lazer não deve ser tratado de forma isolada, como oposto a 

trabalho, mas como espaço interligado a todas as esferas de participação social, 

fomentador de ações transformadoras, respeitando e entendendo a herança cultural 

de cada um. Pois somente a partir dessa compreensão, consegue-se discutir a 

formação do profissional de lazer, que deve acompanhar esse entendimento, 

atuando como ponte, um intermediador das ações na perspectiva da mediação 

cultural (MELO; ALVES JUNIOR, 2003). 

Ao longo do tempo, criou-se uma imagem de profissão dos sonhos, 

geralmente os profissionais são atraídos pela oportunidade de trabalhar em 

ambientes hospitaleiros e dinâmicos, realizar viagens com roteiro, porém sem 
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rotina, que em sua maioria acontecem em locais dotados de paisagens paradisíacas 

e é possível trabalhar diretamente com o público através da comunicação. Todas 

essas vantagens de uma profissão em que cada dia é um dia diferente e 

surpreendente, poderiam ser parte de um conto de fadas de uma profissão perfeita. 

Stoppa e Isayama (2003) reforçam que, de fato, essa imagem fantasiosa foi criada 

sobre os profissionais de lazer e acrescentam apontando que muitos profissionais 

são atraídos por esse universo, imaginando que será um trabalho fácil, em que se 

brinca ao invés de se trabalhar e ainda se ganha para isso.  

Em concordância, Camargo (2002) também discorre sobre esse assunto e 

pondera que, além das delícias, existem as dores e obstáculos acerca da profissão. 

Ainda aponta que essa imagem fantasiosa que se criou em torno da profissão, gerou 

uma série de ideias errôneas, como por exemplo, a idealização de que é necessário 

ser quase como um personagem, uma pessoa caricata, em que o profissional deve 

sempre ser super extrovertido, falante e que não necessita de uma formação, pois, 

creem que a aptidão para esse tipo de trabalho, geralmente, é nata, percebida pelo 

próprio ou por pessoas que o cercam, no qual a experiência provém da adaptação 

adquirida na prática.  

O autor prossegue discorrendo também sobre a dificuldade em encontrar 

uma identificação unificada para os profissionais de lazer, que, geralmente, são 

chamados de animadores culturais, mas ressalta que há um universo imenso de 

diferentes nomes, que variam de acordo com o segmento que trabalham e função 

que exercem. Ainda salienta que isso acontece principalmente pelo fato de que há 

uma divisão criada na área, na qual uma delas é supostamente composta por 

profissionais de “alta cultura” e a outra composta por quem é responsável pelo 

simples entretenimento das pessoas.  

Por isso, há nesse meio um conflito a fim de disputar o grau de importância 

de sua função, e Camargo (2003) ainda menciona uma observação feita por 

Marcellino, que devido ao trabalho de assessoria a algumas prefeituras, notou que 

as atividades que demandam investimentos são chamadas de “culturais”, enquanto 

o lazer é associado ao que é banal ou informal.  

Ainda sobre esse tema, Stoppa e Isayama (2003) relatam a falta de 

organização da categoria e o fato de que muitas vezes o trabalho é feito de forma 

informal, a baixo custo para o empregador e sem qualquer tipo de vínculo. A partir 
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disso, surge a seguinte questão: até que ponto existe qualificação profissional na 

atuação de um profissional do lazer?  

Muitos dos profissionais bem-sucedidos que tiveram formação basicamente 

empírica, advinda das vivências diárias no campo, em que a escolha da profissão 

foi feita devido ao gosto de lidar com público e perceber vocação por conta própria, 

não acreditam em uma formação sistemática e. ainda que tenham algum tipo de 

formação (que na maioria das vezes na área de educação física), acreditam que o 

mais importante é realmente a prática. (CAMARGO, 2002) 

A consequência dessa concepção é que se reproduz uma formação sem 

qualificação adequada, tornando-se superficial, em que os profissionais 

desconhecem os conceitos do lazer, sem suas mais diferentes relações com as 

questões do cotidiano e acabam por se tornar apenas reprodutores de manuais. 

Assim, suas atividades são baseadas em ações condicionadas à reprodução de 

tarefas, de programas de atividades de lazer baseadas em manuais elaborados de 

forma genérica, sem a preocupação com aspectos fundamentais, como o respeito 

à realidade de cada indivíduo, a herança cultural e a falta do entendimento da 

importância da inserção do lúdico. (STOPPA E ISAYAMA, 2003) 

Camargo (2002) sugere algumas das caraterísticas que um bom profissional 

do lazer deve ter, salienta que é exigido que se saiba um pouco de tudo, possua 

conhecimentos gerais bem formados e seja polivalente, pois são os responsáveis 

por traduzir a cultura elaborada em atividades, com a capacidade de adequá-las de 

acordo com o gosto de seu público. Marcellino (2010) complementa ressaltando a 

importância da função do profissional de lazer como intermediário das ações, que 

devem ser baseadas na troca e participação crítica e criativa.  

É importante que uma concepção completa de lazer deva estar presente e 

bem consciente no desenvolvimento dessa formação, e no que diz respeito aos 

estudos sobre a formação dos animadores culturais, Marcellino (2010, p.21) afirma 

que: “O que temos hoje, são iniciativas pluri e multidisciplinares, numa tentativa de 

busca do interdisciplinar.” 

O autor ainda avança, fazendo uma crítica à tendência de especialização das 

áreas, quando feita de forma irresponsável, superficial e unidimensional, ignorando 

a necessidade de interdisciplinaridade. Reforça dizendo que ser dotado de uma 

formação adequada é primordial para o desenvolvimento do lazer de forma 

consistente, para o entendimento do lazer como parte da cultura, identificando a 
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herança cultural de cada um, incluindo-a no processo de forma que haja uma troca 

de ambas as partes.  

Desse modo, admite-se que as práticas de lazer fazem parte da educação 

não-formal, em que o papel dos animadores culturais como intermediador é 

fundamental. Pois, devido ao contato direto com o público, são eles que colocam 

em prática toda teoria desenvolvida de um lazer “ideal”, ou seja, consciente e 

entendido de maneira ampla. Por essa razão, o lazer inevitavelmente esbarra em 

outra relação: sua relação com a educação e, consequentemente, com o lúdico. 

 
2.3 MANIFESTAÇÃO DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO LAZER 

 De acordo com Marcellino (2003), os diferentes conceitos que buscam 

descrever o lúdico, principalmente os encontrados nos dicionários, são pouco 

esclarecedores a respeito de seu entendimento, uma vez que o uso de um conceito 

leva à necessidade de descartar o uso de outros relacionados à palavra. Para o 

autor, o grande número de palavras não é suficiente e não contribui para que se 

compreenda ou chegue a uma definição, mas ao contrário disso, e acaba-se 

levando ainda mais a uma confusão conceitual. Na Filosofia, são encontrados o uso 

corrente de termos como “divertimento” e “júbilo/alegria”, Huizinga (1996) ao 

abordar a categoria “jogo” e suas relações com o lúdico, colocando-o inclusive como 

anterior à cultura humana. Nas Ciências Humanas, outros autores ao abordar a 

festa, o brinquedo e a brincadeira, procuram discutir as características constitutivas 

de cada categoria, utilizando algumas vezes de diferentes termos em um mesmo 

texto. 

Marcellino (2003) aponta ainda que, quando os autores deixam o campo 

conceitual para abordar a experiência real da manifestação, uma forte carga 

subjetiva pode ser constatada na vivência lúdica, resultando muitas vezes em 

abordagens idealistas do lúdico. Assim, o autor opta em abordar o lúdico não em si 

mesmo, ou de forma isolada nessa ou naquela atividade (brinquedo, festa, jogo, 

brincadeira etc.), mas como um componente da cultura (entendida em sentido 

amplo) historicamente situada. E neste entendimento, o lazer é visto como uma área 

importante para a vivência lúdica, apesar de não a única em nossa sociedade. 

A relação com o lúdico se inicia já nos primeiros anos de vida, quando a 

criança se comunica com o mundo através de manifestações lúdicas, procurando 

expressar seus mais diversos e, por vezes, incompreendidos sentimentos. É através 
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do brincar que, nessa importante fase de construção de identidade e descoberta, 

desenvolvem-se as habilidades, a compreensão dos sentimentos, as noções de 

regras e ética, o desenvolvimento motor, entre outras inúmeras evoluções cruciais 

para vida em sociedade e, partir daí, já se percebe a importância do lúdico no 

processo de educação. 

Quando se relaciona o lazer à infância, Marcellino (2012) comenta que para 

alguns autores, as crianças não usufruiriam ainda do lazer, por justamente ainda 

não terem a necessidade de nenhum tipo de obrigação, significando assim, todo 

tempo como tempo livre. Para o autor acima, esse tipo de entendimento, 

caracterizaria a criança como tendo todo o tempo do mundo para brincar, gerando 

uma visão parcial e restrita da infância em nosso país.   

A crítica de Marcellino (2012) a esse tipo de percepção se dá pelo fato de 

vivermos em um mundo desigual, em que a realidade de vida de cada um é 

diferente. Somos muitas vezes divididos por grupo de acordo com características 

como o gênero, a classe social, a região, a cultura, entre outras. Ainda vale ressaltar 

que o Brasil é marcado pela desigualdade social, fato que muitas vezes leva essa 

faixa-etária a antecipar suas obrigações, desse modo entrando no mundo do 

trabalho ou de outras obrigações familiares comprometendo a vivência infantil, o 

brincar. 

Para Marcellino (2003), é frequente que haja a uma percepção quase que 

imediata da relação lúdico x lazer. Isso fica evidente a partir da identificação de 

algumas situações em que eles acabam se entrelaçando, como por exemplo, 

quando se pensa no lúdico como meio de expressar o que sentimos, os nossos 

desejos ou manifestar nossa carga cultural, e isso se materializa através de 

atividades que nos geram prazer num universo criado por nós mesmos, que nem 

sempre é condizente com a dura realidade, é idealizado de maneira que proporcione 

mais conforto, ou seja, é realizada no momento de lazer. 

 A partir desta consideração, Marcellino (2012) entende o tempo de lazer 

como gerador de valores chamados por ele de “revolucionários”, que se manifestam 

nas mais espontâneas situações sociais, quando até as classes menos favorecidas 

encontram formas de se alegrar, mesmo em situações de exploração intensa de 

trabalho, ainda complementa descrevendo o lazer “[…] como possibilidade também 

para o encontro informal de pessoas, e nesse encontro, para a geração de valores 

[…]” (MARCELLINO, 2012, p.37). 
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Marcelino (2012), então, defende a necessidade da recuperação do lúdico, 

do retorno ao Homo Ludens e afirma que um dos espaços possíveis para 

recuperação do lúdico está nas atividades de lazer, uma vez que essas constituem 

um dos canais possíveis de transformação cultural e moral da sociedade, sendo 

assim, instrumentos de mudança acionados de qualquer que seja a classe social 

dominante. E completa afirmando o seguinte: 
 

“[…] a consideração da relação entre a manifestação do 
componente lúdico da cultura, no lazer, e a educação, transcende a 
aquisição de informações, vai além de conteúdos culturais […] 
Longe disso, é uma questão de participação cultural – usufruir e 
criar cultura.” (MARCELLLINO, 2012, p.42) 

Assim, a vivência lúdica desenvolvida nas diferentes áreas de atuação 

humana poderia levar a valores transformadores na sociedade. Mello (2003, p.29) 

avança e exemplifica dizendo que: “O trabalho deveria ser mais lúdico. Por sua vez, 

o lúdico, pelos valores que acarreta, deveria ser encarado como importante fator na 

realização humana”, reforçando o papel do lúdico e lazer nas demais esferas. 

Ainda assim, admite-se que o ambiente escolar, até então, é uma 

importante fonte de contato com o lúdico e isso é visto de maneira mais clara e 

evidente no ingresso ao mundo escolar e em seus primeiros anos. 

 

2.4 LAZER E EDUCAÇÃO 

E a educação nessa discussão? Como podem ser estabelecidas essas 

relações no âmbito do lazer e da vivência lúdica? 

Quando se inicia a fase de ingresso escolar, momento em que surge a 

necessidade de interação cotidiana com pessoas diferentes do ciclo familiar, em um 

ambiente novo, com regras próprias, rotina, convivência com pessoas novas e então 

de uma hora para outra se é inserido nesse novo universo cheio de particularidades, 

ocorre que, inevitavelmente, haja uma mudança brusca na percepção de mundo da 

criança.  

Desse ponto, inicia-se a compreensão do viver em sociedade e, a partir daí, 

o lúdico e o lazer se apresentam como forma de amenizar esse impacto, para que 

o aprendizado ocorra de forma mais naturalizada e menos traumática possível 

nessa fase. Contudo, isso é só o início da inserção do lúdico ao longo da vida, e 
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muitos autores compartilham a ideia de que não só na infância o lúdico e o lazer 

são elementos fundamentais, mas em todo o decorrer da vida escolar do indivíduo.  

França (2003, p.36) diz que: 
 

Ao refletir sobre o lazer enquanto elemento fundamental no 
processo da educação, devem-se considerar os aspectos 
sociofilosóficos que se manifestam a partir das mais variadas 
formas de vivenciar o lúdico, enquanto possibilidades que buscam 
contribuir para alterar as relações de poder estabelecidas no 
processo pedagógico de produção do conhecimento. 

Dessa forma, embora o objetivo do trabalho não seja o de fazer uma análise 

profunda sobre como o processo pedagógico de produção de conhecimento é 

produzido, é interessante uma breve análise sobre esse cenário a fim de entender 

o lugar do lúdico e do lazer nesse processo. 

Marcellino (2012) afirma que realmente estamos vivendo e sendo 

condicionados à execução de tarefas incessantemente e que é possível identificar 

essa influência tanto no lazer, pela descrição do modelo de elaboração dos 

programas de lazer, quanto no campo da educação.  

Em um estudo sobre o lúdico no processo pedagógico da educação, 

Romera (et all 2007) observa através de material coletado em campo, que a 

preocupação dos pais é muito maior em relação à execução de trabalhos e tarefas 

do que com as manifestações obtidas através dos jogos e do brincar. Reforçando a 

ideia de que o brincar é visto pela nossa sociedade como perda de tempo e, 

consequentemente, constata-se que a aprendizagem através do lúdico também 

acaba por ser visto da mesma maneira. 

Dohme (2003, p. 11) complementa: 
 

Separar o aprender do brincar tem a anuência da maioria dos pais, 
sendo que alguns se afligem quando seus filhos trazem para casa 
indícios de que brincaram na escola, sem se preocupar em procurar 
saber se isto foi uma estratégia de ensino, ou prazeroso na vivência 
da criança.  

Visto isso, Marcellino (2012), volta a apontar para necessidade de se 

recuperar a força do elemento lúdico no processo de educação, de forma que a 

sociedade contemporânea tende a focar, maioritariamente na vida produtiva.  

Corroborando, Camargo (2020, p.21) de forma objetiva conclui: 
 

[…] reivindicar o prazer ainda é tabu. Os educadores sexuais sabem 
disso. O caso do lúdico na escola é outro exemplo evidente. 
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Educadores já entendem a importância do lúdico para o 
aprendizado de algumas matérias mais áridas como matemática, 
física, biologia e mesmo gramática, mas nunca porque viver a 
ludicidade é a principal vocação do ser humano. Curiosamente, 
esquecem-se de que a ludicidade infantil se perde na própria escola. 
Educar para o lúdico é mais importante do que entendê-lo somente 
a serviço de outras finalidades. O trabalho não pode ser o principal 
ideal do ser humano e sim uma vida provida da melhor forma 
possível de diferentes modalidades de prazer. 

Quando se fala em educação, não há como não lembrar do grande educador 

e sociólogo Paulo Freire. A partir de suas obras, é possível criar uma ponte que faça 

ligação entre a educação e lazer, pois há uma similaridade entre o educador e o 

animador cultural, enquanto suas funções sociais. 

Freire (1995) defende uma prática de educação feita de forma crítica, em que 

não aja apenas a transferência de conhecimento do professor para o aluno, mas 

que seja feita uma troca, com espaço para questionar. Salienta que todos os 

envolvidos no processo de educação são educadores e precisam ter voz, isso inclui 

cozinheiras, zeladores, pais e mães e por que não os animadores culturais? 

 O animador cultural pode ocupar a posição de educador, principalmente 

porque através da educação não-formal, no caso específico do lazer, o animador 

está apto a exercer o papel de formador e fazer parte do processo de educação em 

qualquer fase da vida. 

Para Freire (2019), a educação é vista como um processo de formação do 

indivíduo, daí a necessidade de que a educação seja crítica, que o educando 

entenda que a realidade em que vive e a cultura que traz consigo devem fazer parte 

do processo educativo. Freire entende que a educação começa no lar e se estende 

até o fim da vida, em que ninguém educa ninguém e o indivíduo se educa, no sentido 

de que não é uma via de mão única, mas mediado pelo mundo e tudo que ocorre 

no entorno influencia de maneira única e individual, gerando uma experiência 

diferente em cada um. Por isso a importância da educação em todas as suas 

instâncias, informal, formal e não formal. 

Para o início dessa discussão, é importante conhecer a educação em cada 

uma de suas instâncias. Camargo (2020) apresenta a conceituação referendada 

pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO) em Cochabamba, elaborada na década de 1980, que fora dividida 

em informal, formal e não formal.  
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A primeira, educação informal, se mostra como a mais difícil de controlar, 

pois se dá de forma natural, diariamente, de acordo com a percepção pessoal de 

cada indivíduo através da sua relação com o mundo, nas mais diversas 

experiências, dependendo apenas de motivação pessoal e ocorre da forma que seja 

conveniente, que lhe incorpora traços de ludicidade e a torna essencialmente 

importante.  

A segunda, chamada formal, apresenta-se como a representação do que a 

sociedade espera da conduta de um cidadão, totalmente controlada para que seja 

executado um padrão. De acordo com Camargo (2020, p.12), a “sociedade percebe 

como a cultura média básica indispensável ao cidadão e a impõe ao indivíduo como 

condição para a sua vida futura na família e no trabalho”, situação que deve ser 

traduzida em disciplinas no âmbito da escola como forma de conhecimento e regras.  

A última delas, a mais interessante para o presente trabalho, é a intitulada 

não formal, e se apresenta como “outra forma de se controlar o lado errático da 

educação informal e suprir vivências que a escola/sala-de-aula é incapaz de 

proporcionar “(CAMARGO, 2020, p.13). Nesse caso, caracteriza-se em uma gama 

de espaços organizados, como por exemplo, centros culturais, sociais e 

comunitários, museus, bibliotecas, que são previamente planejados assim como a 

formal, mas, nesse caso, estão abertos para todos e têm sua participação motivada 

através do lúdico.  

A partir da compreensão dessa conceituação, percebe-se que o lazer pode 

adquirir função no processo de educação de um indivíduo, principalmente através 

da chamada educação não formal. Assim sendo, avançando nessa discussão do 

lazer na educação, Marcellino (2007b) afirma que a maioria dos autores concordam 

com o conceito de duplo aspecto educativo do lazer e ainda menciona a visão de 

Requixa, que entende a ampliação da dimensão do lazer, através do entendimento 

das atividades de lazer como portadoras de um alto potencial educativo, 

entendendo assim o lazer não só como um bem de consumo, mas como um agente 

transformador e gerador de novas formas de educação, compreendendo o que seria 

a percepção de educação para e pelo o lazer.  
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2.4.1 EDUCAÇÃO PARA E PELO LAZER 

No sentido dessa relação, educação e lazer em seu duplo aspecto, o autor 
apresenta a discussão sobre o processo educativo através do lazer da seguinte 
maneira:  

Trata-se de um posicionamento baseado em duas constatações: a 
primeira, que o lazer é um veículo privilegiado de educação; e a 
segunda, que para a prática positiva de atividades de lazer, são 
necessários o aprendizado, o estímulo, a iniciação, que possibilitem 
a passagem de níveis menos elaborados, simples, para níveis mais 
elaborados, complexos, com o enriquecimento do espírito crítico, na 
prática ou na observação. Verifica-se, assim, um duplo processo 
educativo – o lazer como veículo e objeto da educação. 
(MARCELLINO, 2007b, p.58-59) 

Vale salientar que essa relação se torna inevitável, uma vez que quando se 

inicia uma discussão sobre lazer e educação, acaba-se por esbarrar no elemento 

lúdico de alguma maneira, formando então uma tríade composta por lazer, lúdico e 

educação. Tal situação pode ser exemplificada enxergando o lazer: 
 

[…] enquanto tempo/espaço de vivências lúdicas, de expressão do 
indivíduo, de realização de vontades, enfim, de ser humano que 
idealiza, constrói e se desenvolve plenamente, acreditando que é 
possível o indivíduo educar-se – uma vez que a educação é 
permanente e o indivíduo protagonista deste processo – durante o 
desenvolvimento de suas experiências de lazer. (GALANTE, 2006, 
p.19) 

Além disso, nota-se concordância entre a afirmação de Paulo Freire já 

explanada no capítulo anterior e a visão de Camargo (1998), quando se afirma que 

a educação está presente durante toda a existência do ser e não somente quando 

inserida em um espaço de educação formal como a escola.  

Especialmente, nos tempos atuais em que mesmo crianças têm acesso a 

uma gama de recursos tecnológicos a seu dispor, compreende-se a necessidade 

da educação não formal na vida de um ser. Dada a naturalidade com que crianças 

adquirirem o hábito de passar cada vez mais tempo em frente à televisão ou mesmo 

com os smartphones e aparelhos tecnológicos, capazes de oferecer os mais 

variados tipos de entretenimento e o acesso fácil e rápido a uma infinidade de 

informações, o que os torna cada vez mais atraentes do que os conteúdos e 

informações oferecidos em uma sala de aula, através da educação formal.  

Camargo (1998, p.33) ainda complementa dizendo que a educação não 

formal é “[...] basicamente construída pela chamada animação sociocultural[...]” e 

finaliza com um conselho aos jovens animadores socioculturais: 
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[…] ao organizar seus campeonatos, exposições e ciclos de cinema, 
entender como se educam sobre a maior importância, pois não há 
olho no furacão da educação informal, na qual, através de métodos 
não formais (planejados, mas com participação voluntária do seu 
público), tentam melhorar a qualidade do entretenimento e reduzir 
as chances de usos patológicos individuais e socialmente do tempo 
livre. 

Esse posicionamento aponta para o papel de educador do profissional do 

lazer, principalmente quando se percebe que: 
 

A pretensão do educador é ser não apenas uma peça manipulada, 
mas um agente que toma a iniciativa. Todo conhecimento se situa 
sobre um tabuleiro de xadrez. Há uma confrontação em jogo. Não 
há observadores. Querendo ou não, somos peças que são 
manipuladas e, ao mesmo tempo, peças que querem influenciar no 
desenrolar da partida. Não pode haver, portanto, uma definição 
abstrata de problemas. Os problemas são aqueles da situação 
estratégica em que nos encontramos colocados. (ALVES, 2000, 
p.99-100) 

Em concordância, Freire (2019) vê o educador como um agente de 

mudança, nota-se que é dessa mesma maneira que Marcellino vê o animador 

cultural. Além disso, Freire entende que o papel do educador vai além de apenas 

transferir conhecimento, mas de estimular a capacidade crítica do educando, 

através das trocas que deve acontecer na sala de aula, da busca de uma educação 

crítica, capaz de incentivar o aluno a trazer suas vivências diárias, os problemas do 

meio em que vive, com objetivo de encontrar soluções e enxergar o seu papel no 

exercício da cidadania, pois, segundo ele, não é possível se desviar das condições 

sociais, culturais e econômicas de seus alunos, de suas famílias e dos que o 

cercam. E ainda questiona: “Por que não estabelecer uma “intimidade” entre os 

saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm 

como indivíduos?” (FREIRE, 2019, p.32) Com isso, percebe-se que é de maneira 

muito similar que se dá a visão de Marcellino sobre de que maneira as atividades 

de lazer devem acontecer, então, há essa conexão entre as linhas de pensamento 

de Marcellino e Freire.  

Como já visto, a educação formal nos moldes tradicionais pode ser 

maçante, dura e induz a uma preparação para o mercado de trabalho, feita através 

de uma série de regras e tarefas repetitivas, em sua maioria ligadas à noção de 

produtividade quase em tempo integral. Em uma pesquisa de Thoidis e Pnevmatikos 

(2014), que fala sobre a utilização do tempo livre, os autores constatam que o 
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incentivo à inserção de aspectos de personalidade e lazer são marginalizados, 

justamente porque também enxergam essa tendência em priorizar o lado 

profissional mesmo em momentos de tempo livre, priorizando as atividades ligadas 

aos aspectos profissionais. 

Os autores apontam como resultado de sua pesquisa, que a utilização do 

tempo livre é feita com atividades majoritariamente ligadas à especialização 

profissional, consequência da concentração maciça da aplicação prática e utilidade 

da educação ao longo da vida para o desenvolvimento profissional e, em 

decorrência disso, ainda revela que apesar da diminuição da carga horária de 

trabalho, o lazer não ganhou necessariamente muito mais tempo.  

Em um outro aspecto dessa pesquisa, agora analisando o tempo livre e as 

faixas etárias, constatou-se que o grupo de adultos mais jovem procura gastar seu 

tempo livre com atividades de aprimoramento profissional como forma de segurança 

para um futuro seguro em sua carreira. Enquanto o grupo de adultos mais velhos, 

no final da sua carreira, permitem-se escolher atividades de lazer de acordo com o 

prazer.  

Essa conclusão só reforça a ideia de Marcellino (2012), de que as atividades 

de educação e lazer ainda estão muito ligadas ao modo produtivo da sociedade, 

voltado para a construção prioritária de um melhor profissional nos diferentes 

âmbitos do trabalho. Por isso, Marcellino (2012) defende a tentativa de introduzir 

atividades lúdicas, a fim de fazer com que o processo educativo também evolua.  

Para tanto, o autor ressalta a dificuldade do meio formal em se adaptar a 

novos métodos e fala sobre como a atividade lúdica é raramente considerada pela 

escola e que quando executadas, não o fazem de forma adequada, quando, por 

exemplo, elimina o teor espontâneo das vivências realizadas.  

 Marcellino (1998) propõe o que chama de “pedagogia da animação” e a 

descreve como:  
 

A preparação não para uma sociedade dominada pela exploração 
do trabalho, ou para o ideal questionável de uma “civilização do 
lazer”. Mas à educação para o movimento do presente, o que 
implica em não o considerar, e que entra em choque profundo com 
a visão “funcionalista” do lazer, nas suas várias nuances. 
(MARCELLINO, 1998, p.142)  

E continua afirmando que não se trata de incluí-la como mais uma disciplina 

a fim de ensinar como utilizar o tempo disponível, mas como uma proposta que 
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abrange a participação não só da escola, mas da comunidade, com a possibilidade 

da elaboração de uma série de sugestões em conjunto, em que os animadores 

interagem com a comunidade, aprovam e rejeitam as possibilidades de acordo com 

avaliações feitas em conjunto, buscando o entendimento do processo de forma 

consciente para todos, como um verdadeiro processo educativo. 

Desse modo, as potencialidades educativas do lazer através de seu duplo 

processo educativo: lazer como veículo e como objeto, o torna “[...]canal possível 

para busca de transformações, aqui e agora.” (MARCELLINO, 1998, p. 144) 

Assim, independentemente da crença em qualquer teoria, é quase um 

consenso a compreensão da manifestação do lúdico através da vivência cultural e 

que o reconhecimento dele como fator estimulante é ferramenta capaz de extrair 

manifestações de personalidade e de cultura com qualidade educativa, tornando o 

indivíduo capaz de adquirir conhecimentos através de ações de apropriação e 

exploração do meio, e isso não se resume somente à fase da infância, mas 

igualmente à juventude.  

Sobretudo, porque a juventude é uma fase de transição importante, 

marcada pelo desejo de revolucionar, de experimentar e se sentir pertencente, pela 

vitalidade, entusiasmo, planos, anseios, medos e desejos, quando o indivíduo 

começa a se compreender e fazer suas próprias escolhas, nesse momento o lazer 

pode assumir papel importante na vida dos jovens enquanto cidadãos, por isso o 

próximo item aborda as questões da relação juventude e lazer. 

 

2.5 JUVENTUDE E LAZER  

No que diz respeito especificamente ao público jovem, há um estudo sobre 

o que chamam "Youth clubs" (ou em tradução livre: centro de juventude) como 

espaço de aprendizagem não formal, são lugares em que jovens podem se 

encontrar e participar de diversas atividades. 

Nesse estudo realizado por Kiilakoski & Kivijärvi (2015), percebe-se que o 

processo de aprendizagem não formal em centros de juventude é feito por meio de 

conversas, mesclando jovens de diferentes aspectos sociais, com grupos 

heterogêneos, sob orientação dos profissionais que trabalham nesses centros e que 

essas conversas só são consideradas educativas se tiverem o propósito e o 

compromisso de facilitar a aprendizagem.  
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Porém, através das entrevistas com os trabalhadores do local, verificou-se 

que mesmo que a iniciativa preveja a integração de diferentes tipos de jovens, o 

que acaba ocorrendo é que os grupos findam por se tornar bastante homogêneos, 

seja de acordo com gênero, etnia, idade, classe social, áreas de interesse ou 

sexualidade, o que não estimula o aprendizado sob diferentes perspectivas, entre 

algumas outras deficiências.  

Entretanto, o mais interessante são algumas sugestões de melhoria, que 

podem ser aproveitadas em qualquer atividade que envolva juventude e educação 

não formal, como por exemplo, estar atento à mudança dos ambientes culturais da 

juventude, às diferentes concepções dos jovens e às experiências espaciais dos 

jovens, em particular das minorias.  

No que diz respeito à participação da animação cultural na relação 

pedagogia versus lazer de um ambiente não formal, os autores concluem 

destacando que: 
  

Visar a pedagogia do espaço solto requer um acompanhamento 
contínuo e ações de animadores e organizações de trabalho juvenil.  
[...] Esta pedagogia significa simultaneamente controlar e respeitar 
rigorosamente a autonomia dos jovens.  A animação juvenil deve 
ser capaz de articular a sua função de agente educativo e, ao 
mesmo tempo, atrair os jovens e ajudá-los a dobrar as fronteiras 
espaciais, sociais e políticas existentes.  Essa dialética de aperto e 
frouxidão é uma característica que deve ser enfrentada e talvez 
repensada de tempos em tempos ao criar plataformas de 
aprendizagem não formal que levem em consideração as 
necessidades dos jovens. (KIILAKOSKI & KIVIJÄRVI, 2015, p.59). 

Quer dizer, para que seja realizada qualquer atividade com intuito 

pedagógico é preciso que haja um trabalho consistente, pensado e constantemente 

repensado, visto que as necessidades dos jovens variam de acordo com os 

diferentes grupos, pois são compostos por seres individuais com diferentes 

heranças culturais, saberes, interesses e necessidades.  

Corroborando com essa argumentação, Benckendorff, Ruhanen & Scott 

(2009) dissertam sobre a importância da experiência do estudante de graduação, 

nesse caso especificamente sobre educadores e alunos da área do turismo. Em seu 

estudo afirmam que: 

 
A fim de fornecer experiências educacionais de qualidade e 
responder às mudanças nos grupos de alunos e nas estruturas 
institucionais, é fundamental que os educadores de turismo e 
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hospitalidade fiquem atualizados com os últimos discursos 
acadêmicos sobre a experiência do aluno.  É importante ressaltar 
que isso requer o reconhecimento de que a experiência do aluno 
contemporâneo é mais do que apenas ensino e aprendizagem.  
Como tal, os educadores devem ser capazes de responder 
apropriadamente à diversidade no grupo de alunos, ao mesmo 
tempo em que se adaptam às mudanças no sistema de ensino 
superior mais amplo.  Sem dúvida, a literatura ao redor da 
experiência do aluno não permanecerá estática e, como tal, os 
educadores de turismo e hospitalidade, assim como os educadores 
em outras áreas de estudo, devem se manter bem-informados sobre 
esses desenvolvimentos e responder de acordo. 
(BENCKENDORFF, RUHANEN & SCOTT, 2009, p.91) 

 

Então, para que haja uma iniciativa de cunho pedagógico que funcione e 

cumpra seu papel na prática, é necessário que seja realizado um trabalho bem 

fundamentado, com um acompanhamento frequente que acompanhe as mudanças 

que inevitavelmente ocorrem quase que diariamente, principalmente quando se 

trata do universo jovem.  

Portanto, seja na educação formal ou não formal, compreende-se que os 

profissionais que trabalham com o jovem, sejam eles os educadores, animadores 

culturais ou ambos, devem estar preparados a atender as necessidades dos jovens 

como seres individuais, pertencentes aos mais diversos grupos. Além disso, devem 

estar atualizados, atentos e abertos às mudanças constantes que ocorrem nesse 

universo, bem como estar cientes e preparados a lidar e desenvolver esses grupos 

como comunidade heterogênea que são.  

Principalmente por se tratar de uma fase de “transição”, como bem pontuam 

Isayama e Gomes (2008), na qual o tema identidade ganha destaque, uma vez que 

se procura distanciar da infância e encontrar seu eu nesse novo universo de 

descobertas. E sob essa perspectiva, os autores destacam que: 
 

                                  [...] é importante frisar que a dimensão da cultura, e 
conseqüentemente do lazer, surge como espaço privilegiado de 
práticas, representações, símbolos e rituais no qual os jovens 
buscam demarcar uma identidade juvenil. Através da dança, da 
música, da festa e de diferentes manifestações culturais, o jovem se 
expressa e se insere no mundo, (re)elaborando-o e (re)construindo-
o. (ISAYAMA E GOMES, 2008, p. 161 e 162) 

 

A partir dessa interpretação da juventude, suas caraterísticas e 

particularidades em seus mais diversos aspectos, é possível traçar um paralelo 

entre essa necessidade de identificação e pertencimento com as manifestações 
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culturais, as celebrações e a festa como rituais, e por que não assumir a viagem de 

formatura como parte disso? Como um evento capaz de se tornar marcador de 

passagem nessa fase transitória tão significativa. 

De certo modo, essas comemorações e festas esbarram em um tema 

controverso, que divide opiniões: o consumo de bebidas alcoólicas. Apesar de 

manter estreita relação com o universo jovem e suas diversas formas de lazer, é 

entendido por alguns como um grande vilão, e por outros como parte de um ritual 

presente em diversos momentos de celebração e lazer, em que pode ser usado 

como ferramenta de caráter socializador, principalmente nessa fase na qual é 

fundamental fazer e se sentir parte de um grupo. Por isso, o próximo item busca 

entender a relação dos ritos, que estão bem presentes nessa fase marcada por 

diversas transições e do álcool, que acompanha a maioria das comemorações e 

seus rituais. 

  

2.5.1 ÁLCOOL VERSUS RITOS  

A bebida alcoólica está presente na sociedade há muito tempo e o consumo 

do álcool se relaciona a uma série de aspectos que estão ligados a questões como 

a sociabilidade e os rituais, com objetivo de alcançar experiências divinas e/ou 

prazer.  

Sobre os ritos, Pais (2009) contextualiza dizendo que: 

 
                                  [...]em sociedades de outrora existiam ritos de passagem que 

demarcavam, de modo preciso, a transição dos jovens para a idade 
adulta, como os ritos de circuncisão. Mais recentemente, o 
casamento e a obtenção de um trabalho constituíam momentos-
chave para a aquisição do estatuto de adulto. E até o cumprimento 
do serviço militar – dizia-se – fazia de um rapaz um «homem». Hoje 
em dia, são mais fluidos e descontínuos os traços que delimitam as 
fronteiras entre as diferentes fases de vida. (Pais, 2009, p.373) 

 

Segundo Guilouski; Costa (2012), o ritual faz parte da expressão cultural das 
sociedades humanas, como um universo de simbolismo no qual: 

 
                                  Em diferentes ocasiões o ser humano serve-se da linguagem 

ritualística para administrar situações limites, celebrar a vida, a 
alegria, a vitória e legitimar sua posição no grupo social do qual faz 
parte. (GUILOUSKI; COSTA,2012, p.95)  

 
No caso dos indígenas, por exemplo, as bebidas fermentadas, que se 

tornando alcoólicas, são usadas para rituais sagrados e festividades sociais. Já os 
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egípcios administravam a cerveja e vinho para tratar doenças. Os gregos e árabes 

utilizavam o ópio também para fins medicinais e calmantes, já no México o 

cogumelo era sagrado e tinha papel de induzir alucinações para rituais religiosos. E 

até hoje o álcool é utilizado em festividades sociais e religiosas nas mais diferentes 

partes do mundo (BUCHER, 1992). 

 Para Santos et al. (2013, p.645), "os rituais são realizados e sentidos de 

diferentes formas e contribuem, essencialmente, para a formação e educação dos 

indivíduos."   

Além disso, no universo jovem, a ingestão de álcool se torna muito atrativa 

por diversos fatores, seja pela sensação de perda de inibição, pela necessidade de 

fazer parte do grupo, por se sentir incluído em determinado ambiente, para ter 

sensação de pertencimento ou pela forma com que para os jovens, o consumo de 

álcool representa maturidade e autocontrole. 

 Mas, quando se fala em álcool e patologias causadas pelo seu consumo, 

López-Caneda; Cadaveira e Campanella (2019) reúnem uma série de estudos na 

área da psicologia sobre como o cérebro dos jovens e adolescentes reagem ao que 

é denominado como Binge Drinking (BD), ou seja, um consumo excessivo de álcool 

em episódios esporádicos, descaracterizando o alcoolismo. 

 O BD é caraterizado pela ingestão de 5 ou mais drinks para homens e 4 ou 

mais drinks para mulheres, em um período de 2 horas. E, ao longo do artigo, os 

autores discorrem sobre como o consumo de álcool de maneira exagerada pode 

afetar as relações, bem como as possíveis patologias geradas pela prática do BD.  

Ainda salientam para o fato de que o consumo de álcool, é direta ou 

indiretamente responsável por causar desenvolvimento de doenças e mortes, 

aponta um dado da Organização Mundial da Saúde – OMS, 2011), em que nas 

regiões da América e Europa, o consumo causou 15% das mortes de homens de 

15 a 29 anos. Além disso, outros fatores como a perda de memória imediata 

(apagões), alterações comportamentais e perda de reflexo. 

Escohotado (1994), por sua vez, diz que a utilização de drogas não é 

somente relacionada a uma ameaça à sociedade e relembra que seu uso também 

está relacionado a rituais, a valores coletivos e a costumes de um determinado 

grupo, que se iniciaram em um tempo em que os seus malefícios eram 

desconhecidos e não havia estudos científicos sobre. 
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Apesar dos riscos, o consumo de álcool tem um simbolismo muito forte para 

os jovens, principalmente no que diz respeito à sociabilidade, à interação e à 

integração do jovem no período de transição para mundo adulto. 

Custódio (2009) constatou que há um forte estímulo por parte dos pais, 

principalmente nas comemorações dentro do ambiente familiar, que segundo ela é 

quase que equiparada aos estímulos que ocorrem em festas fora de casa, ou seja, 

pais e amigos influenciam de forma quase parelha o início do consumo de álcool, o 

que também pode ser caracterizado como um hábito de consumo familiar e 

doméstico. Complementando, o autor discorre: 

 
                                         O uso de álcool entre adolescentes é, naturalmente, um tema 

controverso no meio social e acadêmico brasileiro. Ao mesmo 
tempo em que a lei brasileira define como proibida a venda de 
bebidas alcoólicas para menores de 18 anos (Lei no 9.294, de 15 
de julho de 1996), é prática comum o consumo de álcool pelos 
jovens – seja no ambiente domiciliar, em festividades, ou mesmo 
em ambientes públicos. A sociedade como um todo adota atitudes 
paradoxais frente ao tema: por um lado, condena o abuso de álcool 
pelos jovens, mas é tipicamente permissiva ao estímulo do consumo 
por meio da propaganda [...] (CUSTÓDIO, 2009, p.46). 

 
 Mr Jakob Demand & Jeanette Østergaad (2007) são responsáveis por 

estudos relacionados a drogas e juventude e, segundo eles, os adolescentes veem 

isso de um diferente ponto de vista. Para os jovens, o ato de ingerir bebidas 

alcoólicas proporciona um ambiente de atração e de troca, em que apreciam estar 

juntos, sentem-se desinibidos, oferecem drinks e relacionam isso com um senso da 

estética de sociabilidade. Aceitar um drink mostra que está comprometido com o 

ambiente de festa e aprecia a companhia dos amigos, já o ato de rejeitar um drink, 

significa rejeitar fazer parte desse ambiente e por que não dizer, desse ritual. 

Para Pinsky & Bessa (2006), o uso exagerado da maioria das drogas tem 

relação com a sensação imediata de bem-estar que elas proporcionam, e isso tem 

uma explicação relacionada à área da saúde, pois essa sensação é causada 

através de uma via neural cerebral, que seria a grande responsável por essa 

capacidade de sentir esse bem-estar e prazer. 

 Para o jovem, qualquer lugar se torna o local ideal para festa, então, o 

álcool assume um caráter socializador. Por isso, marcar a ingestão de álcool em 

uma festa, sinaliza que alguma coisa diferente e importante vai acontecer, há a 

sensação de que ao ingerir álcool, todos pertencem à mesma atmosfera e agem de 
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maneira mais desinibida, o que em sua rotina normalmente não fariam. Além disso, 

interagem de diversas maneiras e se permitem viver novas experiências, cria-se um 

ambiente de coletividade e a sensação de que se embriagar juntos é parte essencial 

para se criar um ambiente de festa interessante, simboliza um momento em que 

eles estão no total controle, diferente de quando são supervisionados pelos pais 

(MR JAKOB DEMAND & JEANETTE ØSTERGAad, 2007). 

A relação do álcool e adolescência para Mendoza (2004, p.14) é a seguinte: 
                                  A adolescência é um período propício para a experimentação de 

coisas novas como o álcool e outras drogas, por curiosidade, para 
sentir-se adulto ou para pertencer a um grupo. Neste contexto, é 
difícil determinar quais adolescentes vão desenvolver problemas 
sérios. 

 
Seu grupo representa para os jovens um instrumento organizado para se 

livrar das amarras impostas pelas regras do mundo dos adultos. É nesse momento 

que o beber pode significar um meio de integração, pois o jovem busca no seu 

grupo, nas pessoas com as quais se identificam e partilham das mesmas dores, 

medos, anseios, alegrias e incertezas, um lugar de compreensão, colo e 

acolhimento. (PINSKY E BESSA, 2006). 

Vale lembrar que, culturalmente, o álcool se tornou uma imposição que está 

estreitamente ligada ao lazer, isso se dá não só na vida do jovem, como também na 

vida adulta, quando se tem a ideia de que somente quando se consome álcool é 

que estão a se divertir. E mesmo os que não compactuam desse pensamento, ou 

até quem por opção não têm vontade de beber, sentem-se em um ambiente de 

pressão e temem ser rejeitados. (PINSKY & BESSA, 2006) 

Cabral (2011) realiza uma pesquisa em que um dos objetivos é analisar as 

motivações para o consumo de álcool entre jovens durante os rituais / praxes 

académicas, em que o consumo de álcool é compreendido como parte dos rituais. 

Segundo ele, entre as motivações principais para o consumo de álcool, são os 

efeitos globais positivos, fazer com que as interações sociais se tornem mais fáceis, 

diminui a percepção de sentimentos negativos de si mesmo, proporciona a 

desinibição sexual total e a representação social total, ou seja, reforça a ideia de 

que o álcool, de fato, está sempre presente nesse tipo de ritual e exerce um 

importante papel de caráter social nas relações dos jovens com si próprio e em suas 

relações com seu grupo. 
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Em um estudo sobre as representações sociais do álcool entre estudantes 

universitárias brasileiras, com amostra dividida em 2 partes, sendo uma de meninas 

que consomem álcool e a outra parte composta por meninas que não consomem, 

pode-se se observar que, entre as que não consomem, o álcool é associado a 

palavras como droga, vício, dependência, acidentes e doença. Já as que assumem 

consumir, associam a utilização do álcool como diversão, comemoração, festa, 

alegria e ressaca, o que reforça a relação do álcool tanto com o lazer, como também 

seu caráter socializador (SOUZA ET ALL., 2019). 

Além disso, ainda nesse estudo corroborando com a visão de outros autores 

supracitados, o álcool aparece associado à euforia, à desinibição, ao relaxamento, 

à sociabilidade e ao prazer. E entre as palavras chaves descritas, chama atenção a 

palavra comemoração e sua associação como sendo item indispensável a 

momentos de festa e alegria. E ainda vinculam a relação dele como componente 

indispensável ao longo da história nos rituais, comemorações e confraternizações 

(SOUZA ET ALL., 2019). 

Para Custódio (2009): 

 
                                         O beber em conjunto é considerado hoje como uma forma de 

fortalecer os laços sociais, como um instrumento de interação 
social, fato que se confirma ao se constatar que 93,2% das 
adolescentes participantes do presente estudo não bebem 
sozinhas. 

 

Dessa maneira, quando a ingestão de álcool ocorre de maneira moderada, 

ou como dizem “socialmente”, quer dizer que é uma quantidade de álcool que não 

representa riscos à saúde e, pelo contrário, pode até prevenir algumas doenças 

cardíacas (PINSKY E BESSA, 2006). 

Portanto, o álcool não pode ser reduzido aos efeitos ruins causados, mas 

deve ser entendido na essência do seu caráter socializador e recreativo, num 

contexto da festa, como um ritual que abrange o aspecto da comunicação, das 

amizades, das relações românticas e de sua integração na sociedade a qual se 

identifica. 

Finalmente toda essa discussão encontra o nicho desta pesquisa, pois o 

imaginário que cerca as viagens de formatura, é predominantemente pautado 

nessas relações de juventude x álcool, festas e rituais de comemoração, transições, 
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encerramento e mudança de ciclo. Por isso, o próximo capítulo aborda essas 

questões e as conecta a toda teoria exposta até o presente momento. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Segundo a definição de Minayo (2007, p. 44), metodologia se entende da 

seguinte maneira:  
[...] a) como a discussão epistemológica sobre o “caminho do 
pensamento” que o tema ou o objeto de investigação requer; b) 
como a apresentação adequada e justificada dos métodos, técnicas 
e dos instrumentos operativos que devem ser utilizados para as 
buscas relativas às indagações da investigação; c) e como a 
“criatividade do pesquisador”, ou seja, a sua marca pessoal e 
específica na forma de articular teoria, métodos, achados 
experimentais, observacionais ou de qualquer outro tipo específico 
de resposta às indagações específicas.  

Levando em consideração os objetivos propostos, a escolha do tipo de 

pesquisa foi direcionada para a descritiva e exploratória, já que o tema foi estudado 

sob a ótica do lazer e do turismo e esses ainda carecem de um mapeamento prévio, 

pois são campos de estudos novos se comparados aos demais. Portanto, a 

pesquisa descritiva intenciona a investigação e, neste caso, de maneira que o tema 

se apresenta como algo novo, faz-se necessária a descrição do objeto de estudo, 

bem como de que maneiras suas etapas e desdobramentos ocorrem (VEAL, 2011).  

No que diz respeito à abordagem, optou-se pela qualitativa, devido ao fato 

de que essa pesquisa não se preocupa apenas com quantidade, números e dados, 

mas com uma extração mais profunda, específica e filosófica. Uma análise 

qualitativa direciona seus esforços para permitir a interpretação do fato em si, pois 

o turismo envolve não só fatores como as relações de consumo, mas também 

necessidades, anseios e motivações psicológicas (PANOSSO NETTO, 2011).  

Denzin e Lincoln (2006, p.21) corroboram definindo-a da seguinte maneira: 

 
A pesquisa qualitativa é um campo interdisciplinar, transdisciplinar 
e, às vezes, contra disciplinar, que atravessa as humanidades, as 
ciências sociais e as ciências físicas. A pesquisa qualitativa é muitas 
coisas ao mesmo tempo. Tem um foco multiparadigmático. Seus 
praticantes são suscetíveis ao valor da abordagem de múltiplos 
métodos, sendo um compromisso com a perspectiva naturalista e a 
compreensão interpretativa da experiência humana.  

No que tange à escolha da abordagem qualitativa e à tipologia sendo 

descritiva e exploratória, levou-se em consideração ser a mais adequada às 

necessidades da pesquisa, pelo fato de se apresentar como um método que 

trabalha com um universo mais profundo, detalhado e minucioso, de maneira mais 

intensa (DENCKER, 1998). 
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Em relação aos procedimentos metodológicos que foram adotados para a 

realização deste estudo, ressalta-se que foi realizado por meio da combinação da 

pesquisa bibliográfica, a documental e a pesquisa empírica. 

Haja vista que, atualmente, nenhuma pesquisa se inicia sem um 

embasamento teórico, e em um contexto amplo sempre há material a ser explorado, 

a fim de buscar temas semelhantes e aprofundar o conhecimento acerca de um 

objeto de estudo pouco explorado, como o desta pesquisa, faz-se importante que 

se tenham as bases em pesquisas bibliográficas. Se não especificamente no que 

diz respeito à temática da pesquisa, pela escassez de material bibliográfico, que 

seja nos outros temas que também a compõem, nesse caso o lazer e o processo 

de educação através do lazer.  

A revisão bibliográfica que segundo Gil (1999, p.96) “[...] é desenvolvida a 

partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos[...]”, permitindo “[...] ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente.” 

Para tal, foi utilizada leitura de livros especializados nas áreas de estudo, bem como 

base de dados de trabalhos acadêmicos de universidades e artigos em periódicos.  

Com objetivo de contextualizar e sustentar teoricamente, a pesquisa 

bibliográfica se deu acerca dos principais temas que envolvem o objeto de estudo 

da pesquisa: O lazer, o processo educativo através do lazer, a atuação dos 

profissionais da área e a relação álcool, rituais e juventude. E, por conta dessa 

carência de material bibliográfico específico acerca do tema viagens de formatura, 

a presente pesquisa assume o papel inicial de descrever como se dá o processo 

como um todo. 

Para além disso, uma análise documental se tornou necessária, que para 

Severino (2007) se trata de um conteúdo de fontes primárias, em que ainda não 

houve nenhum tipo de tratamento ou análise, o que propicia ao pesquisador a 

desenvolver sua própria investigação. Visto isso, as informações e o material para 

esta pesquisa foram adquiridos através do diretor da empresa de viagem de 

formatura pesquisada.  

Neste caso, a análise documental se debruçou na consulta dos materiais de 

treinamento da equipe de profissionais da empresa pesquisada, sendo esses os 

documentos: o material de apresentação do treinamento pré-embarque (documento 

digital em formato de apresentação de slides, contendo 25 slides, podendo ser 
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variável de acordo com possível atualização) e o material de apresentação do curso 

Top Guide (documentos digitalizados em formato de apresentação de slide, nos 

quais cada palestrante conta com seu próprio material, em que cada uma dessas 

apresentações tem em média de 16 slides), que foram fundamentais para 

elaboração do item 4.4.1, denominado: treinamento dos profissionais. 

Nesse caso, a análise documental colaborou como um complemento das 

informações. 

O seguimento dessa etapa seria a observação não-participante dos 

treinamentos e cursos, porém por conta da pandemia, não houve treinamentos 

durante o período de coleta de dados. 

Por esse mesmo motivo, em relação à observação, ela se resumiu e ocorreu 

apenas sobre as ações realizadas durante o período de coleta de dados, que foram 

as reuniões pré-embarque com os responsáveis dos passageiros. Dessa maneira, 

caracterizou-se sendo simples e não-participante, visto que nesse tipo de 

observação, o pesquisador toma contato com a comunidade, grupo ou realidade 

estudada, mas sem integrar-se a ela, permanece de fora, portanto:  
                                         Presencia o fato, mas não participa dele; não se deixa envolver 

pelas situações; faz mais o papel de espectador. Isso, porém, não 
quer dizer que a observação não seja consciente, dirigida, ordenada 
para um fim determinado. O procedimento tem caráter sistemático. 
(MARCONI; LAKATOS, 2003, p.193) 

 
Essa decisão foi tomada levando em consideração a sugestão feita pela da 

banca de qualificação, para que a pesquisadora não se envolva, uma vez que, 

noutros tempos já trabalhou na área. Marconi; Lakatos (2003, p.191) reforçam que 

"a observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito de 

objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu 

comportamento."	

Além disso, no que diz respeito à etapa de observações, o objetivo inicial da 

pesquisa era acompanhar todas as etapas de uma viagem de formatura até a sua 

realização, inclusive o desdobramento da viagem em si, porém mais uma vez, por 

conta da pandemia, a maior parte dessas etapas acabou não ocorrendo durante o 

período de coleta de dados, impedindo a execução da pesquisa da maneira que 

havia sido planejada a priori. 

 Por conta isso, houve a necessidade da adaptação desses elementos, logo, 

nesse caso, a aplicação da técnica de observação se deu apenas nas reuniões de 
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apresentação das viagens para os responsáveis e foi aplicado o roteiro disponível 

no apêndice A. 

De qualquer maneira, essa etapa possibilitou uma descrição detalhada de 

como se dá uma viagem de formatura e suas etapas, bem como se tornou 

instrumento utilizado para comparar as particularidades de cada público, sendo eles 

formandos de 9º ano do Ensino Fundamental (EF) e 3º ano do Ensino Médio (EM). 

O passo seguinte foi a realização de uma entrevista, que se deu de forma 

presencial e oral, como uma conversa, com objetivo de deixar o entrevistado à 

vontade e captar informações espontâneas, sinceras e sobre sentimentos e 

emoções (SCHLÜTER, 2003). 

Como o objetivo foi investigar se há e como se dão as ações para inserção 

de atividades de lazer com propostas pedagógicas nas viagens de formatura 

desenvolvidas pela empresa, bem como entender o funcionamento e as etapas da 

construção de uma viagem de formatura e como se dá o treinamento dos 

profissionais que atuam nas viagens, optou-se pelo modelo de entrevista 

semiestruturada. Esse tipo de entrevista se mostrou ideal, pois apesar de seguir um 

modelo previamente definido de perguntas, foi feito um esquema que combina 

perguntas abertas e fechadas, dando abertura para o entrevistado desenvolver uma 

resposta de forma mais completa sobre o tema e o que se assemelha a uma 

conversa informal, deixando-o mais confortável. (BONI; QUARESMA, 2005) 

Além disso, Boni; Quaresma (2005, p. 75) salientam que: 
 
                                         O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que achar 

oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo 
perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras 
ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante 
tenha “fugido” ao tema ou tenha dificuldades com ele.  

 

A entrevista foi realizada com o diretor de operações e produtos da empresa 

e foi aplicado questionário que pode ser encontrado no apêndice C, confeccionado 

seguindo as recomendações supracitadas.  

Sendo assim, mesmo quando as perguntas eram fechadas, dava-se tempo 

e abertura para uma explanação mais completa e, então, o entrevistado se sentiu à 

vontade para justificar as respostas quando achou necessário, e isso aconteceu de 

forma espontânea. Para mais, no decorrer da entrevista, conforme as questões 

foram respondidas, algumas questões que não estavam no roteiro foram 
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adicionadas, bem como estímulos para complementação das respostas quando se 

considerou necessário. 

Quanto à definição de amostra da entrevista, optou-se pela não-probabilística 

e intencional, os critérios utilizados foram a acessibilidade e representatividade e se 

justificam pelo fato de que foi selecionado o profissional que atua como diretor de 

operações e produtos, ou seja, é o responsável por toda parte de planejamento, 

criação de produto, gestão de operações (viagem) e execução.  

Ademais, a escolha por analisar apenas uma empresa, deu-se pelo fato de 

se tratar de um tema novo, que carece ser descrito desde as mais simples questões. 

Portanto, a fim de atender os objetivos propostos, decidiu-se por apenas uma 

empresa e focar no estudo comparativo entre os processos dos diferentes produtos: 

viagens de 9º ano do EF e de 3º ano do EM.   

Além disso, principalmente por ter ocorrido no período pandêmico, carregado 

de medos e incertezas, durante a fase de contactar as empresas do ramo, 

constatou-se o medo de um possível vazamento de informações, por isso houve 

grande dificuldade de acesso e comunicação com outras empresas desse nicho, 

impossibilitando a inclusão de mais de uma empresa na análise, como estará 

descrito na parte de limitações da pesquisa ao final do trabalho. A escolha da 

empresa, deu-se em razão da facilidade de contato, pelo fato de que a pesquisadora 

já executou alguns trabalhos na empresa, além do fato de que é uma empresa com 

crescimento significativo neste segmento. (PANROTAS, 2020)  

Após finalizada a coleta de dados e o embasamento teórico ter atingido um 

nível satisfatório para dar início à análise do material coletado, optou-se por realizar 

uma análise atenta a cada um dos produtos em questão (viagens de 9º ano do EF 

e 3º ano do EM), seguida foi realizada uma descrição comparativa entre eles, com 

o objetivo de entender se há diferenças entre essa possível introdução de propostas 

pedagógicas durante a realização das atividades de lazer no decorrer da viagem.  

Em seguida, foi feita a transcrição da entrevista e se realizou a análise de 

dados, as discussões e conclusões, a fim de compreender se as hipóteses 

apresentadas nos objetivos correspondem à realidade (BARDIN, 2016). 

Para a realização dessa etapa da pesquisa, utilizou-se a análise textual, 

temática, interpretativa, de problematização e de síntese das leituras, que, de 

acordo com Severino (2007), permite obter maior exatidão e proveito dos conteúdos 

estudados. 
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4. O “MUNDO” DAS VIAGENS DE FORMATURA – DESCRIÇÃO, ETAPAS, 
IMÁGINARIO E A AÇÃO PROFISSIONAL  
 

O próximo item abordará as características de uma viagem de formatura e 

sua forma de organização, tanto para os formandos do 9º ano do EF, como para os 

do 3º ano do EM, bem como situações importantes que devem ser levadas em 

consideração no processo de planejamento, de organização e de execução, por 

parte das empresas do setor e dos profissionais que atuam na área.  

Para início de conversa, deve-se esclarecer que viagem de formatura e 

acampamento de férias são atividades distintas, é comum que se confunda e que 

haja dúvida sobre o que se trata uma viagem de formatura.  

Stoppa (1998) em sua dissertação de mestrado, esmiúça em detalhes todo 

processo que envolve um acampamento de férias, relata que possuem espaço de 

convivência fixos, em clubes, em sítios ou afins e, na maioria dos casos, não 

envolvem necessariamente grandes deslocamentos, passeios ou saídas para 

eventos, normalmente as ações são realizadas dentro desses espaços fixos.  

Sobre a periodicidade dos acampamentos, Stoppa (1998, p.40) diz que:  
As temporadas de férias são realizadas no verão e no inverno (em 
ambas há períodos mistos e períodos femininos) com crianças de 
07 a 15 anos de idade. No decorrer do ano o acampamento realiza 
também temporadas para colégios, famílias, lideranças 
comunitárias, retiros espirituais, entre outros grupos.   

Enquanto um acampamento de férias pode ser realizado pelo mesmo grupo 

inúmeras vezes ao longo dos anos e até mais de uma vez por ano, a viagem de 

formatura é realizada apenas uma vez, tornando-se um momento único. Dado que 

viagens comercializadas atendem dois públicos: 9º ano do ensino fundamental e 3º 

ano do ensino médio, que só se formam uma vez, mas que, se por acaso alguém 

quiser repetir uma viagem de formatura, está livre para o fazer, mas dificilmente 

conseguirá viajar com a mesma turma, e a proposta de celebração perde um pouco 

do sentido sem a presença dos que caminharam consigo durante o percurso.  

No que diz respeito ao nicho intitulado “viagem de formatura”, pode-se 

afirmar que é um segmento bem específico e com público-alvo determinado 

(formandos 9º ano do EF ou 3º ano do EM) em que as operadoras oferecem pacotes 
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com roteiros de viagens predefinidos em um mercado especializado nesse nicho e 

com concorrência forte (TAVEIRA, 2005). 

No estado de São Paulo, as viagens de formatura são parte da tradição, 

como um ritual no momento da formatura. Ademais, esse se mostra como um 

segmento forte e complexo por si só, pois é composto por sua própria alta e baixa 

temporada. O outubro é considerado alta temporada nas viagens de formatura, isso 

se deve a “semana do saco cheio”, em que a procura é maior. Esse é um fator que 

pode contribuir com o problema da sazonalidade em alguns destinos, por exemplo. 

A definição das empresas que vendem esse tipo de serviço, encaixa-se na 

definição de uma operadora turística, isso porque Lohmann; Panosso Netto (2012) 

percebem que, assim como as operadoras turísticas, as principais empresas que 

oferecem viagens de formatura são empresas especializadas especificamente 

nesse nicho, que elaboram e planejam todas as etapas da viagem turística, ações 

de marketing, reservas, entretenimento, segurança, alimentação e eventos e 

vendem seus pacotes predefinidos diretamente ao consumidor final.  

No que tange aos aspectos mercadológicos, o mercado de viagens de 

formatura se revela como um segmento emergente, o que de acordo com Astorino 

(2008) se apresenta como um segmento novo, mas em ascensão. Vale ressaltar 

que, hoje no Brasil, há empresas especializadas especificamente nesse nicho, com 

ações voltadas exclusivamente para esse tipo de viagem. 

Esse nicho vem na contramão da situação atual do mercado da venda de 

pacotes turísticos individuais, em que a entrada da internet facilita e barateia cada 

vez mais a compra de passagens e escolha de hotéis, causando uma diminuição 

da procura por agentes e agências de viagem físicas. Pode-se afirmar que esse 

nicho cresce devido ao fato de que segmento de viagem de formatura lida com 

viagem de menores de idade desacompanhado dos pais, em que a prioridade é a 

segurança, a confiança na equipe e a supervisão dos passageiros em tempo 

integral, portanto a figura da agência de viagem é essencial. 

Em relação aos destinos turísticos, as viagens de 9º ano do EF, na sua maior 

parte têm como destino Angra dos Reis - RJ, já as viagens de 3º ano do EM têm 

como destinos principais Porto Seguro- BA e Florianópolis - SC. Esses são os carros 

chefes das operadoras de turismo, porém para o 3º ano, ainda existem algumas 

outras opções para quem dispõe de uma quantia maior a investir, são os destinos 

internacionais como Cancun no México, Bariloche na Argentina e Disney nos EUA.  
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Abordando a temática do público atendido, há de se levar em conta que, 

devido à diversidade de perfis contidos em grupos com grande quantidade de 

passageiros embarcando em um determinado período para um mesmo destino 

turístico, torna-se evidente a necessidade de uma equipe diversificada e capaz de 

oferecer um serviço que seja o mais personalizado possível. A partir disso, vale 

refletir sobre o quanto a equipe, através das suas relações, pode oferecer um 

serviço que agrade a todos, que atenda as mais diversas expectativas criadas e que 

torne a experiência de cada um memorável.  

Um ponto importante a se notar é que, através da facilidade de formas de 

pagamento, abre-se uma maior possibilidade de incluir pessoas que talvez nunca 

sequer fizeram uma viagem de longo deslocamento com objetivo turístico, ou que 

talvez não teriam a oportunidade de realizar essas atividades e frequentar alguns 

dos lugares dispostos no roteiro, o que diversifica e amplia ainda mais o público, 

mas por outro lado, nem todo jovem tem acesso a esse tipo de viagem, que ainda 

é uma realidade distante para jovens das classes menos privilegiadas. 

Ainda assim, trata-se de um grupo heterogêneo, e atingir o objetivo de 

satisfazer as mais distintas expectativas de entretenimento é um grande desafio, 

principalmente quando se leva em consideração que, apesar dos passageiros terem 

tido a liberdade de escolha diante de um pequeno compilado de destinos turísticos, 

eles não têm autonomia de escolha sobre o roteiro a seguir, dado que o roteiro da 

viagem é sempre predefinido, que parece não importar muito aos jovens, já que 

segundo o imaginário criado acerca das viagens de formatura, o que importa para 

os jovens são as festas e baladas. 

 
4.1 O IMAGINÁRIO CRIADO ACERCA DE UMA VIAGEM DE FORMATURA 

Grande parte da preocupação sobre o tema viagem de formatura, dá-se 

sobre o imaginário que envolve esse tipo de viagem. A euforia e o desejo de 

aproveitar cada segundo de maneira visceral toma conta dos jovens que esperam 

ansiosos pelo momento em que estarão na companhia dos amigos, longe dos 

responsáveis e com uma sensação de liberdade total. Toda essa atmosfera 

combinada com uma fase em que a produção de hormônios está veemente, isso 

faz com que os jovens se comportem de maneira exagerada, buscando ser o centro 

das atenções, com o objetivo de se autoafirmar (PINSKY E BESSA, 2006). 
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Nesse contexto, eles são altamente influenciados pelo seu grupo, são 

estimulados a cometer excessos que talvez não fariam parte de sua conduta usual, 

e esse tipo de comportamento também pode ser explicado pelo fato de que se 

encontram na condição de turistas, o que torna o ambiente propício ao estímulo de 

comportamentos atípicos. 

No ponto de vista mercadológico, isso se converte em uma grande vantagem, 

satisfazer o cliente nesse tipo de negócio é justamente criar esse imaginário de 

viagem dos sonhos, moldadas de maneira que pareça atraente à juventude. Para 

que, dessa forma, os amigos e outros jovens possam ser persuadidos a viver essa 

experiência tão sedutora. Ao ouvir as experiências dos outros ou ver os vídeos 

promocionais das agências, que têm um forte apelo a esse universo de festas e 

felicidade, o jovem é influenciado e tomado por uma excitação, que faz com que ele 

anseie viver esse momento. Sendo assim, espontaneamente o próprio jovem tenta 

convencer seus responsáveis a realizar a compra da viagem, tornando o caminho 

de um consultor de vendas muito mais fácil. 

Dessa forma, o trabalho do consultor se volta justamente para fortalecer esse 

imaginário, já que se trata de um momento único, em que muito raramente um 

cliente volta a consumir esse mesmo produto, pois que cada viagem de formatura 

encerra o ciclo de uma fase diferente da vida, mais a frente veremos isso mais 

claramente no capítulo que descreve os diferentes tipos de viagem de formatura.  

Apesar de existirem tipos diferentes de viagem de formatura, a mais 

conhecida, sem dúvida, é a do 3º ano do EM, em que a referência imediata são 

festas, bagunça, descontrole, drogas e álcool. Quando esse tema foi abordado na 

entrevista com o diretor de operações e produtos, através da pergunta: "Qual a 

imagem que você acha que as pessoas têm quando se fala em viagem de 

formatura?", a primeira reação foi uma resposta imediata: "ruim". Em seguida, 

justificou que esse cenário está mudando, mas que "ainda hoje é uma imagem muito 

ruim, né?! Uma imagem de bebida, de droga, de sexo, de desorganização, de 

desordem e de inconsequência." (DIÁRIO DE CAMPO, 2022) 

Seguindo essa temática, foi feita a segunda pergunta: "Mas você acha que 

corresponde com a realidade ou não?". E, segundo ele, essa imagem não 

corresponde com a realidade, não nessa empresa. Ele descreve uma preocupação 

principal com a segurança, a saúde e o conforto dos passageiros e diz: "não tem 

como eu pegar o bem mais precioso de um pai, que é o filho dele e ser 
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inconsequente em relação a isso. Eu tenho que ter a noção de que eu sou, estou 

representando aquele pai ali na viagem." (DIÁRIO DE CAMPO, 2022) 

Ainda completa exemplificando que tanto a imagem do vídeo promocional, 

que deve ter esse apelo, quanto o discurso do jovem, vai estar pautado nesse tipo 

de experiência nas festas e na diversão. "Ele vai falar da festa que foi sensacional, 

do hotel que era uma bagunça, do passeio que ele conheceu milhares de pessoas, 

é claro que ele vai falar isso, porque são coisas que marcam", mas salienta a parte 

que o jovem não percebe, que, segundo ele, são a segurança e a estrutura 

montada. 

O entrevistado entende da seguinte maneira: 
 

                                         O que ele não divulga, é assim: tudo bem, eu fui para uma balada, 
eu curti aquela balada e foi animal. E a segurança que estava por 
trás disso? E a preocupação? Por que eu consegui curtir aquela 
balada daquele jeito? Porque tinha gente ali cuidando de mim! Por 
que eu fui pr’aquele passeio e eu sequer vi quem estava cuidando 
da segurança? Porque quando eu cheguei no passeio eu era 
orientado em 100% do tempo. Porque a nossa preocupação era 
essa! E ele conseguiu curtir só o melhor de cada coisa. Por que eu 
tava no hotel e consegui curtir aquela bagunça gostosa? Porque o 
hotel era fechado pra aquele grupo, porque o hotel tinha um monitor 
em cada andar (DIÁRIO DE CAMPO, 2022). 

 
E, segundo ele, essa estrutura é justamente para ser invisível ao jovem, para 

que ele esteja focado em aproveitar todos os momentos da sua viagem e 

complementa: 
                                         A gente não quer que ele veja, que ele tenha essa preocupação. A 

gente quer que ele fique confortável e que só lembre a parte boa, 
que foi dele chegar na festa e ver o show, que foi dele chegar na 
festa e não ter fila. E foi dele chegar na festa e precisar de um 
banheiro e ter um banheiro ali! Que foi ele chegar no hotel e o hotel 
ser confortável, na hora que ele quisesse dormir, era só ir para o 
quarto e dormir, dele chegar no passeio e ter lugar para sentar, dele 
ter o barco lá esperando ele, é só ele chegar e ir para o barco. [...] 
só que assim... para que ele vivencie tudo isso, e ele divulgue toda 
essa alegria e essa euforia e essa festa e essa bagunça e essa 
coisa louca, a gente precisa ter uma estrutura muito forte por trás 
disso (DIÁRIO DE CAMPO, 2022) 

. 
 Pois acredita que, de outra maneira, se eles não estiverem bem 

estruturados, a imagem de uma viagem de formatura seria ruim para os jovens e 

baseada nas falhas, como atrasos, meios de hospedagens com problemas e de má 

qualidade, falta de conforto e estrutura, e finaliza dizendo: "O que é divulgado e o 

que é passado com essa imagem do que é a viagem de formatura, é só o reflexo 
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de um bom trabalho feito e um bom trabalho feito depende de uma boa estrutura 

por trás" (DIÁRIO DE CAMPO, 2022). 

Apesar desse imaginário acabar recaindo sobre as viagens de formatura 

como um todo, ela não corresponde em todos os aspectos à realidade das viagens 

de 9º ano. Como veremos mais a frente, as viagens de formatura de 9º ano do EF 

e de 3º ano do EM são completamente diferentes, já que no caso das de 9º ano são 

compostas inteiramente por menores de idade, portanto não há a possibilidade de 

haver bebidas alcoólicas, por exemplo, pois todas as atividades são realizadas 

dentro do meio de hospedagem, o que anula a possibilidade de compra. 

De qualquer forma, quando o assunto é viagem de formatura, ainda hoje se 

associa diretamente a festas, álcool, descontrole e azaração. Percebeu-se que o 

objetivo da empresa pesquisada, é manter esse imaginário para os jovens e mostrar 

aos pais que essa "bagunça" pode acontecer, mas com controle, organização e 

segurança. 

 Acontece que, com o passar dos anos e a cada nova geração, os pais 

tendem a se tornar mais liberais, o que noutros tempos era malvisto, hoje é visto 

com mais normalidade, isso também contribui para normalizar esse estilo de 

viagem. Inclusive durante a observação da reunião com os responsáveis do 9º ano 

do EF, pude ouvir a conversa de dois pais que diziam: "tem que liberar, elas já estão 

se planejando. É o paraíso! Show de bola. A preocupação é chegar lá. Tem que 

confiar um pouquinho, dar um pouquinho de asa.", o que reforça essa ideia. 

Custódio (2009) corrobora quando expõe que no próprio ambiente familiar há 

um grande estímulo a iniciar o consumo de álcool, principalmente em festas e 

comemorações e ainda identifica que esse estímulo é encontrado no ambiente 

familiar e doméstico, pode até ser comparado aos estímulos que vêm de fora. 

A grande preocupação dos responsáveis é com a saúde e segurança dos 

filhos, e a empresa percebendo isso, foca justamente nessa parte. Percebe-se isso 

em todas as estratégias da empresa, seja na reunião de pais, na fala de seu diretor 

de operações e produtos ou até no site da empresa, que tem uma aba intitulada 

“aos pais”, que dispõe de informações sobre a viagem, enfatizando a parte da 

segurança com objetivo de tranquilizar os pais e fazer com que eles se sintam 

seguros de que, apesar de ter tudo que os jovens almejam, eles estarão bem 

cuidados e seguros. 
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O que pude perceber, tanto no papel de pesquisadora quanto de quem já foi 

monitora de viagens de formatura, é que boa parte desse imaginário criado é real e 

essa é a magia que envolve esse nicho, é por isso que esse segmento nasceu e 

ainda existe. Essa atmosfera de festa, baladação, bebidas, criação de laços e novas 

conexões é o que o jovem busca em uma viagem de comemoração, que marca a 

despedida de uma rotina e encerramento de um ciclo para início de um novo 

completamente diferente. 

Por isso, para os jovens, beber simboliza integração, fortalecer os laços 

sociais (CUSTÓDIO, 2009), buscando se agrupar a pessoas com quais ele se 

identifica e partilha os mesmos sentimentos, sejam eles quais forem, bons e ruins, 

encontrando assim um lugar de acolhimento (PINSKY E BESSA, 2006). O consumo 

de álcool assume papel de ferramenta de socialização, então, Pinsky & Bessa, 

(2006, p. 73) entendem que: "Por questões culturais, o álcool se transformou em 

uma imposição ligada ao lazer."  

Em concordância, Silva (2006, p.55) diz: 
                                  Vê-se, então, que o ato de beber é um ritual de sociabilidade. Sabe-

se que, entre os adolescentes, o grupo de amigos possui uma forte 
influência em seus modos de expressão, vestimenta, estilos 
musicais, e, entre tantos outros fatores, encontra-se o uso de 
bebidas alcoólicas. Assim, nos grupos, a bebida também pode ser 
entendida como fator de aproximação e de identificação com seus 
membros. 

 
Mr Jakob Demand & Jeanette Østergaad (2007) completam lembrando que 

no ponto de vista dos jovens, esse ambiente das festas e o consumo de álcool, 

estão conectados ao senso de estética e socialização, uma sensação de 

pertencimento, em que rejeitar ou drink pode significar rejeitar fazer parte desse 

ritual e dessa atmosfera coletiva. A atmosfera criada nesse tipo de ambiente, 

simboliza o início da experiência de se sentir no controle sem a supervisão dos pais, 

o que também pode ser associado às viagens de formatura e seu imaginário, visto 

que é esse tipo de ambiente que esse imaginário remete e na maioria das vezes 

essa é a primeira viagem de lazer longe da supervisão dos responsáveis. 

 

4.2 DESCREVENDO O PROCESSO PARA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM DE 

FORMATURA 

No que diz respeito ao nicho intitulado “viagem de formatura”, pode se afirmar 

que é um segmento bem específico, realizado exclusivamente pela iniciativa privada 
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e com público-alvo determinado, composto por formandos do 9º ano do ensino 

fundamental ou 3º ano do ensino médio.  

Esse público se assume como heterogêneo, porém, devido ao considerável 

custo e valor que é comercializado, não está ao alcance de todas as classes sociais, 

atendendo majoritariamente as classes mais privilegiadas.  

As operadoras oferecem pacotes com roteiros de viagens predefinidos em um 

mercado especializado nesse nicho, com concorrência forte. No estado de São 

Paulo, por exemplo, esse tipo de viagem é comum e a região em que se localiza a 

sede das maiores empresas especializadas no setor, as viagens de formatura são 

parte da tradição, como um ritual de encerramento de ciclo que ocorre no momento 

da formatura.  

Segundo o diretor de operações e produtos da empresa pesquisada, as 

viagens de formatura estão ganhando o espaço que antes era preenchido pelas 

festas de formatura. Segundo ele, enquanto o mercado das viagens de formatura 

cresce a cada ano, o setor que oferece festas de formatura para o público de ensino 

fundamental e médio, vem enfrentando um vertiginoso enfraquecimento, ainda 

afirma: "o que eles vendiam 1000 pessoas, hoje eles vendem 150. Colégio que a 

gente vai, que tem 400 formandos, eles vendem 20. 20 formandos para fazer uma 

colação de grau e 200, 300 para fazer uma viagem." 

O motivo seria uma nova visão atentando ao custo-benefício, pois hoje se 

compreende o fato de que a festa atendia mais a família, através de uma cerimônia 

mais formal e cheia protocolos engessados, e que dura apenas algumas horas. Hoje 

há uma mudança do pensamento dos pais, mais direcionada aos desejos dos filhos. 

Quanto a isso, o entrevistado ainda destaca alguns fatores que vê como chaves 

para que houvesse essa substituição. O primeiro deles seria o valor, que, segundo 

ele, uma viagem de formatura é em média 50% mais barata do que as antigas 

festas, e dura alguns dias, ao invés de apenas algumas horas. Além disso, salienta 

o fato de que as viagens de formatura têm um papel importante no quesito da 

experiência gerada pela viagem, socialização e, que além de representar um marco 

de encerramento de ciclo, é também a despedida da convivência diária com os 

amigos de classe que estiveram juntos por anos. 
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4.2.1 FASE PRÉVIA, CONSTRUÇÃO DOS PRODUTOS (VIAGENS DE 

FORMATURA) 

Na empresa pesquisada, o estágio inicial é o planejamento de uma viagem de 

formatura, que parte da busca pelo que o mercado demanda, o que os alunos 

querem e quanto os pais estão dispostos a pagar? Esse estudo é feito anualmente, 

para que o produto (viagem) seja desenvolvido de acordo com seu mercado, e isso 

inclui as preferências regionais.  

A empresa atende todo o Brasil e entende os diferentes tipos de viagens como 

produtos, e para elaborar os mais diversos tipos de produtos, realiza pesquisas de 

mercado de acordo com as regiões atendidas. Segundo o entrevistado, os destinos 

variam de acordo com as regiões. Geralmente a região nordeste prefere destinos 

diferentes do que já estão acostumados a ver, então, preferem regiões interioranas 

ou as praias do sul. Já o mercado da região sudeste prioriza o serviço, independente 

do destino da viagem. Isso mostra que, nessa etapa, a busca gira em torno de 

entender o mercado e encontrar o produto certo para cada cliente.  

Depois disso, o próximo passo é a precificação. Para tal, é preciso entender a 

demanda do mercado, o orçamento que cada cliente suporta e, então, de acordo 

como o entrevistado, surge a pergunta: "Como que eu consigo conciliar isso com 

todos os serviços que eu preciso vender e que o cliente precisa que eu entregue?" 

(DIÁRIO DE CAMPO, 2022).  

Nesse caso, os serviços e seus custos são entendidos de uma maneira muito 

ampla, pois isso engloba todos os custos fixos, além dos custos que dependem 

exclusivamente da empresa de viagem de formatura, como também os custos com 

os intermediários. Por exemplo, o transporte, seja ele aéreo ou terrestre, seguro 

saúde, infraestrutura em geral, mão de obra de trabalho, alimentação, hotel, 

passeios ofertados, as festas e, principalmente no caso do 3º ano, as atrações e os 

locais das festas, para além de tudo que possa ser ofertado como atrativo para uma 

viagem de formatura. 

De acordo com o entrevistado e sendo esse o seu campo de expertise, é nessa 

hora que ocorre a "briga em negociação" e em volume, para chegar em um preço 

que seja viável, com uma margem de lucro aceitável. Ele ainda salienta que esse 

preço não se trata apenas dos serviços que estão no roteiro, mas também a 

estrutura interna, como por exemplo, o administrativo, que não faz parte diretamente 
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da viagem, que não é visível nesse processo, e é importante para realização da 

viagem. 
Tabela 1 – Custos de uma viagem de formatura 

 
Custos que dependem diretamente 
da agência de viagem de formatura 

 
 

Custos com intermediários 

Setor administrativo Hospedagem 
Atendimento Transporte 

Monitoria e equipe Alimentação 
Profissionais de segurança Produção de eventos 

Parte da saúde (enfermeiras) Seguro saúde 
Imobiliário Artistas contratados 

Marketing e mídias sociais Infraestrutura do destino (licenças, 
alvarás etc.) 

Fonte: Nadini Falcão Machado (2022) 

 

A partir daí, conforme a análise de orçamento e de acordo com o que é 

chamado por ele de mercado, são definidos os seguintes pontos: a quantidade de 

serviços (que são variáveis) e a quantidade de dias que serão ofertados aos 

mercados específicos. O entrevistado exemplifica da seguinte maneira: "se eu fizer 

um serviço de 7 noites, vai ficar num valor que eu não consigo atender esse 

mercado, então vou fazer um serviço de 4 noites, de 3 noites, mas que eu garanta 

o serviço de qualidade e que eu tenha e que eu garanta que eu vá vender". Portanto, 

tanto a quantidade de dias de viagem, quanto a quantidade de serviços variáveis, 

que se entendem como passeios, festas, eventos, entre outros, dependem do que 

o mercado consegue absorver. 

 Somente após essa análise de mercado e desse cálculo, é que os produtos 

são colocados à venda, pois uma vez que o produto é disponibilizado, não há como 

ser modificado, já que não há maneira de cancelar uma viagem que vendeu pouco. 

Exemplificando: Se você montou um produto com determinado número de dias e o 

mercado não absorveu, vendendo pouco, seja por estar em um valor muito alto ou 

por ter poucos serviços variáveis, poucos dias, você não pode cancelar as vendas 

que já foram fechadas, por menor que elas tenham sido, também não pode 

modificar um produto já vendido e, então, isso se tornará um problema. Sendo 
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assim, esse estudo de mercado é feito anualmente para adaptação do produto ao 

mercado. 

 

4.2.2 TIPOS DE PRODUTOS OFERTADOS 

Para iniciar essa etapa, é importante entender de onde veio a empresa, que é 

pertencente a um grupo sólido de intercâmbio, que em um dado momento enxergou 

que havia um espaço no mercado e resolveu investir em uma agência especializada 

em viagens de formatura. 

A partir disso, segundo o entrevistado, a empresa se denomina como um braço 

desse grupo, que é composto por empresas especializadas em partes específicas, 

como uma que cuida de seguro e outra de visto, por exemplo. A empresa 

pesquisada faz parte desse grupo que cuida das viagens de formatura, assim como 

das viagens pedagógicas e estudo do meio, mas são produtos diferentes de uma 

mesma empresa. 

Quando perguntado sobre quais são os produtos ofertados, o entrevistado 

usou a palavra “infinitos”, e explicou que dependendo do produto, como no caso da 

“Trilha”, que é especializada em viagens pedagógicas e estudo do meio, pode ser 

moldado de acordo com o gosto do cliente. 

No caso da “Trilha”, não se trata de um produto pronto, é tratado diretamente 

com o colégio, que escolhe os locais a serem visitados. Dessa forma, as propostas 

chegam e a empresa orça de acordo com o destino e os serviços desejados. Logo, 

a abordagem, o estilo de venda, o processo pré-viagem e a montagem do produto 

são muito distintas de uma viagem de formatura.  

Isso se torna viável, visto que as viagens contam com um número menor de 

passageiros, são viagens com objetivo de aprendizado e com objetos de estudos 

distintos. Já quando se trata de viagens de formatura, o entrevistado evidencia que 

é um produto fechado, ou você faz parte daquela programação pré-estabelecida ou 

não compra o pacote ofertado. Em suma, são 2 grandes produtos: as viagens de 

formatura, que tem o que podemos chamar de “subprodutos” bem definidos e a 

“Trilha”, que conta com subprodutos totalmente personalizáveis, portanto 

incontáveis. 
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Tabela 2 – Produtos ofertados pela empresa 
 Produtos Viagens de formatura Produtos Trilha 
Tipos de 
pacote 

Um pacote fechado 
(9 opções) 

Pacote personalizado 
(Infinitas possibilidades) 

Público 
atendido 

- Nono ano do ensino fundamental 
- Terceiro ano do ensino médio 

Todas as idades em 
período escolar 

Fonte: Nadini Falcão Machado (2022) 
 
 

4.3 TIPOS DE VIAGENS DE FORMATURA: 9º ANO DO EF VERSUS 3º ANO DO 

EM 

Falando especificamente em viagens de formatura, elas são divididas em 

viagens do 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. As viagens do 

9º ano são: Extreme sul, com destino de resort no sul do Brasil e atende os estados 

do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul; Extreme São Paulo, com destino 

de resort no interior de São Paulo e atende o público do interior e capital de São 

Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul; e o Extreme Rio de Janeiro, para o 

público que quer praia, com destino de resort em Mangaratiba, que atende o público 

de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, entre outros.  

Já as viagens de 3º ano do EM têm como destinos: Florianópolis, Porto Seguro, 

FloriPorto (que combina os dois primeiros destinos), Búzios, Natal, Cancún e 

Bariloche. Nesse caso, os destinos atendem todo o país e, segundo o entrevistado, 

sendo preferências da região centro-oeste, a viagem para Porto Seguro, já o Sul e 

o Sudeste, preferem a viagem de Florianópolis. Além disso, ele ressalta que as 

viagens internacionais são menos frequentes e contam com público específico. Por 

fim, acrescenta a viagem para Orlando, que especialmente atente todas as idades, 

leva tanto os menores, quanto seus responsáveis à Disney. 
Tabela 3 - Produtos de viagens de formatura 

Viagem de 9º ano do EF Viagem de 3º ano do EM 
Amaze Extreme Sul - 

Governador Celso Ramos/ SC 
Florianópolis 

Amaze Extreme – Dourado/ SP Porto Seguro 

Amaze weekend - 
Rio de Janeiro 

Búzios 

 Natal 
 FloriPorto 
 Bariloche 
 Cancún 

Fonte: Nadini Falcão Machado (2022) 
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4.3.1 DETALHANDO CADA TIPO E SUAS PARTICULARIDADES 

Nessa etapa, optou-se por acompanhar as reuniões de apresentação dos 

produtos, que é quando um consultor de vendas da empresa apresenta o produto 

para quem de fato realizará o pagamento e é parte importante do processo de 

decisão da compra: os responsáveis. Através dessa técnica, foi possível observar 

com riqueza de detalhes as particularidades e as diferenças dos produtos de 9º ano 

do EF e 3º ano do EM. 

De acordo com a observação não participante realizada, notou-se que o 

objetivo principal é convencer os pais a efetuar a compra da viagem. Para isso, há 

uma apresentação de slides detalhada que se inicia apresentando a empresa, seus 

dados de mercado, os produtos oferecidos pela, seus fatores de confiabilidade, 

descrição detalhada de como se dá a viagem, bem como sua logística, tempo de 

viagem e a localização precisa do meio de hospedagem. Por fim, pormenorizam as 

facilidades do hotel e tudo que oferecem, ainda lembram que a via de comunicação 

estará sempre disponível por conta do wi-fi gratuito e de qualidade. 

Nessa relação escola versus viagem de formatura, falando especificamente no 

caso do 9º ano, a escola está quase sempre envolvida, desde a promoção de 

vendas até o acompanhamento de um membro do corpo docente na viagem. Para 

a empresa, esse é o melhor cenário, visto que os responsáveis confiam no colégio 

e, consequentemente, estarão mais receptivos, assim, a venda se torna mais fácil. 

Reforçando essa ideia, pode-se notar que isso se reflete também nas reuniões de 

pais de 9º ano, que acontecem quase sempre dentro da escola. 

Apesar de não haver nenhum vínculo contratual, quando se trata de alunos do 

9º ano, a escola participa ativamente de todas as etapas de uma viagem de 

formatura. Assim, a partir do momento em que a agência apresenta o projeto para 

escola, se ela o acata e abre seu espaço físico para a empresa se divulgar aos pais, 

torna-se automaticamente também responsável pelos alunos durante o 

planejamento e execução da viagem. O entrevistado complementa dizendo que "o 

contrato é feito direto da pessoa física, passageiro, com a empresa de viagem, o 

colégio não passa por esse contrato. Mas, juridicamente pelo intermédio e pela 

indicação, isso tudo pode levar a responsabilidade pro colégio" (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2022). 

 Ainda exemplifica essa relação comparando quando o colégio escolhe uma 

empresa para venda de uniforme, que ao selecionar e indicar essa empresa, é sinal 
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de que confia nela e acaba passando essa confiança para os pais. E que apesar de 

quem compra o uniforme ter uma relação direta apenas com a empresa, a escola 

também assume uma parcela de responsabilidade. 

Nas reuniões de apresentação de produto, percebe-se que há uma 

preocupação considerável em demonstrar o cuidado com a segurança. Portanto, 

descrevem que sempre há profissionais escalados para uma ronda noturna, o que 

faz com que os jovens estejam em segurança 24 horas por dia.  

Além disso, ressaltam que todos os profissionais trabalham uniformizados para 

fácil identificação, que estão preparados para as mais diversas situações através 

da prévia realização do curso Top Guide (que será descrito a seguir), que há a 

presença de 1 monitor para cada 12 alunos, que há salva vidas, enfermaria própria, 

e carros de apoio para emergência, que o seguro saúde está incluso no valor caso 

seja necessária alguma ida ao hospital e que há a visita diária de um médico caso 

necessário. 

Então, apresentam o sistema de controle de passageiros, no qual cada jovem 

recebe uma pulseira de pano com um tag plástico que contém um QRcode. Nesse 

QRcode são armazenadas as informações do passageiro preenchidas pelos pais 

quando fecham a viagem e assinam as autorizações, inclusive questões médicas 

se houverem. Todos esses documentos estão anexados ao contrato, portanto os 

responsáveis recebem seu contrato personalizado, de acordo com as necessidades 

do passageiro, por exemplo, se o passageiro for menor. 

Agora abrindo um breve parêntese para descrever as informações sobre quais 

são esses documentos (que estão disponível no item anexo) e do que se tratam as 

autorizações, nos quais em viagens nacionais: autorização de hospedagem para 

menores desacompanhados e autorização de viagem doméstica para menores 

desacompanhados (apenas para menores de 12 anos). Todos os documentos 

devem ser elaborados em duas vias originais, com firmas reconhecidas por 

autenticidade, além da cédula de identidade e/ou passaporte original e válido, já 

para viagens internacionais, a autorização de viagem internacional para menores 

desacompanhados. 

O sistema é conectado com um palmtop que armazena todas essas 

informações, que também é responsável pelo controle de quem vai aos passeios e 

quem fica no hotel, bem como quem entra no restaurante para fazer as refeições, 
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pois há monitores nas entradas e saídas de todos os locais com os palmtops para 

fazer o escaneamento dos QRcodes nas pulseiras a fim de controle. 

A última etapa da reunião se dá rapidamente, apresentando questões de 

promoção e marketing, como a venda de produtos licenciados da marca da empresa 

pesquisada, entre eles chapéus, roupas, bags e afins. Ainda há a informação de 

que vídeos, fotos e lives feitas durante a viagem serão postadas frequentemente e 

quase que em tempo real.  

E, logo após, apresenta-se o kit que os jovens receberão no momento do 

embarque, contendo mochila, tag para identificação de bagagem, alguns brindes 

promocionais e a camiseta que deve ser utilizada por todos os alunos durante o 

embarque, deslocamento e desembarque, para que a identificação seja facilitada. 

Depois da apresentação finalizada são apresentados os valores e as condições de 

pagamento. 

Ainda no que tange às reuniões de pais, há diferença nas apresentações de 9º 

e 3º anos. No caso do 9º ano, as atividades têm uma dinâmica própria, feita 

inteiramente dentro do meio de hospedagem, que como explanado na apresentação 

do consultor, conta com animação na piscina e gincanas aquáticas, passeio de 

escuna com parada em uma ilha (nesse momento o consultor salienta que os jovens 

não pularão em alto mar), desembarcarão com toda segurança e o local é inabitado, 

ou seja, não terão contato com pessoas estranhas. Também há torneios esportivos, 

em que o colégio ganhador leva um troféu para casa, slackline disponível, 

canoagem sob um horário específico preestabelecido e com supervisão, mini safari 

nas dependências pertencentes ao resort.  

Além disso, acontecem as festas temáticas que ocorrem quase sempre à noite 

(com exceção da color fest, que é realizada durante o dia por ter uma dinâmica com 

um pó colorido) nos salões de eventos do meio de hospedagem, entre elas festa à 

fantasia, com atividades de concurso de melhor fantasia; festa do trocado, em que 

os meninos se vestem de meninas e as meninas de meninos, inclusive os monitores 

entram no clima da brincadeira; e, por fim, há o jantar de gala, em que no 9º ano é 

feita uma dinâmica em que os pais confeccionam em segredo uma carta que é 

entregue juntamente com os documentos de autorização no momento do 

embarque. O consultor reforça a importância desse momento, que, segundo ele, é 

único, e, apesar de não verbalizarem, nota-se que, a essa altura da viagem, os 
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jovens já têm saudades de casa, então, esse se torna um acontecimento especial 

na viagem. 

 No geral, durante a apresentação, enfatiza-se muito a segurança e o 

entendimento de que essa será a primeira viagem sem o acompanhamento dos pais 

para a maioria dos passageiros, inclusive o consultor no começo da sua explanação 

faz essa pergunta, com claro objetivo de aproximação, de demonstrar que entende 

o sentimento de preocupação dos pais e, realmente, nota-se na expressão da 

maioria dos pais um ar de preocupação no começo da reunião, mesmo que alguns 

estejam acompanhados dos seus respectivos filhos. 

Nessa apresentação de 9º ano, as questões ligadas à segurança são sempre 

enfatizadas, como por exemplo, quando o consultor lembra que haverá a presença 

de coordenadores das escolas participantes na viagem, que há uma divisão de alas 

masculina e feminina e que sempre haverá um monitor supervisionando essa 

barreira física, que apesar do trajeto Rio x São Paulo ser feito por via terrestre, não 

passará pela Linha Vermelha e será acompanhado em sistema de comboio por 

carros de apoio da empresa, adesivados para uma fácil identificação.  

Continua quando o consultor ressalta que o resort é fechado apenas para a 

empresa, que os ônibus estarão no estacionamento do resort caso seja necessária 

uma evacuação de emergência. Além disso, antes dos alunos, parte da equipe 

composta por coordenadores e equipe de marketing chega ao hotel antes e 

assegura que sejam retiradas todas as garrafas de bebidas que poderiam estar à 

vista, assim como é proibido o oferecimento de bebida alcóolica durante a viagem. 

Ainda no que diz respeito às bebidas e à segurança, foi levantada uma questão 

por um pai em relação ao que pode ser levado nas bagagens dos jovens, que tipo 

de precaução é tomada contra violência, e a resposta do consultor foi que os pais 

devem fazer essa revista nas bagagens antes da viagem, principalmente pelo fato 

de que os passageiros são menores, e lembrou que antes dos jovens serem 

acomodados, eles têm uma reunião no salão de eventos do hotel, momento no qual 

são apresentadas as regras, entre elas de convivência, não violência e a proibição 

do porte e uso de drogas e álcool, sob pena de desligamento da viagem. 

Com isso, notou-se que a preocupação principal dos pais é relacionada a 

segurança dos alunos. Ao saber disso, essa preocupação com a segurança 

apresentada pelo consultor nos slides e na própria fala dele, é claramente 

entendida, ou seja, a apresentação é direcionada justamente ao que os pais mais 
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querem ouvir, e isso se confirma no momento das perguntas dos pais, em que as 

questões são ligadas majoritariamente a questões de segurança, como por 

exemplo, sobre o número de alunos que estarão nessa viagem, se será feita 

somente com o colégio visitado, se poderão saber quais outros colégios viajarão 

com seus filhos. Em relação a isso, vale destacar que as viagens são realizadas 

com vários grupos de diferentes colégios, e a organização é feita de acordo com o 

número máximo de vagas disponíveis para cada data, que é variável. 

Além disso, as outras questões levantadas foram relacionadas à pandemia da 

covid-19, como também questões ligadas às condições de pagamento. Não foi feita 

nenhuma pergunta no que diz respeito às atividades. 

No caso do 3º ano, observou-se algumas diferenças consideráveis, como por 

exemplo, o volume de vendas. Os produtos de 3º ano são muito mais procurados e 

esse parece ser carro chefe de todas as agências especializadas em viagens de 

formatura. Por conta da pandemia, muitas das reuniões passaram a ser online, visto 

que esse produto tem uma demanda muito maior, e isso facilitou a logística dos 

consultores, de modo que podem unir vários colégios em uma só reunião. Logo, a 

audiência aumenta pelo fato de que não há deslocamento e imprevistos com 

atrasos. 

Na contramão do caminho apresentado pelo 9º ano, principalmente neste 

processo de promoção da viagem, a escola raramente está incluída. Isso se dá 

justamente por conta do imaginário que envolve esse tipo de viagem quando feita 

especificamente com esse público, que é composto em sua maioria por maiores de 

idade. Por isso, as escolas têm o receio de se envolver com algum possível 

problema ou situação polêmica, o que poderia macular a imagem da instituição.  

A observação da reunião de 3º ano acorreu de maneira remota, feita através 

de reunião no aplicativo google Meet. No seu ápice, havia 236 pessoas. Esse grupo 

era composto por 2 vendedores assistidos pelo supervisor da região, além de pais 

e alunos de diversos colégios do Rio de Janeiro. 

A reunião se iniciou com a apresentação da equipe, descrevendo os cargos 

e tempo de empresa, logo após, um resumo de que essa apresentação seria um 

passo a passo de como acontece a viagem.  

Antes de começar a apresentação de slides, o consultor ressalta a 

importância da reunião por se tratar de um sonho e, durante toda apresentação ele 

reforça essa ideia de sonho, momento único, que só se vive uma vez na vida e, 
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então, fala sobre o preenchimento de um formulário que garante as promoções que 

serão ofertas exclusivamente naquele dia. 

Finalmente, a apresentação de slides se inicia e a primeira parte aborda 

informações sobre a história e estrutura da empresa, apresenta o grupo ao qual a 

empresa pertence, explica que a empresa pesquisada é pertencente a esse grupo 

consolidado no mercado. Então, surgiu a necessidade de uma empresa que 

atendesse o desejo dos jovens que voltavam do intercâmbio e queriam comemorar 

o fim de uma etapa importante. Vale ressaltar que a todo momento, reforçava-se a 

ideia de segurança. 

Logo após, descreveram informações sobre as outras opções, como a 

“Trilha”, por exemplo, que é especializada em turismo pedagógico. E, então, 

começam a descrição da empresa pesquisada, seus 10 anos de mercado, seu 

crescimento rápido e seu atendimento a nível nacional, que entrou no mercado com 

um preço justo a fim de proporcionar a realização do sonho de cada vez mais jovens. 

Nesse momento, eles destacam o fato de que uma viagem de formatura se trata 

também de um intercâmbio cultural, por conta da oportunidade de conhecer 

pessoas de diferentes partes do país. 

A etapa seguinte apresenta todos os roteiros (que eles chamam produtos) 

disponíveis para as viagens de 9º ano, as de 3º ano, bem como as viagens 

pedagógicas que são personalizáveis. Descrevem mais especificamente as de 3º 

ano e salientam que esse grupo é o que mais tem opções, pois a empresa entende 

que cada um tem um sonho diferente, mais uma vez reforçando a ideia de um 

momento idealizado e único. 

Em seguida, eles falam especificamente do produto (roteiro) escolhido pelo 

grupo ali presente, apresentam as datas, informações sobre a cidade, que nesse 

caso foi Florianópolis, entram novamente no tema segurança e ressaltam que é a 

capital mais segura do Brasil, melhor cidade para fazer turismo e tem ótimo 

atendimento na área da saúde. 

Eles sugerem que os pais estejam presentes no momento do embarque, 

justificam que talvez será a primeira vez dos passageiros viajando sozinhos e será 

uma oportunidade para os pais constatarem a estrutura, o bom trabalho e a 

organização da equipe, bem como conhecer os monitores que cuidarão dos jovens. 

Neste ponto, são explanadas as facilidades dos mais de 20 hotéis que serão 

fechados exclusivamente para os jovens durante essa data, por um período de 8 
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dias e 7 noites, com recepção 24 horas e wi-fi para facilitar o contato com os 

responsáveis. Continuam explicando que a divisão dos quartos será feita 

previamente, de acordo com o desejo dos passageiros, sendo o máximo de 4 

pessoas por quarto, contando com meia pensão, café da manhã e jantar, visto que 

no período do almoço os jovens estarão em passeios e serão direcionados para 

restaurantes parceiros. 

Agora são apresentados alguns passeios e atividades, que são: Praia 

Canasvieiras, Praia da Joaquina com Sandboard e visita ao Beto Carreiro, que é 

opcional e pago a parte do pacote. Além disso, há uma novidade de parcerias com 

escola de surf, que oferecerá aulas de surf durante os passeios à praia e aulas com 

o projeto em alta, uma escolinha de altinha e futevôlei.  

Em seguimento, são apresentadas as festas como ponto alto da viagem e 

dentro desse universo. Há festas inclusas no pacote, há festas que são pagas à 

parte e a opção do party pass, pago à parte e que oferece o pacote completo de 

festas durante a viagem. Eles salientam que serão 13 festas no total, que podem 

ser distribuídas durante os períodos manhã, tarde e noite.  

Ainda no que diz respeito às festas, é importante destacar que por conta do 

crescimento desse tipo de viagem, foi gerado um movimento de transformação de 

algumas particularidades, como por exemplo, o contato dos jovens com pessoas 

fora do seu grupo. Quando em outrora, na época em que a pesquisadora trabalhou 

como monitora, as festas aconteciam nas casas de show dos destinos visitados. 

Hoje, devido ao grande número de passageiros que a empresa embarca e com o 

crescimento da empresa e, consequentemente, da sua infraestrutura, as festas 

ocorrem em um espaço exclusivo, sendo a empresa responsável por providenciar 

todas as questões da produção dos eventos, excluindo o contato dos passageiros 

com os indivíduos externos à experiência oferecida pela viagem. 

Algumas novidades também são apresentadas, como o Amaze Games, uma 

arena de games no qual acontecem disputas entre os hotéis e a Batalha da Aldeia, 

a apresentação e participação do que seria a maior batalha de rima do Brasil. Essas 

iniciativas aparentam ser mais uma estratégia para atender a maior quantidade de 

perfis possível, aumentando assim as vendas. 

Neste momento, o consultor descreve como o mais importante (lembrando 

que essa é uma reunião de pais) e fala sobre a estrutura e segurança da viagem, 

reforça todo esse ambiente de exclusividade, no qual os jovens têm a mesma faixa 



	
67		

etária e estão em hotéis e festas exclusivas para os passageiros das viagens da 

empresa, sendo assim, mais fácil o controle. 

Em continuação a esse tema, fala-se um pouco das funções de quem viaja. 

Do trabalho dos monitores, que ficam responsáveis como irmãos mais velhos, 

sempre por perto. Também falam sobre os coordenadores que fazem o 

planejamento estratégico do posicionamento dos monitores para uma cobertura 

total, do suporte que conta com produção, enfermeiros, segurança, médicos e salva-

vidas. 

O consultor cita a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo 

(EMBRATUR) e diz que a cada 45 passageiros deve se ter um guia, e faz um 

paralelo dizendo que, nas viagens, há um monitor para cada 12 passageiros, 

destacando a ideia de segurança mais uma vez. E prossegue frisando que a equipe 

está uniformizada para fácil identificação e sempre munidos de radiotransmissores.  

Além disso, lembra que o apoio aos responsáveis durante a viagem é feito 

através de uma base 24 horas localizada na recepção, a fim de atender qualquer 

solicitação dos pais, visto que os jovens muitas vezes acabam por esquecer de 

responder ou se comunicar com os responsáveis. 

Na parte de segurança, é enfatizado que apesar de ser um destino seguro e 

ter segurança nos estabelecimentos, a empresa conta com equipe própria de 

segurança adicional. 

No que diz respeito ao controle de passageiro, também é utilizada a pulseira 

com a Tag e QRcode, para controle e identificação a cada entrada e saída, 

embarque e desembarque e caso ocorra algum acidente. 

Para logística, contam com carros de apoio que acompanham todas as 

saídas para atender a qualquer necessidade. 

Quando abordada a parte médica, há uma intenção de aproximação quando 

o consultor pede encarecidamente a ajuda dos responsáveis para um 

preenchimento correto da ficha médica durante a assinatura de contrato. Assim, 

demonstrando extrema preocupação e dando importância a esse requisito, para que 

nenhum imprevisto ocorra, caso seja necessária uma consulta à ficha. Além disso, 

lembra que apesar de nunca ter sido usado, a viagem conta com um seguro-viagem 

e, novamente, aponta a preocupação da empresa com a segurança, e vê isso como 

um diferencial. 
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Por fim, aconselha aos pais a estarem acompanhando as redes sociais da 

empresa, pois como forma de incluí-los nas viagens, e passar uma sensação de 

vigilância, mesmo que a distância. A empresa faz postagens frequentes de fotos e 

vídeos das atividades que estão sendo realizadas, além da realização de lives 

durante as festas e atividades. 

As etapas finais falam sobre os kits que chegam 30 dias antes da viagem e 

contém camisas e tags de bagagem, lembram que o uso dessa camisa é obrigatório 

para que haja uma fácil identificação e controle de quem está viajando no percurso 

até a chegada ao destino. Também mencionam a loja que leva o nome da empresa, 

local em que são vendidos itens licenciados com a marca da empresa. E, então, 

falam sobre a vaquinha, plataforma em que amigos e familiares podem contribuir 

monetariamente, depositando dinheiro para ser gasto durante a viagem. 

A última etapa fala justamente sobre as condições de pagamento, prazos, 

canais de comunicação e incentiva que fechem a viagem o mais rápido possível, 

apresentando as vantagens exclusivas oferecidas nesse dia. Infelizmente, não 

houve momento de perguntas, o consultor justificou dizendo que havia muitas 

participantes na reunião e por isso seria inviável.  

 
Tabela 4 – Particularidades dos públicos atendidos 

Particularidades 9º ano do EF Particularidades 3º ano do EM 
Resort fechado, sem saídas Saídas para festas e passeios 

Escola quase sempre envolvida em 
todo processo 

Escola muito raramente envolvida 
no processo 

Expressamente proibido o consumo 
de bebidas alcoólicas 

Consumo de bebidas alcoólicas 
permitido para maiores 

Hora para dormir Não é imposto um horário para 
dormir 

Jantares temáticos Não há jantares temáticos 
Fonte: Nadini Falcão Machado (2022) 
 

Percebo que reuniões online será uma tendência a ser seguida, visto que a 

demanda do 3º ano é realmente muito maior. Então, reunir um grupo grande em um 

único realmente facilita para empresa, além do fato de que, no caso do 3º ano, a 

escola quase nunca se envolve, logo, não disponibiliza o seu espaço, o que gerava 

um custo de locação a cada reunião. Ademais, os jovens estão em uma fase mais 

independente, em que os responsáveis são convencidos mais facilmente, 
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principalmente, por conta de que maioria dos passageiros já alcançou ou está 

prestes a alcançar a maioridade.  

Constata-se já nessa fase, que os profissionais que trabalham como 

consultores, independente do produto apresentado, são unicamente ligados à área 

comercial, que a abordagem ligada ao lazer é apenas uma exposição dos 

equipamentos oferecidos, e o foco da apresentação é reflexo do principal trabalho 

desenvolvido pela empresa, que é passar uma imagem de segurança a fim de 

conquistar a confiança e finalizar a venda. Portanto, apresenta o lazer apenas em 

seu caráter passivo e funcionalista, incapaz de estimular o indivíduo, fomentando o 

desenvolvimento de uma visão crítica, criativa e consciente, portanto em 

discordância com a visão norteadora desta pesquisa, apresentada por Marcellino 

(2010). 

 
4.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E SEUS DESDOBRAMENTOS  

Os cargos são distribuídos de maneira complexa nesse nicho. Há alguns 

funcionários fixos e outros não, pois como as viagens são periódicas, ou seja, feitas 

por temporadas, os funcionários fixos da agência nem sempre participam das 

viagens, que são chamadas por eles de operações. Há essa divisão entre quem 

participa ou não e, em razão disso, existem os cargos fixos que seguem o regime 

de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e os freelancers que trabalham só 

quando há viagem.  

Geralmente, os cargos fixos são compostos por pessoas que não viajam, 

mas há exceções e possibilidade de jornada dupla, como por exemplo, no que diz 

respeito aos coordenadores das viagens, que na maioria das vezes fazem parte do 

quadro fixo. Nota-se que eles optam por inserir, nesse cargo de supervisão e que 

requer mais responsabilidade, profissionais de confiança da empresa, que têm um 

vínculo estabelecido, pois contam com a experiência em anos e know-how de como 

se dá todo processo.  

Há também o caso dos consultores de vendas, que por diversas vezes fazem 

o trabalho de monitoria, exercendo, nas viagens, trabalho e ganhando renda extra. 

Isso é visto com bons olhos pela empresa, pois o consultor fez parte do processo 

de venda, o pré-viagem dos grupos da região ou regiões as quais atende, portanto 

já está, de certa forma, familiarizado com os jovens, propiciando uma fácil 

aproximação com eles. 
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Tabela 5 – Cargos fixos que não participam da operação 

Gestão geral  Produto Comercial 
   

Diretor administrativo 

 

Diretor de operações e 

produtos 

Diretor comercial 

 

Gerente financeiro 

 

Supervisor de produtos Gerentes comerciais 

 
Analistas financeiros Analistas de produto Supervisores comerciais 

Gerente de marketing Estagiários Vendedores 

Analistas de marketing  Franqueados 

 
Gerente de atendimento   

Analistas de atendimento   

Fonte: Nadini Falcão Machado (2022) 

 

Tabela 6 – Cargos de freelancer que participam da operação 

Cargos de operação 
Coordenador geral 

Coordenadores de hotel 

Coordenadores do dia (passeios e festas) 

Coordenadores da noite (passeios e festas) 

Coordenador de serviços médicos 

Coordenador de produção 

Coordenador de staff (monitoria, motoristas, seguranças etc.) 

Coordenador de direção de escola 

Coordenador de transporte e logística 

Monitores 

Seguranças 

Médicos 

Enfermeiros 

Guarda-vidas 

Motoristas 

Produtores 

Fonte: Nadini Falcão Machado (2022) 

 

Salvo as exceções supracitadas, as tabelas acima representam as divisões 

entre os cargos fixos, que contam com regime CLT e lidam com o planejamento, 

processos de concepção e etapas em âmbito pré e pós-viagem. E os cargos de 
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viagens (operação), que são temporários e regidos por meio de contratos curtos, 

que atendem somente a uma ou mais as viagens, que são previamente acordadas. 

 As tabelas foram divididas como forma de facilitar a visualização dos cargos, 

suas caraterísticas e pormenores, para que no próximo tópico seja possível o 

entendimento da necessidade do treinamento dos profissionais, principalmente 

daqueles que, efetivamente, participam das viagens.  

Constata-se que os profissionais de lazer estão concentrados apenas na 

segunda tabela, como freelancer, portanto não são fixos, nem sequer fazem parte 

do regime de trabalho CLT, que, por norma, conta com uma série de benefícios e 

direitos. Esse fato reafirma a ideia de Stoppa e Isayama (2003) quando discorrem 

sobre a falta de organização da categoria, situação em que a maioria dos empregos 

se dá sem qualquer tipo de vínculo ou segurança, ou seja, os profissionais de lazer, 

ainda hoje, são considerados trabalhadores informais. 

Ainda no âmbito das questões que envolvem os profissionais que trabalham 

com lazer e viagens de formatura, a discussão a seguir propõe descrever como se 

dá o treinamento deles. 

 

4.4.1 TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS 

Os profissionais recebem basicamente 2 tipos de treinamento na empresa: o 

primeiro é o chamado Top Guide, qualificado por eles como um curso, em que são 

passados os conceitos, as práticas e as técnicas para ser um monitor. O curso é 

comercializado e aberto a todos, pode ser realizado no rio e em são Paulo, sujeito 

a alterações, de acordo com informações disponíveis no site da empresa (para 

curso que é realizado em Juquitiba- SP) o valor é de 599,00 reais com saída de São 

Paulo e 699,00 saindo do Rio de janeiro, esse valor inclui transporte rodoviário, 

refeições e acomodação, as palestras e atividades, certificado de conclusão e 

camiseta. 

 De acordo com o entrevistado, esse curso serve para ser um bom 

profissional de maneira geral, trabalhando com monitoria e afins em qualquer nicho.  

Já o segundo, eles denominam como um treinamento, que é considerado 

mais superficial, feito antes do embarque e direcionado para as políticas da 

empresa, bem como visão, missão e valores. Também são transmitidos detalhes da 

operação de acordo com o produto (roteiro/destino) do qual o grupo de profissionais 

irá participar. 
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De acordo com o entrevistado, hoje em dia, todos os profissionais que 

trabalham diretamente na viagem de formatura, fazem o curso chamado Top Guide. 

Esse curso tem a duração de um final de semana, em que todos os pormenores 

sobre as viagens de formatura e seus diversos aspectos são detalhados. Encontra-

se divido em módulos, que contém conceitos do que é uma viagem de formatura, 

direcionamento para uma abordagem correta com pais e alunos, comunicação, 

organização, disciplina, como também técnica de primeiros socorros.  

Nesse momento, o entrevistado ressalta que a comunicação é a base do 

trabalho de monitoria, e o relacionamento nesse mercado é fundamental. Além 

disso, adverte que o curso não é direcionado somente a viagens de formatura, o 

profissional que faz o curso, estaria preparado para trabalhar em qualquer ambiente 

relacionado à monitoria, seja ela em acampamentos, aeroportos, cruzeiros ou 

hotéis, pois os princípios básicos são comuns em todos os nichos. 

O curso é composto por palestrantes de diversas áreas, sendo eles: o próprio 

diretor de produtos e serviços da empresa, a coordenadora de operações e 

monitoria, o coordenador de passeios e transportes, o coordenador de monitoria e 

o coordenador de recreação. Além disso, conta com um profissional de fora, 

intitulado Practitioner em PNL, que tem a seguinte descrição de área de atuação: 

Psicólogo, Psicoterapeuta, Consultor, Master Practitioner em Programação 

Neurolinguística (PNL), Coach Integrativo Sistêmico, Facilitador de Constelações 

Familiares, Especialista em Técnicas de Vendas e Negociação, ministra 

treinamentos e consultorias nas áreas de comunicação, vendas e liderança. 

A sessão de palestras se inicia com o diretor de operações e produtos. Esse 

primeiro contato se trata, basicamente, de uma breve apresentação da empresa, 

discorrendo sobre como nasceu, aponta que é uma empresa que faz parte do grupo 

CI intercâmbios, dispõe de alguns dados, expõe o ponto de vista da empresa sobre 

o que seja uma viagem de formatura, logo depois apresenta os produtos e, por fim, 

aborda assuntos como: venda x entrega; o que é ser um monitor; o que te fazer ser 

um ótimo monitor; a relação do trabalho de monitoria e o mercado de trabalho. 

A seguir, a palestrante é a coordenadora de operações e monitoria. Nesse 

momento, o foco é sobre como a experiência pode ser transformada em vendas. 

Durante a apresentação de slides, são citados exemplos de produtos de sucesso e 

sua relação de vendas como experiência, como Disney, Iphone e Mc Donald's. A 

partir disso, é feita uma contextualização desse tema com a função de monitoria e 
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como isso pode ser aproveitado nesse mercado. E, então, são detalhados os 

passos para alcançar essa transformação de produto em desejo e como se dá a 

chamada “entrega do sonho”. Após, apresentam as características de como seria 

um monitor ideal, que inclui ser sorridente, observador, informado, considerado um 

bom exemplo, pontual e versátil., reforçando o estereótipo do profissional de lazer. 

Avança para recomendações de comportamento, como atenção à primeira 

impressão, linguagem corporal e comunicação, trabalho em equipe, mídias sociais, 

bebidas, drogas e relacionamento com clientes e, por fim, descreve os desafios que 

serão enfrentados, alertando para a grande carga de trabalho, tendo a necessidade 

de ter disposição, seriedade com trabalho, "animação total" e jogo de cintura. 

O terceiro palestrante é o responsável por coordenar a parte de passeios e 

transporte. Nesse momento, são transmitidas informações mais especificas sobre 

a viagem, como sistema de check-in e a importância da primeira impressão, e 

reforça a questão do sorriso. Segue transmitindo informações sobre as práticas que 

devem ser realizadas em cada etapa da viagem, como na reunião de boas-vindas; 

saídas de passeios e baladas; passeios diurnos e passeios noturnos; controle de 

alunos; práticas de embarque e desembarque; postura e comportamento dentro dos 

meios de locomoção (seja dentro do ônibus ou do avião), comportamento e postura 

em geral; e finaliza com as práticas para o check-out. 

Nesse ponto, o tema abordado é sobre como se comportar em 

emergências/urgências, e são descritas as práticas de primeiros socorros. Inicia-se 

por explicar o que são os primeiros socorros, o que deve ser feito de imediato, quais 

são os números de emergência e descrevem detalhes de algumas práticas 

especificas para lidar com situações como: obstrução das vias aéreas por corpo 

estranho (OVACE), conhecido como engasgamento; ressuscitação cardiopulmonar 

(RCP); além de como fazer avaliações de situações, reconhecer se são primárias 

ou secundárias e como proceder. 

Por fim, o coordenador de recreação apresenta questões ligadas diretamente 

a lazer e a recreação. O que chama atenção nessa apresentação é a definição de 

lazer apresentada: "Tempo que sobra do horário de trabalho e/ou cumprimento de 

obrigações, aproveitável para o exercício de atividades prazerosas”, esse fato 

confirma a ideia equivocada de que o lazer se resume apenas como o aposto ao 

trabalho, concepção considerada inapropriada por Marcellino (2010), por inclinar 

para uma visão restrita e limitada do que é o lazer. 
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 Em seguida, apresenta-se a definição de recreação da seguinte maneira: 

"Recreação é uma atividade de lazer, sendo o lazer tempo discricionário [...] As 

atividades recreativas são muitas vezes feitas para diversão, passar o tempo ou 

prazer e são consideradas "divertimento". Essa é a primeira definição de recreação 

disponível ao realizar uma simples pesquisa nos sites de busca na internet, o que 

nos inclina ao entendimento de que não há uma formação robusta em relação ao 

lazer. 

A partir disso, avança para explanação dos tipos de recreação e perfil, sendo 

elas descritas em hotel, acampamento, eventos, viagens e outros. Logo após, 

estabelece-se o foco em recreação nas viagens de formatura, qual é a função do 

recreador na viagem e o que é preciso para ser um bom recreador.  

Nesse ponto, são descritas as caraterísticas principais para exercer essa 

função, entre elas: vontade, animação, preparo e brilho no olho. Então, observa-se 

mais uma associação ao estereótipo que se criou em relação ao profissional de 

lazer.  

Em seguida, o tema abordado é a ética na profissão, seguido pelos desafios 

e dificuldades na recreação, descritos como tempo, espaço, material e público. Por 

fim, são dadas recomendações de como fazer recreação em diferentes ambientes. 

À vista disso, até aqui são trabalhadas questões práticas, muitas vezes ligadas 

apenas à reprodução de atividades. 

De acordo com a conceituação do lazer exposta na apresentação da 

empresa, nota-se que, em concordância com Marcellino (1983), o lazer, ainda hoje 

para muitos, é reduzido a uma válvula de escape, entendido de maneira restrita 

apenas pelo seu aspecto funcionalista e passivo. 

Isso se reflete também nas atividades de lazer oferecidas pela empresa, em 

formato de pacote de atividades já preestabelecidas, ou seja, as suas ações são 

baseadas apenas em condicionar a reprodução de tarefas (STOPPA E ISAYAMA, 

2003). 

Essa é uma visão restrita e conversa com a primeira conceituação de lazer 

apresentada por Dumazedier (1973), porém, o desenvolvimento e a evolução dos 

estudos acerca do lazer, fez com que fosse questionada e criticada por alguns como 

Marcellino (1983), por exemplo, que acredita que essa visão de lazer o torna 

limitado, demonstrando apenas suas relações com o trabalho e obrigações. Por 

outro lado, Marcellino (2007a) reconhece as inúmeras contribuições de Dumazidier 
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para os estudos do lazer, porém, adiciona novas discussões quanto ao tema, diz 

que o lazer não pode ser o resultado do tempo livre, justamente porque nenhum 

tempo é totalmente livre, logo é preferível relacionar ao tempo disponível. 

Então, no que diz respeito à formação dos profissionais de lazer, durante o 

oferecimento do curso, nota-se uma deficiência já nos conceitos e no entendimento 

do potencial que as atividades de lazer possuem. Ainda que haja uma parte voltada 

especificamente ao lazer, os conceitos se apresentam de maneira leviana, não 

cumprindo o seu papel de maneira ampla em suas competências. Por isso, sugere-

se uma revisão dos conceitos apresentados, para que o lazer seja compreendido e 

desenvolvido de forma consciente e consistente, que seja entendido como parte da 

cultura, respeitando a herança cultural e incentivando a troca. Por isso, é 

imprescindível que se dê importância à formação dos profissionais de lazer para 

que se entendam como intermediários das ações, e incentivem a troca e a 

participação crítica e criativa como sugere Marcellino (2010). 

 Não posso deixar de salientar que se faz necessária uma análise 

complementar, visto que, por conta da pandemia, não foi oferecido o curso durante 

a coleta de dados, e a análise se deu através do material disponibilizado pela 

empresa. A previsão para realização do próximo curso Top Guide será nas datas 

14 e 15 de maio de 2022 em São Paulo e 28 e 29 de maio de 2022 no Rio de 

Janeiro, portanto não foi possível analisar a apresentação de forma presencial. 

Logo, a presente análise foi feita apenas através de análise documental. 

No que se refere a outra formação, é denominada: treinamento pré-

embarque, que se trata de um treinamento direcionado e mais específico a cada 

tipo de destino (produto).   

Esse treinamento é realizado em todas as temporadas alguns dias antes da 

viagem (operação), e o principal objetivo é de recapitular e fixar as novas 

informações inseridas. Uma apresentação feita através da projeção de slides, é a 

ferramenta utilizada para promover o treinamento, cuja apresentação tem o layout 

elaborado pela equipe de marketing e seu conteúdo é produzido de forma 

colaborativa, como resultado da junção de ideias dos coordenadores e do 

operacional (monitores). Ocorre na sede da empresa, tendo opções de transmissão 

via Skype para os monitores que moram em outros estados ou em regiões do interior 

de São Paulo.  
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No que se refere ao conteúdo, ocorre uma separação em grandes temas, 

dos quais são divididos da seguinte maneira: a primeira parte da apresentação é 

denominada como “O papel do monitor”. Esse é o tema mais abrangente e contém 

algumas orientações que a empresa considera imprescindíveis, como estar 

informado sobre todas as atividades do cronograma e ter na ponta da língua todas 

as informações da viagem.  

Pelo fato de que estará em contato com os alunos em tempo integral, o 

monitor é tido como o centro de informações. Logo, faz com que seu papel seja o 

de ter conhecimento de todo o roteiro da viagem, como programação e horários, 

bem como saber a função de cada membro da equipe e, a partir daí, orientar os 

alunos de forma rápida, clara e correta. 

Além disso, algumas palavras chaves estão dispostas nessa parte da 

apresentação, representando o papel do monitor como: "trabalhar muito, animação 

total, disposição, seriedade e jogo de cintura". Finalizando com a frase "trabalhar 

com brincadeiras é diferente de brincar com o trabalho”, reforçando a importância 

do papel do monitor na viagem. Ainda nesse grande tema, é destacado o fato de 

que o monitor é visto como exemplo, já que muitos dos jovens vão querer ser como 

um monitor. Sendo assim, ele é observado a todo tempo e, através dessa intensa 

interação, pode influenciar e transformar a vida daqueles que estão ao redor.  

Na seção “Habilidades pessoais”, são apresentados subtópicos e frases 

pontuais, como por exemplo, "sorria, seja educado, tenha bom humor e 

principalmente disposição", reforçando novamente os estereótipos do profissional 

do lazer. 

A próxima área denominada “Monitor” é direcionada a mostrar como os pais 

e alunos enxergam o papel do monitor e a importância da primeira impressão, ou 

seja, propõe o entendimento que o monitor é um representante da empresa e deve 

se portar de acordo com a visão dela. Em primeiro lugar, explicita que os pais 

precisam sentir confiança. Já em relação aos alunos, a figura do monitor é a de um 

amigo, que está ali para animar e cuidar dele. Entretanto, ressalta a importância de 

se deixar claro o seu papel de responsável e representante da empresa. 

No que diz respeito ao tema “Roupa e aparência”, a apresentação se 

direciona a uma série recomendações a respeito da utilização do uniforme, salienta-

se a importância de estar uniformizado durante todo período de trabalho, incluindo 

o uso do crachá. Adverte sobre a utilização de acessórios que descaracterizem o 
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uniforme e ainda há uma recomendação sobre o caso de entrar na água para 

realizar alguma atividade ou interagir com os alunos, nesse caso se deve tirar o 

tênis. Entretanto, também não é permitido ficar sem o uniforme e, assim que sair da 

água, colocar o tênis e solicitar à coordenação (através radiotransmissor) a ida ao 

quarto para troca de roupa. Por fim, são dadas orientações de pós-viagem, como 

data de devolução do uniforme e penalidades caso ocorra dano ou perda. 

Os próximos temas discorrem sobre questões intrínsecas, que são 

“Conversa e linguagem”. No âmbito das “conversas”, adverte-se em relação ao tipo 

de diálogo, lembrando que apesar da figura de um amigo, o monitor deve lembrar 

do seu papel como profissional, estar disposto a ouvir, mas não expor sua vida 

pessoal, brincar sem ultrapassar o limite do respeito, não tocar em temas polêmicos 

que envolvam política, machismo, homofobia, racismo, entre outros, assim como 

também não estimular discussões desse tipo, o que de certa forma entendo pausar 

o caráter crítico das discussões. E finalizam com alerta de que não é permitido fazer 

reclamações de qualquer tipo, lembrando que qualquer reclamação deve ser 

direcionada a equipe de coordenação, que é quem poderá resolver seu problema. 

Já no que tange à parte de “linguagem”, o que se pede é atentar ao tipo de 

linguagem utilizado, é enfatizada a proibição do uso de palavrões e destaca-se a 

importância de uma aproximação com os alunos, muitas vezes feita através de um 

linguajar similar. É imprescindível o uso do português correto e, durante todo 

conteúdo do treinamento, é reforçado que o monitor representa uma empresa e é 

um profissional. 

 Visto que muitas escolas têm como acompanhantes professores, 

coordenadores e/ou diretores, que por sua vez, representam seus clientes, pois 

como se trata de uma viagem de formatura em que a venda é feita dentro das 

escolas e, para isso, deve-se haver confiança do corpo docente para que a empresa 

entre na escola para realizar as vendas, as reuniões e os processos pré-viagem. O 

aluno em si dificilmente viajará mais vezes, porém, esses acompanhantes são de 

certa forma responsáveis por influenciar as próximas venda de viagens. 

Nesse ponto, o tema é “Pontualidade”. Aqui é reforçado o entendimento de 

que o trabalho é todo feito em equipe, por isso a pontualidade deve ser 

imprescindível, principalmente pelo fato de que as atividades são rotativas e 

organizadas por turnos. Portanto, se uma pessoa atrasa, quase sempre prejudica 
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outro membro da equipe, para isso há um cronograma a ser seguido que contém o 

horário para tudo.	

O tema seguinte é denominado como “Cliente”. A recomendação aqui é 

desenvolver a habilidade de identificar o perfil do aluno, visto que nas viagens há 

uma grande diversidade. Isso se dá por vários fatores, seja por região onde vive e 

seus costumes próprios ou porque os jovens pertencem a diferentes classes sociais, 

pois têm diferentes tipos de personalidade ou até mesmo por apresentar um 

comportamento atípico, devido ao entusiasmo com a viagem e vontade de ser 

notado. 	

Então, são destacados e apresentados alguns perfis específicos que eles 

denominam como os “nerds”, que muitas vezes preferem ficar isolados e não 

gostam de participar das atividades; há também os “engraçadinhos”, que algumas 

vezes oprimem algum outro grupo; existem os “revoltados”, que fazem de tudo para 

desestabilizar e desequilibrar as atividades e o roteiro; por fim, os “excluídos”, que 

estão sempre sozinhos e têm medo de interagir. Por isso, os monitores são 

encorajados a interagir de acordo com o perfil de cada um, trazendo-os para uma 

convivência harmoniosa com todo o grupo para que a experiência seja prazerosa e 

inesquecível para todos os tipos de perfis, apesar da aparente boa intenção, 

categorizar e rotular os indivíduos soa preconceituoso. 

Um tema muito importante e atual, aborda as questões de mídias sociais. 

Com isso, algumas recomendações a respeito do uso de celulares e mídias sociais 

são apontadas, como por exemplo, é autorizado fazer posts desde que tenham bom 

senso. Portanto, é expressamente proibido fazer fotos com alunos segurando 

bebidas, copo na mão e cigarros (mesmo que não sejam seus). Também não se 

pode entrar no quarto de um aluno sozinho, nem fotografar dentro do quarto. E como 

forma de prevenir qualquer mal-entendido, é exigido que ao fazer fotos com alunos, 

o membro da equipe esteja com as mãos sempre erguidas ou à vista, para evitar a 

impressão de estar tocando no aluno. Por fim, destacam que não se pode deixar de 

atender o aluno para utilizar o celular e o uso para fins pessoais, somente é 

permitido no horário de descanso. 

No tópico denominado “Trabalho em equipe”, destaca-se a atenção na 

percepção da equipe como dependentes um do outro. A partir daí, o 

desenvolvimento do entendimento geral da importância do trabalho em equipe em 

todas as etapas da viagem. Dessa maneira, eles destacam a importância do que 
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chamam de "fazer a sua parte" e não só para o sucesso individual, mas também 

para o sucesso de todos e a realização de uma viagem incrível para os clientes. 

 Algumas recomendações básicas de conduta são sugeridas, como 

compartilhar informações, a proatividade e coleguismo, ajudar seu parceiro de 

equipe sempre que puder ser feito. Ainda falando a respeito do relacionamento de 

cooperação entre equipe, é destacado o fato de manter um ambiente de trabalho 

saudável e de bem-estar, mesmo quando estiverem no quarto no horário de 

descanso. Para tal, algumas ações simples, como manter o quarto organizado ou 

fazer silêncio se o outro estiver dormindo a fim de respeitar o tempo de descanso, 

podem contribuir para manutenção de um ambiente harmonioso. 

Em um pequeno tópico que discorre brevemente sobre as proibições, 

destaca-se que é expressamente proibido consumir bebida alcoólica e se relacionar 

com alunos em qualquer hipótese durante a viagem, não dar margem para dúvidas 

ou mal-entendidos. 

A seguir, aborda-se um tema considerado muito importante e que está 

presente em diversas partes do treinamento com denominações diferentes ou mais 

específicas, que nesse momento é intitulado como “Comunicação”, e vem 

dissertando sobre a maneira como a comunicação deve ser feita, em que para o 

desenvolvimento de uma comunicação rápida e eficaz, deve ser feita através da 

utilização de radiotransmissores. Portanto, atentam para o fato de que é 

fundamental lembrar de deixar seu rádio sempre ligado e no canal adequado, 

mantê-lo carregado e carregar sempre que tiver oportunidade (como antes de 

descansar na pausa ou antes de dormir), evitar deixar no modo viva-voz, 

principalmente na presença de alunos e, por fim, a importância de zelar por eles, 

pois se trata de um equipamento de alto custo. 

Há também o uso de smartphones que funcionam como leitores de QRcode. 

Cada aluno possui uma pulseira com QRcode que contém todas as informações, 

inclusive as informações médicas. Além disso, a pulseira serve para controlar e 

fazer a contagem dos alunos na entrada dos restaurantes e nas saídas e passeios. 

Então, alguns dos monitores usarão smartphones programados para fazer a leitura 

por aproximação desse QRcode das pulseiras e é, novamente, alertado para que 

seja dada atenção aos cuidados com esse equipamento. 

Nessa etapa da apresentação, descreve-se o funcionamento da ronda, 

ressaltando o fato de que há supervisão dos alunos 24 horas por dia, pois há ronda 
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diurna e noturna e a escala de trabalho é determinada de acordo com o destino e 

equipe. Dessa forma, o monitor em ronda deverá se posicionar somente nas áreas 

determinada pela coordenação. 

Por fim, o amplo tema chamado “Situações adversas” é dividido em três 

partes: acidentes, bebidas e drogas e vandalismo. No que diz respeito à ocorrência 

de acidentes, é lembrado que há um seguro para todos e enfermaria 24 horas no 

hotel. Quanto ao procedimento, inicia-se por acionar o seguro com ajuda do seu 

coordenador, uma vez que a norma é ficar com o aluno até a resolução do problema. 

No caso de estar em um passeio, há sempre um carro de prontidão a fim de uma 

solução rápida e eficaz. Após a resolução do problema, imediatamente, é feito 

contato com os pais com objetivo de mantê-los sempre informados e tranquilizá-los. 

Há também a visita de um médico em horário pré-determinado, portanto é proibido 

medicar aluno por conta própria. 

Uma viagem é composta por uma equipe grande, contendo enfermeiros, 

animadores (que também fazem o papel de monitores), os próprios monitores, 

coordenadores de viagens e, muitas vezes, os gerentes. Os monitores são a maior 

parte da equipe e os que interagem diretamente com os alunos, por isso, muitos, se 

não a maioria dos módulos, foram feitos direcionados a eles. 

Os coordenadores já foram monitores em algum momento, portanto têm o 

conhecimento de todo treinamento e, apesar de esse ser voltado para os monitores, 

os coordenadores também estão presentes no treinamento.  

Já os gerentes ficam em uma espécie de BackOffice, na resolução de 

problemas que os coordenadores não estão aptos a sanar, como também trabalham 

nas questões mais burocráticas. 

As percepções do treinamento pré-embarque são praticamente as mesmas 

do curso Top Guide já acima citados, com agravante de não conter um módulo 

abordando o tema “lazer”. Desse modo, conclui-se que esse tema é negligenciado 

nos treinamentos da empresa, mesmo que o profissional de lazer, instintivamente 

ou não, possa agir como educador ou, em alguma situação, exercer seu papel como 

mediador cultural. Entretanto, observa-se que isso não é uma preocupação da 

empresa, o que reforça a inquietação de Camargo (2003) com as dificuldades e a 

falta de valorização que os profissionais de lazer enfrentam no mercado de trabalho.  

Além disso, confirma-se que mesmo após anos de desenvolvimento de 

estudos no campo do lazer, mesmo hoje, a categoria de profissionais de lazer é 
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vista de maneira antiquada como bem expõe Camargo (2002), pois ele constata 

que, de maneira equivocada, ainda acreditam que a formação dos profissionais de 

lazer deve acontecer apenas de maneira empírica, de acordo com o desejo de 

trabalhar com pessoas, sendo feita de forma instintiva, em que o mais importante é 

a prática. 

Para um entendimento em relação às atividades de lazer, a seguir, serão 

descritas de que forma as atividades de lazer se dão nas viagens. Será discutido 

se, de fato, os profissionais de lazer são passivos, e se as infinitas possibilidades 

que o lazer carrega continuam sendo feitas de maneira leviana como pudemos 

perceber até agora.  

 

4.5 ATIVIDADES DE LAZER  

A discussão das atividades de lazer é parte fundamental desta pesquisa, pois 

esse tema e suas questões pedagógicas são a essência deste estudo. Por isso, a 

seguir, estão descritas como se aplicam e quais são as atividades de lazer contidas 

em uma viagem de formatura. O tema foi abordado na entrevista semiestruturada 

realizada e analisado através da observação simples nas reuniões que apresentam 

os produtos para os responsáveis.  

O planejamento da inserção das atividades de lazer se inicia na escolha do 

hotel. A empresa faz a seleção dos meios de hospedagem, priorizando os que 

tenham equipamentos de lazer disponíveis em suas instalações. Para mais, 

incorporam-se os passeios, o que, segundo o entrevistado, seria o diferencial da 

empresa. Ele ainda se aprofunda no assunto, destacando o fato de que quando a 

empresa surgiu há 10 anos, houve a iniciativa da inserção de atividades como estas, 

para que os jovens tenham mais opções de lazer além das festas.  

A empresa conta com passeios de escuna para todos os produtos, ou seja, 

tanto viagens de 9º ano, quanto nas de 3º e, conforme o entrevistado, pelo menos 

um monitor faz uma descrição dos acontecimentos históricos do local durante o 

percurso. Ele diz que "pelo menos um monitor ali, sabe passar todas as informações 

históricas e culturais do lugar" (DIÁRIO DE CAMPO, 2022). 

No caso dos produtos de 9º ano do EF, há um mini safari nas instalações do 

próprio complexo do resort, disponível para o produto Extreme Rio de Janeiro. Para 

os demais produtos de 9º ano, há animação na piscina com gincanas aquáticas, 

torneios esportivos, slackline, canoagem, além de algumas dinâmicas no salão de 
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festas uma vez por dia (com brincadeiras como Correio do amor, Quiz ou uma 

espécie de teatro improvisado, em que os responsáveis são os integrantes da 

equipe de animação), festas (festa do branco, havaiana, neon, luau, pool party e 

festa das cores, fazendo alusão ao holi, tradicional festa indiana) e jantares 

temáticos (fantasia, country, jantar de gala, do troca) que estimulam a troca, 

interação, sociabilidade e imaginação, trabalhando também o aspecto lúdico. 

Lembrando que as atividades estão disponíveis de acordo com a quantidade de 

dias que o pacote comprado oferece e com os equipamentos de lazer que o meio 

de hospedagem do destino dispõe. 

Para o 3º ano do EM, também há um passeio de escuna, que para quem 

escolhe Floripa como destino, passa pelo forte de Anhatomirim, forte da praia do 

forte, também passa pelo forte do Briego. Além disso, cada destino tem o seu 

passeio, um city tour, que é sempre acompanhado de informações históricas do 

local. 

Nos destinos de praia, contam com o passeio nas praias mais famosas da 

região visitada. No caso de Florianópolis, esse passeio é realizado na praia da 

Joaquina, na qual há disponível o Sandboard, conhecido como o surfe nas dunas.  

Para quem escolhe Porto seguro, há o acompanhamento com informações 

históricas quando se visita a “passarela do descobrimento”, apesar de ser mais 

conhecida como a “passarela do álcool”, situação em que o objetivo inicial dos 

jovens é provar a bebida alcoólica mais famosa da região, conhecida como “capeta”.  

Em destinos internacionais como Cancún, há o passeio para as ruínas de 

Chichén Itza, onde é possível conhecer a parte histórica e cultural do destino. 

Para o entrevistado, é importante que sejam passadas as informações 

históricas dos locais visitados, mas que isso deve ser feito de uma maneira 

dinâmica, contextualizando a teoria com o que o jovem está observando, para que 

se não perca o interesse. 
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Tabela 7 - Atividades de lazer – 9º ano do ensino fundamental 
Amaze weekend Amaze Extreme Amaze Extreme Sul 
Passeio de escuna Stand up paddle Quadra de vôlei 

Visita a ilha do guaíba Arco e flecha Tobogã 
Atividades aquáticas Atividades aquáticas Atividades aquáticas 
Torneios esportivos Torneios esportivos Torneios esportivos 

Canoagem Quadra de tênis Salão de jogos 

Safári Campo de futebol Campo de futebol 
Café da manhã do pijama Café da manhã do pijama Café da manhã do pijama 

Jantares temáticos Jantares temáticos Jantares temáticos 
Slackline Slackline  

 Caiaque  
 Tirolesa  

 Parede de escalada  

Fonte: Nadini Falcão Machado (2022) 
 

 
Tabela 8 - Atividades de lazer – 3º ano do ensino médio 

Florianópolis Porto seguro FloriPorto Búzios Cancún 

Beto carreiro Passarela do 
descobrimento 

 

Passarela do 
descobrimento 

Passeio a rua 
das pedras 

Isla 
Mujeres 

Praias Trancoso Praias minigolfe Xel há 
SandBoard 

 
Arraial d'Ajuda SandBoard Boliche Cenote 

Passeio de 
escuna 

 

Eco parque 
Arraial d'Ajuda 

Passeio de 
escuna 

salão de 
jogos 

Chichén 
Itza 

 Toa Toa Toa Toa Arco e flecha Boat 
party 

 City Tour 
 

City Tour 
 

Pista de 
Skate 

 
 

   Campo de 
futebol 

 

Fonte: Nadini Falcão Machado (2022) 
 

Percebe-se através de uma simples pesquisa ao site, que há uma 

disparidade nos destinos de 3º ano, consegue-se entender quais são os destinos 

mais procurados, portanto, recebem mais atenção, como também quais são os 

focos de cada viagem. O destino de Natal, por exemplo, não tem descrição de 

atividades de lazer, somente das festas; o destino de Floripa é o mais bem 

detalhado, contém atividades de lazer, mas percebe-se que o foco são as atrações 

das festas; Porto Seguro tem um enfoque especial na parte histórica com o city tour; 
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o destino que mescla Florianópolis e Porto acaba sendo somente o que propõe, 

uma mistura dos dois; Búzios é focado nos equipamentos de lazer que estão 

disponíveis no meio de hospedagem; Bariloche sequer está descrito no site; e 

Cancún aparece com um mix de passeios culturais e festa, mas conta com um forte 

apelo às baladas famosas da região, o que, de acordo com o entrevistado, é de fato 

o que os jovens mais se interessam ao comprar o pacote. 

Verifica-se que o objetivo principal de todo trabalho desenvolvido pela 

empresa é pautado em como atrair os alunos e conquistar a confiança dos pais 

através do controle e da segurança. E, no que diz respeito especificamente ao lazer, 

é aplicado de maneira negligente. A empresa entende as atividades de lazer como 

serviços adicionais à viagem e, para eles, o foco são as festas e atrações artísticas, 

o que, de fato, atrai os jovens e, consequentemente, as vendas. 

As demais atividades de lazer são realizadas de maneira genérica, sem 

respeitar a heterogeneidade dos grupos, portanto, não respeita a realidade, nem os 

saberes ou a herança cultural do indivíduo. Isso se dá como consequência da falta 

de formação e qualificação adequada, em que os conceitos atualizados do lazer são 

desconhecidos pelos profissionais da área e os torna apenas reprodutores de 

manuais (STOPPA E ISAYAMA, 2003). 
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5 IMPACTOS E MUDANÇAS GERADAS PELA COVID-19 NAS VIAGENS DE 
FORMATURA 
 

A pandemia que assolou o globo, impactou de forma negativa a maioria dos 

setores, com o turismo não foi diferente. Aliás, o turismo sofreu um grande golpe 

por diversos motivos, seja por conta do lockdown, fechamento das vias de acesso, 

proibição de viagens não essenciais, entre outros dos muitos fatores que 

contribuíram para o enfraquecimento do setor no período.  

O segmento de viagens de formatura sentiu duramente esse impacto, sendo 

as principais consequências, conforme entrevistado exemplifica, foram o desejo dos 

responsáveis pelo cancelamento das viagens, querendo o dinheiro investido de 

volta por conta da interrupção total das operações. Com isso, instalou-se um cenário 

de insegurança e incertezas, pois o sistema de operações de uma viagem de 

formatura funciona da seguinte maneira: a empresa se compromete com o 

fornecedor, recebe e os paga conforme o dinheiro vai entrando em caixa, é um ciclo, 

um processo dinâmico e houve essa quebra.  

O entrevistado diz entender o desejo de muitos responsáveis de voltar atrás 

na compra, pois muitos deles ficaram sem trabalho e sem renda. Porém, a seu favor, 

havia uma medida provisória, um PL, que autorizava o setor de turismo, de lazer e 

eventos, e consequentemente o segmento de viagens de formatura, a deixar o valor 

investido como crédito na empresa por até 12 meses (que depois se prolongou) ou 

então cumprir a devolução contratual. 

Mesmo assim, esses impactos interromperam totalmente as vendas, 

gerando um efeito bola de neve, isso porque todos os pagamentos feitos para aos 

fornecedores, todo dinheiro investido, ficou preso. Logo, não havia mais dinheiro 

fluxo de caixa, não havia dinheiro em caixa, portanto, para que as empresas não 

quebrassem, tinha que se investir dinheiro próprio. 

Além disso, a quebra desse ciclo, desse fluxo, gerou consequências a longo 

prazo, pois o fato de não haver vendas, ocasionava o não pagamento ao que tinha 

se comprometido com os fornecedores. Com isso, os preços que são praticados 

hoje, são absurdamente maiores do que antes. Entretanto, não há como repassar 

esse aumento integralmente ao consumidor final, ou então não há venda. 

O entrevistado ainda lembra que, mesmo depois que as viagens foram 

liberadas, a economia de quem compra os produtos da empresa já tinha sofrido 
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mudanças drásticas. Assim, gerou-se um cenário de futuro incerto e, por isso, o 

corte do lazer foi das primeiras medidas de contenção de gastos nas economias 

dos lares. Ele ressalta que o lazer, o turismo e o setor de eventos ainda são vistos 

como artigo de luxo, pois em detrimento das necessidades básicas, como pagar o 

aluguel, luz ou alimentação, o lazer acaba por ser visto como um supérfluo. 

Além do impacto financeiro, através da entrevista, a pesquisa buscou saber 

quais foram as mudanças que a Covid gerou no sistema das viagens de formatura 

e se alguma delas se tornou permanente. Pôde-se notar duas grandes mudanças: 

uma ligada diretamente ao produto e outra ligada ao sistema de trabalho. 

Quando se fala em produto, o entrevistado conta que, por consequência de 

uma economia enfraquecida, surgiu a necessidade de adaptar os serviços contidos 

no produto, teve-se que se enxugar o máximo possível para que a venda 

continuasse viável, tanto para empresa, com uma margem de lucro aceitável, 

quanto para o consumidor final, com preços justos. Dessa forma, a visão de produto 

mudou, da quantidade de serviços que se tinha antes e do que precisa ter hoje, 

"porque antes o nosso produto era muito inflado de serviço, tinha muito serviço, só 

que a gente parou pra pensar e falou ‘pera aí’, não dá pra entregar todos esses 

serviços na mesma viagem". 

Ele ainda ressalta que antes da pandemia, não havia tempo para analisar 

essa questão, havia uma injeção automática de serviços, porque estava sempre 

vendendo bem, o preço não era um problema, pois vendia independente do preço 

que eles quisessem colocar, e justifica essa quantidade exagerada de serviços em 

uma só viagem como artifício para ganhar mercado, o que, segundo ele, de fato, 

aconteceu. Isso só entrou em questão por causa da análise de custos que surgiu 

necessária por conta da pandemia. Somente após essa análise, a empresa 

entendeu que precisaria moldar o seu produto, tornando-o mais enxuto. Como se 

tornou mais confortável para o seu cliente, gerou-se um melhor aproveitamento das 

atividades oferecidas. 

A segunda grande mudança foi o sistema de trabalho em casa, forçado pelas 

condições impostas durante o período pandêmico, essa se tornou permanente para 

algumas áreas, sendo elas, o administrativo, operacional e financeiro. Esse medida 

fez com que diminuísse os gatos da empresa com infraestrutura, com contas de 

energia elétrica, com a manutenção de espaços e equipamentos, entre outros, mas 

que, por outro lado, acaba por ser direcionado ao trabalhador, que usa seus próprios 
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recursos de um ambiente pessoal, além dos outros contras do trabalho remoto, 

como o excesso de trabalho. 

Na visão do diretor de operações, isso é ligado diretamente aos custos fixos 

da empresa, pois são 120 funcionários internos, que antes da pandemia, pensava-

se, por exemplo, em abrir um segundo escritório, já que o atual não suportava 

abrigar a equipe que seguia em crescimento. Após o início do sistema home office, 

foi possível enxergar esse modo de trabalho como uma possibilidade real e 

palpável, em que os custos fixos diminuíram significativamente. A visão de antes 

que era ter um escritório em cada zona da cidade, converteu-se em um escritório 

central que abriga a equipe comercial, atendimento e vendedor, pois o comercial 

precisa estar em contato com os outros vendedores. Então, o sistema ideal, que 

funciona hoje, é um escritório que serve como base para que os vendedores tenham 

o atendimento de que necessitam. Com isso, está nos planos da empresa entregar 

o escritório que utilizam hoje, que é exclusivo da empresa, fazer a mudança para a 

sede do grupo a qual pertence, a CI, e alugar um depósito para guardar os materiais, 

o que seria menos custoso. 

Além disso, um pormenor que não foi citado nessa etapa da entrevista, mas 

que também está inserido no tema das mudanças que ocorreram por conta da 

pandemia, foi a maneira como se dá o City tour, que antes era feito a pé e hoje será 

feito de maneira panorâmica de dentro dos ônibus. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O tema central da pesquisa gira em torno do universo das viagens de 

formatura e a escolha foi feita por dois motivos: o primeiro foi a minha experiência 

como monitora nesse ramo. Quando enxerguei um universo a ser explorado, com 

uma série de questões que careciam de respostas, assim, desvendar cada detalhe 

desse mundo tão completo e complexo, fez-me, e ainda me faz, querer ir além. O 

segundo motivo surgiu ao me apaixonar pela academia, pelo mundo do lazer e da 

educação ou mais precisamente pela vontade de unir esses dois mundos. Com isso, 

iniciando as pesquisas primárias, observei que não havia nenhum estudo que 

tivesse as viagens de formatura sob a ótica do lazer como objeto central de estudo, 

e os poucos estudos que abordam esse tema, além de estarem voltados para outras 

áreas, em sua maioria abordando as questões econômicas e mercadológicas, 

também não fazem uma descrição detalhada de como se desenvolve uma viagem 

de formatura.  

Em vista disso, a pergunta problema dessa pesquisa procurou saber se as 

viagens de formatura são desenvolvidas em estreita relação com o imaginário criado 

a cerca delas ou se as agências de viagens, em algum momento, elaboram 

propostas pedagógicas em suas atividades de lazer? 

Já o objetivo geral dessa pesquisa foi analisar se há e como se dá o 

desenvolvimento de propostas pedagógicas inseridas nas viagens de formatura. E 

como objetivos específicos: 

a) Descrever como funciona o processo de uma viagem de formatura; 

b) Entender como é realizado o processo de formação profissional dos 

monitores e coordenadores; 

c) Identificar e analisar a relação lazer e educação no processo de 

desenvolvimento da viagem. 

Compreende-se que os objetivos dessa pesquisa foram cumpridos. 

Primeiramente, para que fossem respondidos os questionamentos propostos, foi 

desenvolvido um primeiro capítulo debruçado nas obras de autores pertinentes aos 

temas abordados, a fim de alcançar um embasamento teórico para que a análise a 

seguir fosse exequível. 

Inicialmente, desenvolveram-se as discussões relativas aos objetivos 

específicos, quando, no segundo capítulo, descreveu-se como se desenvolve o 
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processo e as etapas para realização de uma viagem de formatura. Essa exposição 

foi elaborada da maneira mais detalhada possível, atendendo o primeiro dos 

objetivos específicos estipulados nesta pesquisa.  

Antes de tudo, procurou-se descrever como se dá uma viagem de formatura 

desde a sua idealização, antes mesmo da materialização de suas etapas, mais 

precisamente de que maneira se construiu o imaginário, ou seja, como ela é vista 

de fora por quem almeja ou não fazer parte desse universo, bem como de que 

maneira ele é construído e quais etapas são desenvolvidas pela empresa.  

A fim de continuar a responder esse objetivo, percebeu-se a necessidade de 

fazer uma descrição detalhada de como se dá o processo para a realização de uma 

viagem de formatura, desde a fase prévia, a construção do que eles chamam de 

“produtos”, que são os diversos tipos de viagem e seus destinos, bem como a 

descrição de cada um desses produtos e de suas determinadas particularidades, 

visto que as viagens de formatura ocorrem de maneiras muito destintas para os 

públicos atendidos, sendo eles o 9º ano do EF e o 3º ano do EM. 

A fim de responder o segundo objetivo específico, através dos dados colhidos 

na entrevista, foi desenvolvido um item que apresentou os cargos, os 

desdobramentos entres os funcionários fixos e os temporários, quais participam das 

viagens e de que forma essa divisão é feita e, finalmente, também foi elaborado um 

item que esmiuçou como se dá a formação dos profissionais envolvidos com esse 

tipo de trabalho, que na empresa pesquisada é composta por um treinamento 

oferecido aos seus profissionais e um curso que pode ser feito por qualquer 

aspirante a monitor (mesmo que não faça parte dos funcionários da empresa) e tem 

um custo para quem queira participar. 

O último objetivo específico, acabou por conversar diretamente com o 

objetivo geral, já que nesse caso, constatou-se não haver uma formação profissional 

direcionada aos profissionais de lazer ou sequer alguma iniciativa para inserção de 

propostas de cunho pedagógico nas atividades de lazer. 

 No tocante ao objetivo geral, através da entrevista semiestruturada com o 

diretor de operações e produtos da empresa, confirmou-se o fato de que não há 

qualquer planejamento da inserção de atividades de lazer que contenham algum 

tipo de proposta pedagógica.  

Ainda que, quando perguntado se considera haver alguma proposta 

pedagógica inserida nas viagens de formatura, e a resposta ter sido positiva, 
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justificando a inserção de passeios que são acompanhados de um monitor que faz 

papel de guia, trazendo as informações históricas e culturais do local visitado, de 

fato não há nenhuma outra atividade com esse propósito e entende-se que essa 

ação não é feita de maneira consciente. 

Ainda segundo o entrevistado, desde sua concepção, a empresa vem 

tentando desfazer um pouco essa imagem exagerada de bagunça das viagens de 

formatura, que era exclusivamente composta por festas e álcool, e a estratégia 

utilizada na criação para tentar essa dissociação, foi justamente a inserção de 

passeios. 

De fato, os passeios guiados podem ser considerados atividades de cunho 

pedagógicos, mas somente quando são idealizadas com esse propósito. Para mais, 

carece de um conjunto de atividades desse tipo e que essas, sejam planejadas com 

esse objetivo, o que não é o caso, já que esse se configura como um momento 

isolado do passeio. Ademais, o entrevistado confessa noutros momentos da 

entrevista que a intenção principal da inserção de atividades e ações, bem como o 

planejamento como um todo, é a venda. 

Pude perceber que, durante toda entrevista, a preocupação com as vendas, 

lucro, números e estratégia de marketing se torna evidente, demonstrando, assim, 

uma visão mercadológica predominante em todas as etapas da concepção de uma 

viagem de formatura. 

Relativamente à inserção de propostas pedagógicas, segundo o 

entrevistado, é um aspecto importante para a empresa pesquisada, e ele ainda 

ressalta isso como o diferencial da empresa, que, de acordo com ele, é a única que 

se importa com esse tipo de questões, afirmando que tem com isso, o objetivo de 

desfazer esse imaginário exagerado criado sobre esse tipo de viagens, que 

geralmente é relacionado a apenas festas, bebidas e descontrole generalizado. 

Ainda complementa dizendo que intenção é proporcionar um ambiente seguro e 

consciente, no qual os jovens tenham a possibilidade de aprender sobre o local 

visitado. 

Apesar de quando perguntado sobre a inserção de atividades de cunho 

pedagógico, o entrevistado não distingue as atividades de 9º ano do EF e as de 3º 

ano do EM. Porém, através da análise de uma série de outros momentos, como no 

decorrer da entrevista, de acordo com a análise documental, da observação simples 
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feita durante as reuniões de responsáveis e experiência prévia como monitora na 

empresa, pude observar que existem algumas diferenças consideráveis.  

Logo, observando as atividades de lazer oferecidas nas viagens, à luz da 

teoria dos autores em que a presente pesquisa se baseia, surgiu a necessidade de 

fazer a análise de forma individual aos grupos atendidos. Pois, quando, por 

exemplo, nas viagens de 3º ano do EM as únicas atividades de lazer são os 

passeios e o city tour, nas viagens de 9º ano do EF contam com um tempo maior 

para a realização de atividades, e isso se dá por conta do modo como a viagem é 

operada, sendo em um resort, logo, as festas e atividades são realizadas nas 

dependências do meio de hospedagem, não há saída, portanto, não se perde tempo 

com o processo de deslocamento, por exemplo.  

A empresa, por sua vez, com o objetivo de preencher esse espaço das festas 

e passeios, procura meios de hospedagem que já ofereçam equipamentos de lazer 

de qualidade, e é por conta disso que as viagens de 9º ano são feitas 

predominantemente em resorts. Para mais, elaboram uma série de atividades como 

torneios esportivos, gincanas e algumas reuniões feitas no salão de eventos antes 

dos jantares temáticos 

Durante essas reuniões, ocorrem atividades como concurso de fantasia, 

correio do amor/amigo e teatro improvisado. Nesse caso, existem uns monitores 

que, na verdade, exercem a função de equipe de animadores da viagem e para 

essa função não existe nenhum treinamento específico fornecido pela empresa. E, 

para a elaboração e realização de atividades de lazer, a empresa tem confiança na 

experiência prévia desses profissionais. Eles têm um líder que trabalha na empresa 

há anos. Uma curiosidade sobre isso, é que ele é considerado a "persona", a cara 

da empresa, o ponto de referência visual da empresa, e esse profissional é o 

responsável pelas atividades de lazer e quem tem a liberdade de elaborar essas 

atividades. 

 Porém, apesar da liberdade de criar, as atividades são elaboradas antes do 

encontro com os jovens, não contam com a participação deles e não há nenhum 

tipo de incentivo para que os jovens criem suas próprias atividades. Então, as 

atividades são pré-definidas, não respeitando os saberes ou a herança cultural de 

quem participa, não desperta no jovem a autonomia, o desenvolvimento da 

capacidade crítica, nem mesmo a troca de saberes. Dessa maneira, o animador não 

assume o papel de agente de mudança, nem de intermediário de uma atividade de 
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lazer que tenha relação com a educação como sugerem os autores nos quais a 

pesquisa se debruçou. 

Os jovens por sua vez, com exceção daquelas reuniões que acontecem 

antes dos jantares, têm a liberdade de não participar das atividades oferecidas e 

tendo a possibilidade de exercer o ócio durante a viagem. Porém, são sempre 

“incentivados” a participar de alguma atividade, e essa é uma prática salientada no 

treinamento dos monitores. O objetivo da empresa é fazer com que os jovens 

estejam juntos, participem de todas as atividades, para que segurança e o controle 

se deem de maneira mais fácil. Isso é entendido como um benefício pelos olhos da 

empresa, porém essa prática anula a individualidade e, novamente, não respeita as 

preferências, os saberes e a herança cultural de quem participa, pois os grupos 

sempre serão heterogêneos.  

 Falando a respeito dos jantares temáticos do 9º ano, enxergo como uma 

maneira de compensar os jovens desse grupo da privação das saídas para as 

baladas, momento esse que é o ápice das viagens de formatura e, principalmente, 

do imaginário construído sobre ela.  

Um ponto importante a ser destacado, é a maneira como algumas ações 

existem, mas são realizadas de forma não intencional no âmbito da elaboração das 

atividades de lazer de forma consciente da sua capacidade. Os jantares temáticos, 

por exemplo, acabam por de alguma maneira, estimular a inserção do lúdico, de 

trazer a sua herança cultural e os saberes de cada um, o jovem tem a oportunidade 

de personificar aquilo que gosta ou gostaria ser, isso ocorre no ato de se fantasiar 

quando no jantar à fantasia ou quando se coloca no lugar do outro no jantar do 

“troca”, muitas vezes utilizando esse momento para ser quem realmente gostaria de 

ser no dia a dia e, por algum motivo, é privado. O próprio jantar de gala, marca o 

momento de despedida e traz atenção para reflexão do encerramento de um ciclo. 

Contudo, constata-se que de fato não há propostas pedagógicas inseridas 

nas viagens de formatura, que apesar do 9º ano ter uma maior aproximação com 

atividades desse caráter através das gincanas, atividades de lazer programadas e 

passeio de escuna à ilha com informações sobre história, percebe-se que isso não 

tem relação com a implementação intencional, que não há um estudo específico ou 

alguém qualificado na área. Também não há um planejamento ligado diretamente 

a questões pedagógicas, essa preocupação até existe, mas com objetivo de que se 
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ofereça um produto diferente, mais completo e mais atrativo também aos pais, 

intencionando mais uma vez, mesmo que indiretamente a venda. 

 Além disso, essas ações não são intencionais e passam despercebidas pela 

empresa, pois o foco principal, como a própria fala do entrevistado, é "elevar a 

qualidade do produto" e, consequentemente, a venda. Então, mesmo que 

benéficas, essas ações são passivas e isoladas, tornando-se insuficientes para 

serem consideradas atividades que têm a relação educação e lazer em seu duplo 

aspecto.  

Caminhando para o tema de um dos objetivos específicos, a questão que diz 

respeito à formação dos profissionais, mais uma vez a visão se mantém nesse lugar 

de vendas e mercado. Percebe-se isso durante toda entrevista, em que o foco é 

sempre o discurso sobre a segurança e de que maneira se consegue passar esse 

aspecto gerando a confiança dos responsáveis, para que isso também seja 

transformado em venda.  

Em um trecho da entrevista, o diretor de operações e produtos fala sobre o 

treinamento profissional, reforçando o pensamento de que, hoje, o curso da 

empresa não é mais um curso que ensina a ser um monitor da empresa somente, 

uma vez que tal situação atenderia a todos os nichos de atuação no mercado, e isso 

favoreceria a venda do curso, rentabilizando a empresa.  

Logo, não há nenhuma formação específica voltada para o lazer, há sim um 

curso de formação de monitores, que é chamado Top Guide, e é o mesmo oferecido 

para todos os profissionais que viajam. O objetivo é formar um profissional capaz 

de proporcionar uma a operação que seja bem-sucedida, para que o jovem se sinta 

confortável, feliz e, sobretudo, seguro. Essa preocupação com a segurança foi um 

fato que me chamou atenção durante todo o processo de coleta de dados e, 

somente ao final, analisando os dados, pude perceber que tudo se conecta. Em 

suma, tudo tinha relação com o objetivo principal: as vendas. 

 No primeiro momento, durante a observação da apresentação do consultor 

de vendas da viagem de 9º ano, pude notar que o tema segurança estava sempre 

presente, direta ou indiretamente em quase todos os tópicos da apresentação, ao 

final, pude perceber através do momento de perguntas, que com exceção das 

dúvidas sobre as formas de pagamento, todas as outras eram ligadas à saúde e à 

segurança dos jovens, o que constatei também durante todo discurso do diretor de 

operações e produtos da empresa na entrevista. Portanto, admite-se que essa 
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apresentação e esse discurso são parte das estratégias elaboradas 

intencionalmente para que possam ser convertidas em vendas, até mesmo os 

módulos inseridos no curso oferecido pela empresa para formação dos profissionais 

que participam diretamente das viagens de formatura, estão ligados a temas que 

têm a possibilidade de agregar valor ao produto, seja para satisfação dos jovens 

e/ou incorporar os fatores que gerem uma confiabilidade nos responsáveis, quem 

são os verdadeiros compradores dos produtos.  

Com isso, conclui-se que a formação de profissionais que trabalham com 

viagens de formatura, não dispõe de treinamento específico ligado ao lazer, não 

cumprem nenhum dos requisitos recomendados como básicos para atuação nessa 

área e quando cita o lazer, fala exaltando seu caráter funcionalista, o que gera uma 

concepção restrita e limitada do conceito e das potencialidades do lazer.  

É fundamental que o entendimento correto dos conceitos de lazer esteja 

presente na formação dos profissionais e que seja executado de maneira 

consciente, pois. de outra forma, os profissionais se tornam apenas meros 

reprodutores de tarefas, baseados em manuais genéricos, sem atentar ou respeitar 

a individualidade de cada componente do grupo e, mais uma vez, deixam de se 

tornar um mediador cultural, intermediário de ações que deveriam incentivar a 

participação de todos de forma criativa e crítica, por meio da troca.  

À vista de tudo que foi exposto, percebe-se que a visão da empresa é 

majoritariamente voltada para um único objetivo: vender. Isso pode ser percebido 

durante toda entrevista e durante toda a coleta de dados também, pois todas as 

ações, desde a construção do produto, elaboração de material de apresentação do 

produto e treinamento, são voltados para o mesmo fim. 

Pode-se perceber também que as viagens de formatura têm seu foco nos 

produtos de 3º ano do EM. Todo esse imaginário que se criou e que está descrito 

no decorrer da pesquisa, é pautado na descrição de uma viagem de 3º ano, mesmo 

porque nas viagens de 9º ano, os passageiros são menores e não lhes é permitido 

o consumo de bebidas alcoólicas. Como já mencionado, creio que é esse imaginário 

que sustenta esse mercado e o grande objetivo das empresas é convencer os 

responsáveis de que seus filhos estarão seguros, porém, a real intenção, é mesmo 

reforçar toda essa ideia mágica do oferecimento de um ambiente de liberdade e 

prazer. 
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 Analisando todos os pontos citados acima, baseados no referencial teórico 

apresentado, reforça-se e confirma que a visão que, o que se tem hoje no mercado 

de viagens de formatura, é majoritariamente voltada para o campo mercadológico. 

Logo, independente das boas intenções ao oferecer atividades que possam 

enriquecer o aspecto cultural da viagem, o que norteia a preparação do roteiro e do 

cronograma, tanto das viagens de 9º ano do EF, quanto das no 3º ano do EM, são 

questões diretamente ligadas com a saúde financeira da empresa.  

Entretanto, entendo que apesar de uma resposta negativa para o objetivo 

geral sobre a inserção de atividades de lazer que contenham uma proposta 

pedagógica nas viagens de formatura, cabe uma análise complementar sobre qual 

é o propósito desse tipo de viagem, a fim de entender em um contexto mais amplo.  

Ainda no referencial teórico, buscou-se compreender a relação do consumo 

de álcool nas comemorações e seu aspecto ritualístico, para que agora fosse 

possível fazer uma análise desse tipo de ambiente relacionado às viagens de 

formatura. Ao longo da pesquisa, evidencia-se o fato de que as viagens de 3º ano 

do EM são as que carregam todo o imaginário descrito no decorrer do trabalho e 

que, efetivamente, trata-se de um momento único e mágico para os jovens que 

almejam tanto essa experiência. 

Então, com objetivo de analisar de que forma se dá a visão da empresa 

nesse aspecto, foram feitas duas perguntas relacionadas a esse tema na entrevista. 

Uma delas sobre qual era a opinião e qual era o propósito de uma viagem de 

formatura; e a segunda, se o entrevistado considera a viagem de formatura como 

um ritual de passagem. 

Observou-se que a visão da empresa é pautada sobretudo na celebração 

das histórias construídas durante a vida escolar e nas experiências vividas em uma 

viagem de formatura. Dessa maneira, o entrevistado menciona que a criação do 

slogan da empresa – “Mais histórias por viagem” - tem relação com essa visão, 

justamente por se tratar de um momento que será lembrado por toda a vida. E ainda 

reforça dando exemplos de que a viagem é tão marcante na vida do jovem, que 

ainda hoje, mesmo 12 anos depois de sua atuação como monitor, ainda é 

reconhecido por antigos passageiros que lembram de situações das viagens. 

Já no tocante ao aspecto ritualístico, o entrevistado faz uma comparação com 

as festas de formatura, momento em que há um cerimonial e um protocolo a seguir, 

porém, evidencia que uma festa é mais sobre o grupo como um todo, diferente da 
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viagem, que diz ser baseada na construção de uma experiência individual. Ainda 

acredita que a passagem de um ciclo depende disso, pois a própria pessoa é capaz 

de criar suas percepções através da vivência de experiências. 

Levando em consideração a visão negativa em relação ao imaginário que as 

viagens de formatura carregam, inclina-se quase que imediatamente para a 

necessidade de correção do que é considerado negativo ou errado. Acredito que 

isso se dá justamente porque o interesse nesse tipo de viagem se inicia no ambiente 

escolar. Logo, a primeira sugestão que nos vem à mente seria, que essa possível 

correção de um imaginário negativo, que poderia ser feita através da inserção de 

atividades de lazer que carreguem a relação educação e lazer em seu duplo 

aspecto. 

Apesar de essa ser uma sugestão palpável, vejo que esse tipo de viagem se 

construiu para que o jovem possa se libertar e usufruir de um espaço ainda novo, já 

que para muitos, essa será a primeira viagem com os amigos sem a presença dos 

responsáveis, e esse é visto como um momento de comemoração e, sobretudo, de 

despedida. Um exemplo disso é que na própria empresa pesquisada, pois há a 

opção de produtos que contam com um propósito especificamente pedagógico. 

Então, se houvesse o interesse nesse tipo de experiência, tanto dos responsáveis, 

quanto dos passageiros, eles estariam livres para fazer essa escolha.  

Por isso, acredito que o papel das viagens de formatura seja exatamente 

esse, um momento de descontração e liberdade, a fim de celebrar o encerramento 

de um ciclo, especialmente para os passageiros do 3º ano, que se encontram na 

altura de despedida de amigos de convivência diária (às vezes de toda uma vida 

escolar) em que se constrói uma relação afetiva, com a possibilidade de, de repente, 

seguirem caminhos distintos nos quais cada um faz a sua escolha de acordo com a 

sua preferência acadêmica e/ou profissional e dificilmente se encontrarão com a 

mesma frequência dali para frente. Por isso, esse se torna um momento muito 

especial e de fato marcante, em que o foco está nas relações, nas memórias e 

experiências construídas ao longo dos anos.  

Fazendo um paralelo com o referencial teórico quando se observou a estreita 

relação do álcool com os ritos e os rituais de passagem são entendidos como as 

celebrações ou comemorações que se tornam marcadores de mudança na vida de 

um indivíduo. Assim, podemos facilmente associar as viagens de formatura como 

um ritual de passagem, pois como se percebe ao longo de toda pesquisa, trata-se 
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exatamente de um momento de comemoração, um episódio único, marcante e que 

celebra o fim de um ciclo para início de um novo. 

Assim sendo, o ato de ingerir álcool carrega um forte simbolismo nessa 

ocasião, principalmente por estar na companhia dos amigos de longa data e 

convivência diária, isso se torna parte do ritual. Além disso, vimos que a ingestão 

de álcool provoca no jovem uma série de sensações benéficas nesse momento 

ritualístico, seja a desinibição, a sensação de controle e maturidade ou mesmo de 

questões sociais ligadas à sensação de pertencimento.  

Ademais, mesmo dentro de casa, por parte dos responsáveis, há um forte 

estímulo ao consumo de álcool, principalmente nas comemorações domiciliares e 

como já exposto, sabe-se que o consumo de álcool está associado ao senso de 

estética e sociabilidade, quando aceitar um drink demostra apreciação das 

companhias e um comprometimento com o ambiente festivo, já negar o 

oferecimento de um copo de bebida pode significar rejeitar fazer parte desse 

ambiente, negando fazer parte do ritual. 

Portanto, esse ambiente de festa e consumo álcool, principalmente em um 

momento de celebração (que é esporádico como uma viagem de formatura), torna-

se um evento que pode ser considerado como um ritual, pois possui um simbolismo 

muito forte para os jovens, ainda mais no que diz respeito à sociabilidade, à  

interação, à sensação de pertencimento e à integração do jovem nesse período de 

transição para mundo adulto.  

Isso não impede que sejam implantadas medidas a afim de atenuar as 

limitações encontradas na formação dos profissionais de lazer que trabalham com 

viagens de formatura. Por isso, sugiro que durante o curso de treinamento das 

empresas desse nicho, haja a inserção de um módulo com questões 

especificamente ligadas ao lazer, e seus conceitos sejam atualizados e elaborados 

com base nos autores supracitados, especialmente no que diz respeito ao 

entendimento do lazer como veículo e objeto de educação, para aí sim, assumirem 

seu papel como intermediador cultural, sendo capazes de selecionar e acessar o 

conteúdo a ser trabalhado através de sua formação. 

Por fim, no que tange às viagens de 9º ano do EF, sugiro que o modelo de 

elaboração das atividades de lazer seja revisto, visto que o objetivo desse tipo de 

viagem é completamente diferente das viagens de 3º ano do EM. E que apesar da 

escolha desse tipo de viagem de ter sido feita pelo próprio passageiro em detrimento 
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das viagens pedagógicas, ainda assim é possível que as atividades oferecidas 

possam ser realizadas de maneira consciente, principalmente, pelos profissionais 

de lazer, e essas podem ser elaboradas baseadas nas políticas de atuação 

sugeridas por Marcellino, pois não há uma visão unânime e definida sobre o que é 

certo e errado no âmbito do lazer e há outras possibilidades, mas essas seriam as 

que considero mais acertadas do ponto de vista pedagógico. 

Ainda saliento que, devido a fase de coleta de dados ter sido feita em período 

pandêmico, não foi possível realizar um trabalho como planejado na fase inicial da 

pesquisa, com observação em todas as etapas do processo, mais especialmente 

na fase em que as viagens de fato acontecem, por isso, carecem de estudos 

complementares a fim de ampliar o conhecimento sobre o tema. 
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LIMITAÇÕES DA PESQUISA  
 

Algumas variáveis fizeram com que a estrutura da pesquisa tivesse que ser 

repensada, alguns pontos reestruturados e parte disso foi consequência da 

pandemia ocasionada pelo vírus do Covid-19. Fatores como o lockdown, 

interrupção das viagens não essenciais, as medidas de segurança profiláticas, 

como constante postergação das viagens, limitação da capacidade de pessoas por 

metro quadrado nos espaços, o receio de compartilhamento de dados empresariais, 

algumas rixas entre concorrentes ou o próprio medo do contato com pessoas que 

não fazem parte do seu dia a dia, fizeram com que o acesso ao acompanhamento 

das viagens fosse dificultado.  

O objetivo inicial da pesquisa era o foco em uma agência de viagens 

especializada em viagens de formatura e o acompanhamento dos desdobramentos 

que envolvem a realização de uma viagem de formatura do começo ao fim, 

combinando entrevista semiestruturada com observação simples em campo, 

acompanhando como se dão as viagens na prática. Porém, por conta da pandemia, 

as viagens foram afetadas drasticamente, consequentemente a presente pesquisa 

sofreu algumas alterações importantes.  

A primeira grande modificação ocorreu na metodologia, quando a proposta 

inicial era de acompanhar todo processo que envolve uma viagem de formatura, 

desde seu planejamento até o final da viagem em si. Contudo, as viagens foram 

sendo postergadas e quando de fato aconteceram, a equipe da empresa que, a 

priori estava de acordo em colaborar com a pesquisa, desautorizou o 

acompanhamento das atividades, alegando que por conta da pandemia e das 

medidas de segurança, não poderia haver a presença de agentes externos, pois 

representaria um risco extra na viagem, e eles não poderiam se colocar 

responsáveis por esse risco, já que não havia qualquer vínculo legal entre a 

pesquisadora e a empresa.  

Com isso, houve a necessidade de se adaptar a essa realidade, visto que já 

era tarde para conseguir uma outra empresa que abrisse esse espaço para atuação, 

e as viagens ainda se encontravam escassas. Porém, de qualquer forma, houve a 

tentativa de contato com inúmeras empresas, mas a realidade da vida de um 

pesquisador, principalmente, quando a pesquisa envolve empresas, é bem 

delicada. Os empresários e seus funcionários, que defendem os interesses da 
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organização para o qual trabalham, temem que os dados colhidos possam ser de 

alguma maneira aproveitados pelos seus concorrentes, ou seja, a maior dificuldade 

gira em torno de conseguir o acesso à fonte para coleta de dados.   

Após inúmeras tentativas, finalmente, deu-se autorização para o 

acompanhamento de algumas atividades desenvolvidas, que aconteceram no dia 

23/03/2022. Infelizmente, só foi possível acompanhar as atividades pré-embarque, 

pois a partir da data em que a autorização foi concedida até a entrega do presente 

trabalho, não houve viagens. Além disso, foram autorizadas as entrevistas 

semiestruturadas com o diretor de operação e produtos da empresa pesquisada. 
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APENDICE A – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS  

	
	
Quais são as informações contida na apresentação da viagem? 
 
De que forma as viagens são apresentadas?	
 
Qual é a mensagem principal que o consultor de vendas deseja transmitir? 
 
O debate sobre questões pedagógicas aparece em algum momento? 
 
Os pais estão preocupados com o tipo de atividade de lazer, seu cronograma e 
programação? Se sim, quais as questões levantadas sobre? 
 
Qual é a reação dos pais em relação as informações? Medo, segurança, 
desconfiança, surpresa? 
 
Sobre que aspectos são as dúvidas levantadas pelos responsáveis? 
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APENDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 

	
Programa de Pós-Graduação em Turismo – PPGTUR	
Universidade de São Paulo – Escola de Artes, Ciências e Humanidades  
Orientação: Prof. Dr. Edmur Antonio Sttopa 
	
 
Dados do entrevistador 
 
Responsável pelo trabalho e entrevista: Nadini falcão Machado	
E-mail: nadinimachado@usp.br 
 
Descrição da pesquisa 
A pesquisa se destina a descrever como se dão as viagens em seus mínimos 
detalhes, como ocorrem, como são planejadas, os objetivos, seus benefícios, isso 
se dá por não haver pesquisa em que o tema central seja os desdobramentos das 
viagens de formatura.	
Feito isso, a segunda etapa seria entender de que maneira as atividades de lazer 
são planejadas, como são realizadas de acordo com seu público específico, as 
diferenças delas com seu determinado público e toda essa dinâmica complexa e 
minuciosamente pensada.	
 
Descrição da entrevista 
A entrevista será realizada somente após o consentimento do entrevistado, sendo 
que, no termo de autorização, constam que todos os dados tornar-se-ão públicos 
após a permissão do mesmo; 
Todo o material coletado servirá primariamente para o desenvolvimento do trabalho, 
podendo ser utilizado, posteriormente, em congressos e revistas científicas; 
É de total responsabilidade do entrevistador divulgar os resultados obtidos pela 
pesquisa para os interessados. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
__________________________                    _________________________ 
Sujeito da pesquisa                                           Responsável pela pesquisa 
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APENDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM 
DIRETOR DE OPERAÇÕES E PRODUTOS  

	
 

1) Como funciona uma viagem de formatura?	
 

2) Como ela é planejada, antes de estar pronta para venda?	
 

3) As viagens são planejadas individualmente ou é um planejamento genérico?	
 

4) Quais são os tipos de produtos (viagens) ofertados pela empresa?	
 

5) Quais são as atividades de lazer inseridas nas viagens? 	
 

6) Quais foram os impactos da covid nas viagens, vendas e método de trabalho? 	
 

7) Alguma coisa mudou drasticamente? Alguma dessas mudanças se tornou 
permanente?	
 

8) Como se dá o treinamento dos profissionais que trabalham nas viagens? 

 

9) Qual é o organograma de quem viaja?	
 

10) A escola se envolve ou se responsabiliza no processo da viagem? Se sim, de 
que maneira?	
 

11) Qual a importância para essa viagem de formatura para os jovens? 	
 

11) O que anda no imaginário das pessoas sobre as viagens de formatura? Qual a 
imagem você acha que se tem quando se pensa em viagem de formatura? 	
 

12) Você acredita que imaginário criado corresponde com a realidade?	
 



		
	

13) Você considera haver alguma proposta pedagógica inserido na viagem de 
formatura?	
 

14) Há algum produto ligado a ações pedagógicas? É ligado a equipe de viagem 
de Formatura? Se não, vocês consideram inserir alguma atividade de cunho 
pedagógico?	
 

15) Vocês acham que implementar atividades de cunho pedagógico poderia fazer 
com que os jovens perdessem o interesse na viagem? 	
 

16) Qual é o propósito/objetivo de uma viagem de formatura?	
 

17) você considera a viagem como um ritual de passagem?  
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ANEXO I – Autorização para hospedagem nacional de criança ou 
adolescente desacompanhado. 
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Anexo II – Autorização de viagem nacional – Brasil. 
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Anexo III – Autorização de viagem internacional para menores. 
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