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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a formação de professores turismólogos e sua 
atuação em instituições particulares de ensino superior em Cuiabá/MT. O estudo trata das 
práticas docentes e concepções de educação destes professores, onde destaca-se como questão 
central: Quais concepções de educação e de práticas docentes narram os professores 
turismólogos no ensino superior da rede particular em que atuam em Cuiabá/MT? Os 
objetivos específicos foram: Analisar a compreensão dos professores turismólogos sobre a 
educação versus educação superior e seu papel na sociedade; Identificar as práticas docentes 
desenvolvidas pelos professores turismólogos no curso; Descrever os conhecimentos 
pedagógicos partilhados pelos professores considerando a análise sobre as próprias práticas; 
Apontar, com base nos próprios docentes, qual seria o perfil de professor para o curso de 
turismo. E como objetivo metodológico: Descrever um perfil dos docentes turismólogos 
atuantes em Cuiabá/MT. Para a construção da fundamentação teórica optou-se por quatro 
categorias conceituais e nos pensamentos dos respectivos autores: Ensino Superior no 
Brasil, o Curso de Turismo e sua renovação: Romanelli (1998), Cunha (2000), Ghiraldelli 
Jr. (1994), Andrade (2002), Oliveira (2005), Matias (2002), Barreto et al (2004), Neto e 
Maciel (2002); Formação de Professores - Prelúdios Básicos: Pimenta e Anastasiou (2008), 
Pimenta (1996), Imbernón (2009), Zabalza (2004), Benedito (1995), Masetto (2003), Gaeta 
(2001) e Nascimento (2002); Concepções de Educação e Práticas Docentes: Brandão 
(2007), Pimenta et al (2002), Tura et al (2004), Mizukami (1986 e 2002), Veiga (1992), 
Luckesi (1994), Shon (1992), Sacristán e Perez Gomez (1998), Tardif (2008), Pimenta (2009 
e 2010) e Nóvoa (1999); Percurso Metodológico: Rezende (1990), Moreira (2004), 
Dartigues (2003), Merleau Ponty (1971), Husserl (s/d), Panosso Neto (2005), Bogdan e 
Biklen (1994), Gil (2002), Gamboa (2008) e Marconi e Lakatos (2009). O universo de 
pesquisa contou com cinco instituições particulares de ensino que possuem o curso de 
Turismo e turmas em andamento e com 10 turismólogos docentes, tratando-se de uma 
amostra não probabilística. A coleta de dados foi baseada nas técnicas da abordagem 
qualitativa com enfoque fenomenológico (questionários e entrevistas). Os resultados 
observados no trabalho relatam que os sujeitos reduzem a educação ao aspecto escolar e 
creditam à educação superior o papel de formar mão-de-obra para o mercado de trabalho; os 
sujeitos da pesquisa manifestaram inúmeras habilidades de ensino, porém ainda carecem 
aprofundar seus conhecimentos pedagógicos, pois o seu fazer ainda é muito intuitivo, onde a 
prática tende a repetir a prática; os professores pensam sobre suas práticas, mas ainda não 
refletem sobre as mesmas, pois percebeu-se um pensamento simples e focado nas atividades 
em sala de aula; os entrevistados consideram a prática de mercado como a principal 
característica para ser um bom professor de turismo; e ainda compreendeu-se que a docência 
no ensino superior exige também um profissionalismo semelhante àquele exigido para o 
exercício de qualquer outra profissão. 
 
 
Palavras-chave: Concepções. Educação. Práticas Docentes. Formação de Professores. 
Turismo. 
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ABSTRACT 

 

The education of tourism teachers and their work in private higher education institutions in 
Cuiabá, MT, are the objectives of this research. The study deals with teachers’ practices and 
their conceptions on education. From this field, the central question: Which conceptions of 
education and teaching practices do the tourism teachers have in the private institutions 
of Cuiabá? Then, the specific objectives. First, to search what the tourism teachers think 
about education versus higher education and their role in society. Second, to identify the 
teachers’ practices developed in classroom. Third, to describe the pedagogical knowledges of 
tourism teachers, revealed in their very practices. Fourth, to point out the tourism teachers’ 
profile, as they feel it. Finally, just as a methodological goal, to describe the tourism teachers’ 
profile in Cuiabá, MT. The theoretical foundation was built on four conceptions, according 
their authors’ respective thinkings: Higher Education in Brazil, Tourism Course and its 
renovation: Romanelli (1998), Cunha (2000), Ghiraldelli Jr. (1994), Andrade (2002), 
Oliveira (2005), Matias (2002), Barreto et al (2004), Neto and Maciel (2002); Teachers’ 
Education – Basic Approaches: Pimenta and Anastasiou (2008), Pimenta (1996), Imbernón 
(2009), Zabalza (2004), Benedito (1995), Masetto (2003), Gaeta (2001) and Nascimento 
(2002); Conception of Education and Teachers’ Practices: Brandão (2007), Pimenta et al 
(2002), Tura et al (2004), Mizukami (1986 e 2002), Veiga (1992), Luckesi (1994), Shon 
(1992), Sacristán and Perez Gomez (1998), Tardif (2008), Pimenta (2009 e 2010) and Nóvoa 
(1999); Methodological Foundation: Rezende (1990), Moreira (2004), Dartigues (2003), 
Merleau Ponty (1971), Husserl (s/d), Panosso Neto (2005), Bogdan and Biklen (1994), Gil 
(2002), Gamboa (2008) and Marconi e Lakatos (2009). The research was made with ten 
tourism teachers from five private institutions which offer tourism graduations. It is a non-
probabilistic sample. Data were collected according to qualitative and phaenomenological 
approaches – questionairies and interviews. The main results from the research are: the 
tourism teachers think education as “school teaching and learning” and see higher education 
as people training for work market. They reveal rich teaching habilities, without deeper 
pedagogical insights, as if they repeat in their teaching practices what they lived before, in 
their learning processes. They do reflect on their practice, but only focused on the classroom 
problems. They also revealed that a good tourism teacher is the well succeeded worker in 
tourism, not in education.  Finally, the study showed that the tourism teachers consider their 
occupation and other professions as fields of work where we must prove the same 
professionalism. 

 

Keywords: Conceptions. Education. Teachers’ Practices.  Teachers’ Education. Tourism.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho insere-se em minha história pessoal e profissional, que se constrói ao 

longo de uma vida em que se cruzam desafios, aprendizagens e inquietações. O processo de 

construção da minha carreira profissional inicia-se em Cuiabá/MT, em 1996, no Curso 

Técnico de Turismo, da Escola Técnica Federal de Mato Grosso, atual Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. 

 Nesta instituição ocorreu meu primeiro contato com a área de turismo, pela qual me 

apaixonei. Decidi então buscar a graduação na área, para me tornar uma profissional mais 

qualificada, em nível superior. Durante todo o período da faculdade, atuei numa grande 

operadora turística, o que me fez adquirir uma sólida experiência no setor de agenciamento de 

viagens e transportadoras turísticas. Dediquei-me muito neste período, pois almejava alcançar 

um alto cargo numa grande empresa da área. Essa dedicação rendeu mais frutos que pensei, 

pois, assim que me formei, recebi um convite para ser professora do curso de turismo, numa 

faculdade. Somada a minha dedicação ao curso, havia também minha experiência no setor. 

Este perfil se encaixava perfeitamente ao modelo de professor que a instituição buscava 

naquele momento, alguém com conhecimentos teóricos e, ao mesmo tempo, voltado ao 

mercado de trabalho. Durante esse primeiro ano, me dediquei às duas funções, até que optei 

por atuar exclusivamente com a docência, com a qual me identifiquei. Assim, há sete anos sou 

professora universitária, e, desde então, busco continuamente aperfeiçoamento na área. 

Por não ter uma formação voltada para a docência, tive muitas dificuldades, 

principalmente nos primeiros anos, relativas ao dia-a-dia de sala de aula, como planejamento 

da disciplina, avaliação dos estudantes, fatos que envolvem a prática do professor e que são de 

fundamental importância no processo de ensino-aprendizagem.  

Para tentar melhorar minha atuação em sala de aula, busquei como forma de 

aperfeiçoamento uma especialização em Docência do Ensino Superior. Esse curso me ajudou 

com técnicas que poderiam ser utilizadas em sala, mas pouco acrescentou quanto a uma visão 

crítica da educação ou mesmo à importância da formação de professores.  

Foi a partir dessa carência, ainda não solucionada, que procurei o mestrado em 

educação. Além da busca por uma melhor formação, questões do meu dia-a-dia me 

inquietavam.  Principalmente depois que comecei a observar e conversar com colegas de 

profissão. Assim, ao procurar evoluir na minha própria prática docente, percebi que muitos 
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aspectos da formação do professor precisam ser mais aprofundados e definidos para que 

possam sofrer intervenção. 

Desta forma, surgem os primeiros questionamentos em relação à formação desses 

professores e sobre suas práticas docentes: quais os métodos utilizados pelos professores em 

sala de aula? O que esse professor faz para o aluno aprender? O que determina o desempenho 

do professor na prática de sala de aula? A sua formação é suficiente para o processo de 

ensino-aprendizagem? O que eles entendem por educação? Assim, o meu desejo de 

investigar, de pesquisar as concepções de educação e as práticas docentes do professor 

bacharel em turismo, foi se orientando a compreender que esse estudo poderia ser o caminho 

para responder às minhas inquietações e às de tantos outros professores da área técnica 

profissional. Então, essas questões se transformam em questões de pesquisas, questões essas 

que chamo de questões norteadoras: Quais as práticas desenvolvidas pelos professores 

turismólogos no curso? Existe uma rotina pedagógica e hábitos escolares estruturados? Esses 

professores refletem sobre suas práticas escolares? Eles consideram a rotina em sala de aula 

desgastante e rígida? Que dificuldades se apresentam no exercício da profissão? 

Trata-se de uma discussão que perpassa professores iniciantes, bem como os mais 

experientes. 

Sendo assim, neste estudo, destaca-se como objetivo principal responder a uma 

questão central: Quais concepções de educação e de práticas docentes narram os 

professores turismólogos no ensino superior da rede particular em que atuam em 

Cuiabá/MT? 

Entende-se que a formação para a docência, para atuar na Educação Básica ou na 

Superior, é um processo complexo. No entanto, parece ser ainda mais complicado a formação 

docente para os profissionais que cursaram bacharelados – tal como o de Turismo - que não 

possuem em sua estrutura curricular disciplinas de formação pedagógica, próprias dos cursos 

de licenciatura. 

Nessa busca pelo aprimoramento do ensino de Turismo é necessário, antes de tudo, 

pensar na formação e atuação dos docentes turismólogos, pois grande parte deles não possui 

formação específica para exercer o magistério superior, ou seja, formação pedagógica. 

A ausência de formação pedagógica para os docentes turismólogos pode ser 

considerada como um dos fatores que contribuem para que tais professores continuem 

perpetuando práticas docentes inadequadas. O fato de não dominarem os aspectos 

pedagógicos da atividade docente resulta em práticas não reflexivas e numa dificuldade em 
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lidar com os problemas de aprendizagem dos seus alunos, para não dizer, com suas próprias 

dificuldades em ensinar. 

Segundo Zabalza (2004, p. 110): 

 

[...] a tradicional missão do docente como transmissor de conhecimentos 
ficou relegada a segundo plano, dando espaço ao seu papel como facilitador 
da aprendizagem de seus alunos. O acesso ao conhecimento pode ser feito, 
hoje em dia, através dos mais diversos caminhos (livros, documentos de 
vários tipos, materiais em suporte informático, internet, etc.). Por outro lado, 
a facilidade de acesso não supõe auxílio em relação à decodificação, à 
assimilação e ao aproveitamento dessa informação, nem garante a 
vinculação desse material com a prática profissional. É justamente nessa 
função da “aprendizagem” (a mais genuinamente formativa) que os 
professores universitários devem entrar em ação. 

 

É importante ressaltar que a docência universitária passou por mudanças nas últimas 

décadas. Entre outros fatores, houve uma considerável ampliação da clientela, e, com isso, 

maior heterogeneidade, que requer mais orientação profissional e dos estudos, novos métodos 

de ensino, incluindo a incorporação de novas tecnologias. Por isso, é relevante a necessidade 

de reforçar a dimensão pedagógica da docência para adaptá-la às condições variáveis dos 

estudantes. Impõem-se ao professor a necessidade de repensar as metodologias de ensino que 

se propõe aos estudantes; a necessidade de revisar os materiais e recursos didáticos que se 

coloca à disposição dos alunos, para facilitar sua aprendizagem; a necessidade de incorporar 

experiências e modalidades diversas de trabalho, de tal forma que os próprios alunos possam 

optar por níveis de aprofundamento na disciplina de acordo com sua própria motivação e 

orientação pessoal (ZABALZA, 2004). 

É evidente a necessidade de formação pedagógica no exercício da docência nos cursos 

de Turismo, pois esses profissionais não são somente responsáveis pela transmissão de 

conhecimentos. Na verdade, eles se tornam parte de todo o processo ensino-aprendizagem, 

que se inicia com a organização das propostas curriculares dos cursos em que atuam e 

culmina no contato com o aluno, seja no espaço da sala de aula, seja nos demais espaços de 

construção do conhecimento e de formação profissional. 

Este trabalho surgiu da problematização da formação de profissionais liberais, no caso 

dos turismólogos, que atuam como docentes no ensino superior particular em Cuiabá/MT. 

Assim, estabeleceu-se como problema de pesquisa: Como a possível falta de conhecimentos 

didáticos e pedagógicos dos docentes turismólogos pode interferir na formação heurística de 

seus discentes? 
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Frente as várias vertentes que envolvem tal assunto, e como são inúmeros os 

elementos a serem considerados, permitindo diferentes formas de interpretação, não se 

pretende esgotar a análise nesse trabalho. Pelo contrário, pretende-se abrir para várias 

discussões que incentivem a continuação da pesquisa. 

Assim, fez-se necessário investigar, a partir da problematização relatada e do objetivo 

geral, os seguintes objetivos específicos:  

• Analisar a compreensão dos professores turismólogos sobre a educação versus 

educação superior e seu papel na sociedade; 

• Identificar as práticas docentes desenvolvidas pelos professores turismólogos no 

curso; 

• Descrever os conhecimentos pedagógicos partilhados pelos professores considerando a 

análise sobre as próprias práticas; 

• Apontar, com base nos próprios docentes, qual seria o perfil de professor para o curso 

de turismo. 

 

E como objetivo metodológico: 

• Descrever um perfil dos docentes turismólogos atuantes em Cuiabá/MT. 

 

Para tanto, tem-se uma atenção a fundamentação teórica que norteia o trabalho e ajuda 

a responder tais questões, estando este estruturado com os seguintes capítulos:  

1) Ensino Superior no Brasil, o Curso de Turismo e sua renovação: nesta etapa 

buscou-se apresentar a história do ensino superior no Brasil, além da origem dos 

cursos de turismo no país e sua evolução. Destaca-se a renovação dos cursos de 

turismo e suas diretrizes curriculares. Para tanto, utilizou-se de autores como: 

Romanelli (1998), Cunha (2000), Ghiraldelli Jr. (1994), Andrade (2002), Oliveira 

(2005), Matias (2002), Barreto et al (2004); Neto e Maciel (2002), além de normativas 

do Ministério da Educação – MEC para fundamentar o capítulo. 

2) Formação de Professores - Prelúdios Básicos: neste capítulo buscou-se trabalhar 

especificamente com a formação de professores, em especial formação de professores 

de turismo e a construção de sua identidade profissional. Assim, utilizou-se para 

fundamentação desta etapa autores como: Pimenta e Anastasiou (2008), Pimenta 

(1996), Imbernón (2009), Zabalza (2004), Benedito (1995), Masetto (2003), Gaeta 

(2001) e Nascimento (2002). 



19 

 

3) Concepções de Educação e Práticas Docentes: este capítulo apresenta conceitos de 

educação, teorias educacionais, saberes e práticas docentes. Utilizou-se como fonte 

Brandão (2007), Pimenta et al (2002), Tura et al (2004), Mizukami (1986 e 2002), 

Veiga (1992), Luckesi (1994), Shon (1992), Sacristán; Perez Gomez (1998), Tardif 

(2008), Pimenta (2009 e 2010) e Nóvoa (1999). 

4) Percurso Metodológico: esta etapa constitui todos os passos metodológicos para 

realização da pesquisa - método utilizado, campo empírico, participantes da pesquisa, 

técnicas e instrumentos de coletas de dados. Empregou-se na elaboração do capítulo 

autores como: Rezende (1990), Moreira (2004), Dartigues (2003), Merleau Ponty 

(1971), Husserl (s/d), Panosso Neto (2005), Bogdan; Biklen (1994), Gil (2002), 

Gamboa (2008) e Marconi; Lakatos (2009). 

5) Resultado e Análise - Concepções de educação e de práticas docentes dos 

professores turismólogos: neste capítulo apresenta-se as análises dos questionários e 

das entrevistas, bem como os resultados encontrados. Para tanto, utilizou-se de vários 

autores para fundamentar as análises, entre eles: Brandão (2007), Pimenta (2007), 

Masetto (2003), Cunha (2008), Haydt (2006 e 2008); Veiga (1992), Demo (2002) e 

André; Passos (2005). 

6) Considerações: nesta etapa aparecem os resultados da pesquisa, bem como possíveis 

sugestões aos sujeitos pesquisados. 

7) Referências: nesta etapa elenca-se todas as fontes utilizados na construção do 

trabalho.  

 

Trata-se uma pesquisa qualitativa que segundo Bogdan; Biklen (1994), a abordagem 

desta investigação exige que o mundo seja examinado com a idéia de que nada é trivial, que 

tudo tem potencial para constituir uma pista que permita estabelecer uma compreensão mais 

esclarecedora do objeto de estudo. 

Além disso, descreveu-se um perfil dos docentes turismólogos de Cuiabá/MT, através 

de questionários - instrumentos de coleta de dados, constituídos por uma série ordenada de 

perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador 

(MARCONI & LAKATOS, 2009, p. 203). Para aprofundar essas informações e identificar as 

concepções de educação e de práticas docentes, foi utilizada a técnica da entrevista com 

roteiro estruturado, na qual o entrevistador seguiu um roteiro previamente estabelecido e 

planejado de acordo com os demais objetivos da pesquisa (Apêndice A). A coleta de dados 
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também foi feita através de material bibliográfico, como livros, artigos científicos, 

dissertações e teses.  

O universo da pesquisa se compôs de cinco instituições de ensino superior particular 

que oferecem o curso de turismo em Cuiabá/MT e com 10 docentes turismólogos que atuam 

nestas instituições, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 01 – Instituições de Ensino Superior em Cuiabá com Curso de Turismo 

INSTITUIÇÃO 
Faculdades Integradas Cândido Rondon/Centro Universitário Cândido Rondon - 

UNIRONDON 
Faculdade Afirmativo - FAFI 

Faculdade de Cuiabá - FAUC 

Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura - ICEC 

Faculdade Anhanguera – FACAM 
Fonte: MEC (2010) 

 A princípio todos os professores turismólogos seriam entrevistados e responderiam ao 

questionário. Porém, de um total de 14 professores, somente 10 concordaram em participar da 

pesquisa. Neste caso, trabalhou-se com uma amostra significativa dos professores, pois 

obteve-se 71% do total de sujeitos aptos para a pesquisa, representando todas as instituições 

de ensino que possuem curso de Turismo em Cuiabá. 

 Desta forma, tem-se um estudo inédito, pois os trabalhos encontrados até o momento 

sobre a formação de professores turismólogos não abordam especificamente as práticas 

docentes e a concepção de educação desses sujeitos. Alguns pesquisadores se destacam com 

trabalhos voltados para a questão da formação do professor do curso de turismo, a exemplo da 

professora Dra. Maria Cecília Damas Gaeta, que em sua dissertação de mestrado abordou o 

tema “Diagnóstico da atuação docente dos professores universitários de turismo e hotelaria”, e 

em sua tese de doutorado trabalhou com a “Formação docente para o ensino superior: uma 

inovação em cursos de lato sensu”. Os professores da Universidade de São Paulo – USP, Dr. 

Luiz Gonzaga Godoi Trigo, Dr. Alexandre Panosso Netto e Ms. Mariana Aldrigui Carvalho 

publicaram livros e artigos científicos envolvendo a educação e o curso de turismo. Vale 

ressaltar também a grande contribuição da professora Ms. Marlene Matias, com livros e 

artigos sobre a formação profissional em Turismo no Brasil.  
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CAPÍTULO I – ENSINO SUPERIOR NO BRASIL, O CURSO DE TURISMO E SUA 
RENOVAÇÃO 

 

Neste capítulo serão abordados aspectos relativos ao aparecimento das universidades 

no Brasil, bem como o surgimento dos cursos de Turismo, sua evolução e inovação, além das 

diretrizes curriculares dos mesmos. Tais informações são necessárias para contextualizar o 

universo de pesquisa e seus sujeitos. 

 

1.1 Ensino Superior no Brasil 

 

 Ainda que o ensino superior tenha sido criado há mais de um século, durante a estada 

da família real portuguesa no país, de 1808 a 1821, a primeira organização desse ensino em 

Universidade, por definição do Governo Federal, só apareceu em 1920, com a criação da 

Universidade do Rio de Janeiro, pelo decreto nº 14.343, de 07 de setembro de 1920, durante o 

Governo Epitácio Pessoa. 

 Em 1912, já havia sido criada a Universidade do Paraná, oficializada pela Lei Estadual 

nº 1.284. Dela faziam parte as faculdades de Direito, Engenharia, Odontologia, Farmácia e 

Comércio. Entretanto, o Governo Federal, através do Decreto Lei nº 11.530, de março de 

1915, que determinava a abertura de escolas superiores apenas em cidades com mais de 

100.000 habitantes, deixava de reconhecer oficialmente a Universidade do Paraná, uma vez 

que Curitiba, naquela época, não atingia essa população. Oficialmente reconhecida somente 

em 1946, não deixou, todavia, de funcionar, segundo o testemunho de Ernâni Cartaxo, 

durante o período que vai de 15 de março de 1913, quando foram abertos seus cursos, até a 

sua oficialização pelo Governo Federal (ROMANELLI, 1998). 

 Em 1927, surgia, por ação de Francisco Mendes Pimentel, a Universidade de Minas 

Gerais. Também não passou da reunião das Escolas de Direito, Engenharia e Medicina. Eram 

as únicas universidades brasileiras, recém-criadas, existentes antes do decreto 19.851, de 11 

de abril de 1931, que fixou o Estatuto das Universidades Brasileiras, assumindo, para o ensino 

superior, o regime universitário. 

 Na verdade a primeira Universidade a ser criada e estruturada, segundo as normas dos 

Estatutos das Universidades, foi a Universidade de São Paulo, em 25 de janeiro de 1934. As 

demais universidades, até então, tinham-se organizado pela simples inserção dos cursos 

existentes e autônomos. A Universidade de São Paulo foi criada segundo as normas do 
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decreto e apresentava a novidade de possuir uma Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, 

que segundo Fernando Azevedo, passou a ser medula do sistema, tendo por objetivos a 

formação de professores para o magistério secundário e a realização de altos estudos 

desinteressados e a pesquisa. 

 Ainda segundo Romanelli (1998) em 1935, Anísio Teixeira, como Secretário de 

Educação, criava a Universidade do Distrito Federal, caracterizada pelo fato de não ter as três 

faculdades tradicionais e possuir uma Faculdade de Educação, na qual se localizava o 

Instituto de Educação. No discurso de inauguração dos cursos da Universidade do Distrito 

Federal (UDF), em 31 de julho de 1935, Anísio Teixeira a definiu como “instituição de 

cultura na encruzilhada do presente, onde os problemas no momento seriam examinados à luz 

da sabedoria do passado” (NUNES, 2000, p. 314). Teve, porém, essa Universidade curta 

duração: em 1939, ela foi extinta, ao incorporar-se à Universidade do Brasil, na qual se 

transformara na Universidade do Rio de Janeiro, desde 1937. 

 Também em 1935 era criada a Universidade de Porto Alegre, a primeira a inserir, em 

sua organização, uma Faculdade de Estudos Econômicos. A partir daí, começaram a aparecer 

universidades públicas e privadas, por todo o território nacional, em número que, em 1969, já 

somava 46. 

Segundo Ghiraldelli Jr. (1994), em 1968, durante a ditadura militar, foi promulgada a 

Lei 5540 onde o ensino superior passou a significar, cada vez mais, a chance de alguns setores 

ascenderem socialmente e, de outros, a de não descerem com tanta velocidade”. A Lei 

5.540/68 criou a departamentalização e a matrícula por disciplina, instituindo o curso 

parcelado através do regime de créditos. Adotou-se o vestibular unificado e classificatório, o 

que eliminou com muita rapidez o problema dos excedentes (aqueles que, apesar de 

aprovados no vestibular, conforme a média exigida, não podiam efetuar a matrícula por falta 

de vagas). A departamentalização veio arrebentar com a união entre ensino e pesquisa. Os 

departamentos passaram a reunir professores-pesquisadores de uma mesma área de 

conhecimento, destruindo as reuniões por afinidades teóricas, ideológicas e impondo uma 

aglomeração de cunho corporativista. Sob o espírito do modelo universidade-empresa, que 

enfatizavam a “racionalidade, a eficiência e a produtividade”, criou-se um grande aumento da 

burocracia (uma estrutura burocrática para cada curso e uma rede de instâncias burocráticas 

para cada departamento) que inviabilizou quase completamente a agilidade da vida 

universitária. A departamentalização criou, como queriam os técnicos americanos a 

mentalidade empresarial dentro das escolas. 
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Enfim, a Lei 5.540/68, conhecida como a Lei da Reforma Universitária, determinou 

que a universidade fosse a forma de organização por excelência do ensino superior, restando à 

instituição isolada o status de excepcional e transitória. No entanto, as afinidades políticas 

eletivas entre os governos militares e os dirigentes de instituições privadas do ensino superior 

fizeram com que o Conselho Federal de Educação - CFE aceitassem uma feição 

crescentemente privatista. Assim, no momento em que a reforma do ensino superior decretava 

sua preferência pela universidade como forma própria de organização do ensino superior, o 

CFE já se interessava em proporcionar a aceleração do crescimento dos estabelecimentos 

privados, a grande maioria isolados, contrariando a lei recentemente promulgada. O 

Congresso Nacional, fechado pelo acirramento do autoritarismo, menos de um mês após a 

promulgação da lei da reforma universitária, continuou à margem desse novo impulso 

acionado pelos grupos privatistas. 

O princípio da universalidade de campo provocou problemas de interpretação difíceis 

de se resolver, devido à persistência, mais ou menos implícita, da tríade Engenharia – Direito 

– Medicina. Segundo Cunha (2000, p. 180): 

 

Para solucioná-los, a resolução CFE 29/74 determinou que, para assegurar a 
universalidade de campo, a universidade deveria oferecer pelo menos quatro 
cursos de graduação relacionados com cada uma das áreas fundamentais das 
Ciências Exatas e Naturais, das Ciências Humanas e das Letras e dois cursos 
de caráter técnico-profissional. Além dessa exigência, a resolução 
estabelecia outras, entre as quais a proporção de professores com pós-
graduação e tempo integral, assim como a necessidade de comprovação por 
parte da entidade mantenedora da universidade de patrimônio próprio e de 
condições financeiras que assegurassem o bom funcionamento das 
atividades universitárias. As condições das instalações físicas eram 
longamente enumeradas, a exemplo do acervo da biblioteca, especificando-
se o número mínimo de livros e de periódicos. 

 

 Essas exigências foram logo amenizadas, de modo que reviveram as críticas das 

corporações profissionais à expansão desordenada do ensino superior, particularmente das 

universidades. Isso porque as instituições privadas corriam em busca do status de 

universidade, devido a relevância econômica-financeira e dos privilégios que elas detêm 

quando comparadas com os estabelecimentos isolados, organizados ou não em federações ou 

associações de escolas. Em especial, a capacidade de produzir ou anular cursos, assim como 

delimitar o número de vagas em cada um deles, conforme flutuação da demanda. 
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 Nova regulamentação do processo de autorização e reconhecimento de universidades 

foi determinada pela resolução CFE 03/83, cujo conteúdo pode ser facilmente associado a 

uma vitória das instituições interessadas em vir a ser universidades. A facilitação foi a regra 

da nova resolução, a dar início pela retirada, do âmbito da competência do CFE, das 

universidades previstas como possíveis de reconhecimento pelos governos estaduais. A 

resolução excluiu todas as exigências antes feitas em relação ao corpo docente, mantendo 

apenas a referência a uma genérica qualificação. Do mesmo modo, deixou-se de dizer respeito 

da utilização do tempo contratado dos docentes. O acervo da biblioteca foi omitido. Na linha 

de uma relação mais favorável aos candidatos, a resolução convencionou que, após a 

aprovação da carta-consulta, uma comissão de conselheiros passasse a acompanhar a 

instituição pretendente durante um ano, pelo menos, antes de dar o seu parecer (CUNHA, 

2000). 

 Todas essas mudanças exprimem a hesitação entre momentos de facilitação e de 

dificuldade de criação de universidades, especialmente pela iniciativa privada, bem como a 

luta pelo espaço de normatização do setor privado – ora o CFE ora o MEC. Essa oscilação e 

essa disputa persistiram na segunda metade da década de 90. Foi nesse período, que o projeto 

na forma do Substitutivo Darcy Ribeiro, depois de mais de sete meses de seu ingresso na 

Câmara dos Deputados, foi à sanção presidencial onde o texto foi mantido sem vetos, sendo 

promulgada em 20 de dezembro de 1996 a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB. 

 A nova LDB sancionada em 20/12/1996 estabelece para o ensino superior, segundo 

Saviani (1998, p. 176 e 177): 

 

Art. 45 – A educação superior será ministrada em instituições de ensino 
superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou 
especialização; Art. 46 – A autorização e o reconhecimento de cursos, bem 
como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos 
limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular de 
avaliação; Art. 47 – Na educação superior, o ano letivo regular, 
independente do ano civil, tem no mínimo, duzentos dias de trabalho 
acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando 
houver; Art. 48 – Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando 
registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por 
seu titular; Art. 49 – As instituições de educação superior aceitarão a 
transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência 
de vagas, e mediante processo seletivo; Art. 50 – As instituições de educação 
superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de 
seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-
las com proveito, mediante processo seletivo prévio; Art. 51 – As 
instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao 
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deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, 
levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino 
médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino; Art. 
54 – As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da lei, 
de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, 
organização e financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus 
planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal; Art. 55 – Caberá à 
União assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos suficientes 
para manutenção e desenvolvimento das instituições de educação por ela 
mantidas; Art. 56 – As instituições públicas de educação superior 
obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de 
órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da 
comunidade institucional, local e regional; Art. 57 – Nas instituições 
públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de oito 
horas semanais de aula. 

 

 Diante da nova LDB, as universidades tornaram-se caracterizadas por sua produção e 

por seu corpo docente, podendo particularizar-se por campo do saber. Pelo menos um terço de 

seu corpo docente deverá ter estudos pós-graduados. A mesma proporção dos docentes deverá 

ser contratada em regime de tempo integral. 

 A criação de universidades continua conforme os padrões tradicionais, isto é, a partir 

de instituições que já existem. Mas a legislação introduziu a figura do recredenciamento 

periódico, tanto das que procederam da integração de faculdades reconhecidas quanto das que 

não tiveram esses antecedentes. 

 

1.2 Ensino Superior de Turismo no Brasil 

 

1.2.1 Conceituação Etimológica de Turismo 

 

O turismo é um fenômeno social anterior às viagens que os jovens aristocratas ingleses 

faziam, acompanhados de seus preceptores, às principais cidades européias dos séculos XVIII 

e XIX. O grand tour, também chamado de “viagem de estudos”, assumia o valor de um 

diploma que lhes conferia significativo status social, embora – na realidade – a programação 

se baseasse em grandes passeios de excelente qualidade e repletos de atrativos prazerosos, que 

chamavam de “turísticos”, nomenclatura adotada para exprimir a realização de viagem através 

de regiões e países diversos, ou mesmo para denotar a realização de volta ao mundo 

conhecido ou possível à sociedade mais evoluída da época. 
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 Segundo Andrade (2002), os ingleses, julgavam detentores de cultura apenas quem 

tivesse sua educação ou formação profissional premiadas por um grand tour através da 

Europa, programa que se iniciava pela Holanda, passando depois, à Bélgica e Paris, de onde 

os turistas passavam ao sudeste francês e daí a Sevilha, via Madri e Lisboa. A etapa seguinte 

se caracterizava pelos deslocamentos por pontos importantes da França não apreciados na 

etapa anterior, pela Suíça, pela Itália, até chegar à velha Grécia. Conhecidos os pontos 

restantes da riqueza da civilização helênica, os nobres cultos subiam o Danúbio, desde Viena, 

atingindo Munique e, passando através da Alemanha, ao longo do Reno. Depois, discípulos e 

mestres retornavam à Inglaterra, via Bremen e Hamburgo. 

 Quando o roteiro europeu passou a ser familiar à nobreza e à aristocracia, as atenções 

dos cidadãos da alta sociedade passaram a voltar-se aos que chegavam de viagem às 

Américas, às Índias Orientais, ao Extremo Oriente, ao Egito e às cidades portuárias da África 

do Norte. Os mais esnobes, no entanto, eram os poucos que haviam estado no Rio de Janeiro 

ou na Colônia do Cabo. 

 Desta forma, com unanimidade os autores afirmam que os termos turismo e turista 

originam-se das palavras francesas tourisme e touriste, respectivamente, e gravam seus 

significados sem maiores considerações. É interessante, no entanto, que se abram espaços 

para considerações equilibradas e autorizadas para respeitados dicionaristas da língua 

portuguesa que, não raro, assumem termos estrangeiros e os incorporam sem atinar com seus 

significados originais ou, pelo menos, sem o rigor original que eles traduzem nos idiomas 

estrangeiros de raízes não-latinas. 

 Segundo Andrade (2002, p. 29 e 30): 

 

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, em seu Novo dicionário da língua 
portuguesa, ensina que a língua inglesa é a matriz dos termos em questão, no 
que concorda com o relato do lexicógrafo lusitano Francisco Júlio Caldas 
Aulete, em seu Dicionário contemporâneo da língua portuguesa, obra 
publicada pelo filólogo português Santos Valente, em 1881, três anos após o 
falecimento do ilustrado e famoso mestre. Caldas Aulete, no entanto, fez 
uma ressalva importante ao afirmar que a língua portuguesa adotou os 
termos turismo e turista através do inglês e não diretamente da matriz 
francesa. 

 

 A origem francesa dos termos é clara como também não há dúvida alguma, para os 

que se iniciam na história do turismo, de que o termo tour foi usado, pela primeira vez, na 

Inglaterra, em 1760. A forma e a estruturação do termo turismo não deixa dúvida a respeito de 

sua origem francesa, dotado do saber técnico de designação das atividades hoje classificadas 
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como turísticas, que nasceram, desenvolveram e consolidaram-se na Inglaterra, no século 

XVIII. A afirmação, embora verdadeira, não legitima as posições falsas que afirmam que o 

turismo teve suas origens nessa mesma época e no mesmo lugar. 

 A matriz do radical tour é o latim, através do substantivo tornus, do verbo tornure, 

cujo significado é “giro, volta, viagem ou movimento de sair e retornar ao local de partida” 

(ANDRADE, 2002, p. 30). A própria língua inglesa utilizou o termo turn, em seu pleno 

significado latino, até o século XII. Atualmente o termo é sinônimo de tear e não apresenta 

nada em comum com movimento turístico, com viagem de ida e volta ou com outras 

expressões de mútuas relações. 

 A passagem do termo para a língua portuguesa efetuou-se conforme as normas 

comuns e habituais de transposição lingüística, embora com aparente carga de acentuação 

bem mais tendente ao inglês do que ao francês, talvez para não contradizer o hábito 

característico lusitano e brasileiro no que diz respeito à tecnologia e à terminologia técnicas 

importadas. 

 

1.2.2 Conceitos de Turismo 

 

 A Organização Mundial de Turismo – OMT (apud OLIVEIRA, 2005, p. 36) definiu 

turismo como “o fenômeno que ocorre quando um ou mais indivíduos se trasladam a um ou 

mais locais diferentes de sua residência habitual por um período maior que 24 horas e menor 

que 180 dias, sem participar dos mercados de trabalho e capital dos locais visitados”. 

 Por ser o turismo uma atividade própria de sociedades de consumo, atividade que 

combina ações públicas e privadas, ele exige grandes investimentos financeiros e tecnológicos 

no fornecimento de bens e serviços aos turistas. Além disso, visa alcançar resultados que 

permitam o desenvolvimento econômico, político, social e cultural da sociedade envolvida. 

Esses aspectos são contemplados no conceito que segue segundo Oliveira (2005, p. 36): 

 

Dá-se o nome de turismo à atividade humana que é capaz de produzir 
resultados de caráter econômico financeiro, político, social e cultural 
produzidos numa localidade, decorrentes do relacionamento entre os 
visitantes com os locais visitados durante a presença temporária de pessoas 
que se deslocam de seu local habitual de residência para outros, de forma 
espontânea e sem fins lucrativos. 
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 Ainda segundo Oliveira (2005) se alguns dos fatos que serão citados a seguir 

ocorrerem numa localidade receptora de turistas, pode-se afirmar, sem medo de errar, que o 

turismo está sendo explorado corretamente. Os fatos são os seguintes: entrada de recursos 

financeiros pelos gastos turísticos; formação de novas empresas de serviços; aumento da 

oferta de empregos nas empresas públicas e privadas que atendem aos visitantes; 

estabelecimento da infra-estrutura urbana (água, luz, rede de esgoto, saneamento básico, 

comunicação, etc) capaz de responder às necessidades da própria população e da população 

flutuante; investimentos em lojas de souvenires, restaurantes, hotéis, parques de diversões; 

criação de museus, organização de um plano diretor de turismo, facilidades para aquisição de 

material informativo (mapas, folhetos, revistas, filmes, etc); construção ou reforma de 

aeroportos, rodoviárias e portos; aparecimento de escolas de formação de mão-de-obra para o 

turismo; centros de eventos; aumento do ingresso de impostos nos cofres públicos com 

melhoria do padrão de vida da comunidade em decorrência dos negócios realizados com os 

turistas; existência de legislação que ordene as construções e a ocupação do espaço físico; 

conservação da limpeza das vias e logradouros, assim como da segurança pública; população 

falando outro idioma além do próprio; ecologia defendida e, principalmente, a população 

sentindo que o turismo traz vantagens para a comunidade. 

 Para que haja melhor compreensão do assunto, é importante diferenciar os termos 

deslocar-se, viajar e fazer turismo. Segundo Oliveira (2005, p. 37): 

 

Por deslocar-se entende-se o ato praticado por pessoas que mudam de 
cidade, região ou país, que vão morar em outros locais, sem retorno imediato 
ao de origem. Não importam as condições dos meios de transporte e de 
acomodação, pois o deslocamento acontece para atender às necessidades das 
pessoas por motivos de mudança de emprego, questões familiares, 
segurança, etc. Por outro lado, viajar é o ato de deslocar-se temporariamente 
de um lugar para outro, sempre com a intenção de retornar, de voltar à 
origem. Finalmente, fazer turismo pressupõe uma viagem temporária que 
exige infra-estrutura adequada. 

 

 Sempre que alguém passa algum tempo significativo fora de sua residência ou 

domicílio habitual, necessita de alojamento e de alimentação, serviços e bens que, por sua 

natureza, estimulam setores da construção civil, da indústria do mobiliário e dos serviços de 

manutenção, da agropecuária e da indústria alimentícia, etc. 

A obtenção de produtos locais integra o planejamento e o cumprimento de qualquer 

programação turística, além de desenvolver tipos diversos de produção cultural local ou 

regional, que, sem as relações turísticas, poderiam representar lucratividade menor ou mesmo 
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sofrer colapso por falta de estímulos comerciais. Os programas de visitas e de entretenimentos 

específicos dos diferentes receptivos incrementam a prestação de serviços gerais e 

especializados e, cada vez mais, se constituem nos principais atrativos de turistas. 

 

1.2.3 Panorama da Educação Superior em Turismo no Brasil 

 

 O primeiro currículo para cursos de Turismo foi preparado pelo professor Domingo 

Hernandez Peña, após um levantamento efetuado em escolas européias e apropriado à 

realidade brasileira. Tal iniciativa teve como objetivo deferir ao relevante interesse público, 

devido à expansão experimentada pela atividade turística e à exigência de mão-de-obra 

especializada em nível superior capaz de preencher as necessidades do setor (MATIAS, 

2002). 

 A regulamentação do currículo mínimo e a instituição de cursos que formassem mão-

de-obra especializada em nível superior veio a ser necessária devido ao crescimento que a 

atividade turística apresentava na época. Nesse sentido, pode-se destacar a institucionalização 

do Turismo no Brasil com a criação da Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR, em 

19661. De acordo com Santos Filho (apud BARRETO et al, 2004), a EMBRATUR  não foi 

criada apenas com o objetivo de desenvolver o turismo no Brasil, mas também, para desfazer 

a imagem do país no exterior exposta pelos exilados e pela imprensa internacional, outorgada, 

pelos militares, às calúnias dos comunistas.  

 

Estudos vêm apontando que a preocupação com o turismo em 1964 está 
vinculada à necessidade da divulgação de uma imagem que se contraponha à 
da ditadura militar: perseguição política e ideológica à população, como 
também desrespeito aos direitos humanos [...] Com esse intuito o regime 
político brasileiro cria imediatamente a EMBRATUR, que, em conjunto com 
o Ministério das Relações Exteriores, tenta mudar a imagem do país no 
exterior. Tal iniciativa se manifesta por meio da criação de mensagens 
publicitárias, passando a idéia de país de eterna alegria, carnaval, sol, 
mulheres sensuais e de país exótico (BARRETO, 2004, p. 55). 

 

 Assim, o primeiro curso superior de Turismo no país nasceu a partir do parecer 

número 35/71, do Ministério da Educação e Cultura – MEC, elaborado pelo relator 

Conselheiro Roberto Siqueira Campos e aprovado em 28 de Janeiro de 1971. Esse parecer deu 

                                                           
1 Decreto-lei número 55, de 18 de novembro de 1966, define a Política Nacional de Turismo, instituindo um 
Sistema Nacional de Turismo, com a criação do Conselho Nacional de Turismo – CNTUR e EMBRATUR. 
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base à Resolução s/n de 28/01/71, do Conselho Federal de Educação, que fixou o conteúdo 

mínimo e a duração do curso superior de Turismo. 

 Em 1971, a Faculdade do Morumbi, atual Universidade Anhembi Morumbi, inicia o 

primeiro curso do país. A idéia do curso segundo seu diretor, o professor Gabriel Rodrigues 

(apud MATIAS, 2002, p. 04), surgiu assim: 

 

[...] fizemos uma pesquisa para verificar o interesse que um curso Técnico de 
Turismo despertaria. O resultado foi o de que havia um enorme contingente 
de interessados, mas todos já haviam terminado o curso colegial. Havia 
também a exploração de cursos novos, as mulheres estavam voltando aos 
bancos universitários, após terem criado os filhos, etc. Foi nesse momento 
que tivemos a idéia de um curso superior de Turismo, após perceber que o 
público ainda tinha interesse nesse nível. 

  

Nesse contexto, o Turismo chega ao meio acadêmico e o professor Mário Beni (apud 

MATIAS, 2002, p. 04), em seu discurso na abertura do I Congresso Nacional de Turismo, em 

1975, coloca o papel dos cursos superiores: 

 

A partir da instalação do primeiro curso superior de Turismo no Brasil, a 
fase da improvisação, adaptação e repentinidade começa a ser seriamente 
ameaçada. O turismo improvidente, desgovernado começa a ser criticamente 
analisado. São muitos os que hoje se preocupam com sua problemática, 
mantendo-se em permanente atividade de reflexão e vigília [...] O turismo no 
Brasil deixou de ter somente posição política administrativa empresarial e 
passou a constituir-se também, agora em assunto de ordem técnica e 
científica, e como tal deve ser encarado [...]. 

 

A partir deste momento o turismo começa a ser entendido como um setor que não 

pode continuar a ser improvidado e adaptação, mas sim estudado e planejado para que possa 

trazer mais benefícios para os brasileiros. 

1.2.4 Evolução do Ensino Superior de Turismo 

 

 O estabelecimento do curso superior de Turismo no país teve início na década de 

1970, onde despontaram como mais uma opção de distinção econômica e social para uma 

classe média sujeita a se especializar em setores da economia caracterizados pela força e pela 

“modernidade”. 

 Nos primeiros anos de funcionamento do curso superior de Turismo, houve uma 

procura muito grande pelo mesmo, especialmente em São Paulo, o que provocou o interesse 
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de empresários da educação a investirem na abertura de outros cursos, conforme quadro 02. 

Mas a partir de 1976, ocorre uma queda sensível no número de ingressantes devido a uma 

série de fatores socioeconômicos. A circunstância nacional produzia mais uma de suas crises 

cíclicas, provocando desemprego, queda no poder aquisitivo das classes média e baixa e 

aumento das mensalidades escolares. 

 A queda de formandos e de formados no período de 1974 a 1980 acompanhou a 

tendência dos cursos superiores no país, e não pode ser atribuído ao “pequeno interesse pelo 

curso”. Os principais obstáculos encontrados para a formação do Bacharel em Turismo de 

modo geral foram, segundo Matias (2002): 

• Seleção do corpo docente, quando da instalação dos primeiros cursos, pois não havia, 

no país, professores especializados; 

• Falta de conscientização do próprio aluno do que é o curso de Turismo, e do que ele 

espera do mesmo; 

• A inexistência de bibliografia nacional sobre o assunto, bem como traduções e/ou 

dificuldades em importar obras estrangeiras; 

• Um currículo mínimo humanístico e pouco profissionalizante; 

• A falta de adequação das disciplinas com seus respectivos conteúdos e programas; 

• A falta de padronização dos cursos, permitindo a existência de cursos de três a quatro 

anos. 

 

O quadro 02 apresenta a cronologia de abertura de cursos de Turismo das décadas de 

1970 e 1980: 

Quadro 02 – Cursos Superiores de Turismo criados nas décadas de 1970 e 1980 
ANO INSTITUIÇÃO DE ENSINO CIDADE 
1971 Faculdade Morumbi, atual Universidade Anhembi Morumbi / UAM São Paulo/SP 
1972 Faculdade Ibero-Americana de Letras e Ciências Humanas – atual 

Centro Universitário Ibero-Americano/UNIBERO 
São Paulo/SP 

1973 Faculdade de Turismo da Guanabara Rio de Janeiro/RJ 
1973 Faculdade de Ciências Exatas, Administrativas e Sociais Brasília/DF 
1973 União Pioneira de Integração Social  
1973 Universidade de São Paulo – Escola de Comunicações e Artes – 

USP/ECA 
São Paulo/SP 

1973 Faculdade Ideal de Letras e Ciências Humanas São Paulo/SP 
1973 Faculdade de Turismo Padre Manoral da Nóbrega São Paulo/SP 
1973 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC/RS Porto Alegre/RS 
1974 Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUC-Campinas  Campinas/SP 
1974 Faculdade da Cidade Rio de Janeiro/RJ 
1975 Universidade Católica de Pernambuco Recife/PE 
1976 Associação Educacional do Litoral Santista – AELIS Santos/SP 
1976 Organização Santamarense de Educação e Cultura – atual Universidade 

de Santo Amaro/UNISA 
São Paulo/SP 
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1976 Universidade Federal de Pernambuco Recife/PE 
1976 Faculdade Capital de Adm. e Estatística – atual Centro Universitário 

Capital 
São Paulo/SP 

1977 Faculdade Hélio Alonso – FACHA Rio de Janeiro/RJ 
1978 Universidade Federal do Paraná Curitiba/PR 
1979 Faculdade de Administração Hoteleira (curso de Hotelaria) Caxias do Sul/RS 
1980 Associação Educacional Veiga de Almeida Rio de Janeiro/RJ 
1980 Faculdade de Turismo Embaixador Paschoal Carlos Magno Rio de Janeiro/RJ 
1981 Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira – atual Centro Universitário 

Newton Paiva 
Belo 
Horizonte/MG 

1984 Faculdade de Turismo da Bahia Salvador/BA 
1984 Faculdade Hebraico-brasileira Renascença (curso de Hotelaria) São Paulo/SP 
1985 Faculdade de Ciências Aplicadas Foz do Iguaçu/PR 
1985 Universidade de Fortaleza – UNIFOR Fortaleza/CE 
1987 Universidade Federal do Maranhão São LuÍS/MA 
1989 SENAC/CEATEL (instala o primeiro curso superior de Tecnologia em 

Hotelaria) 
São Paulo/SP 

Fonte: Trigo e Rejowski apud Matias (2002, p. 06 e 07) 

 No início dos anos de 1990 foram criados o curso de Turismo e Hotelaria da 

Faculdade de Hotelaria e Turismo da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, no Estado 

de Santa Catarina e o curso de Turismo da Universidade Paulista – UNIP, em São Paulo/SP. 

Após 1992, com a retomada do crescimento da atividade turística e da sua importância 

econômica-social como geradora de renda, as instituições de ensino superior voltaram a se 

interessar pela implantação do curso superior de Turismo, visando atender às necessidades do 

setor. 

Essa tendência pode ser constatada segundo pesquisa realizada por Ansarah e 

Rejowski (quadro 03), que identificaram a existência de 51 cursos superiores de Turismo no 

país em 1996. Pode-se afirmar que, em relação à década de 1980, houve um crescimento de 

cerca de 121% no número de cursos superiores de Turismo.  

 

Quadro 03 – Cursos de Graduação em Turismo, Hotelaria e Áreas afins no Brasil  
por Estado - 1996 

UF CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 Turismo Hotelaria Turismo e 

Hotelaria 
Geografia e 

Plan. Turístico 
Administração 

Hoteleira 
Total 

AM 3 - - - - 3 
PA 1 - - - - 1 
MA 1 1 - - - 2 
CE 1 - - - - 1 
RN 2 - - - - 2 
PE 2 1 - - - 3 
SE 1 - - - - 1 
BA 2 1 - - - 3 
DF 1 - - - - 1 
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MS 1 - - - - 1 
MG 1 - - - - 1 
ES 2 - - - - 2 
RJ 5 1 - - - 6 
SP 11 3 - 1 1 16 
PR 2 - - - - 2 
SC 1 - 1 - - 2 
RS 3 1 - - - 4 

TOTAL 40 8 1 1 1 51 
Fonte: Ansarah e rejowski apud Matias (2002) 

A partir de 1996, com o sucesso do Plano Real, o turismo torna-se uma atividade 

econômica de destaque para o país, com a abertura do mercado brasileiro ao comércio e aos 

investimentos internacionais, gerando empregos e criando novas profissões. Esse processo de 

crescimento da oferta de serviços destinados ao lazer, turismo, hotelaria, gastronomia e 

entretenimento em geral tem seus reflexos na área da educação, porque o mercado tornou-se 

carente de mão-de-obra qualificada para atender a esse mercado em desenvolvimento. 

Diante desse quadro ocorreu um crescimento desenfreado de cursos de Turismo, 

Hotelaria e áreas afins no país, sendo que, em 1999, o número de cursos em funcionamento no 

país chegava a cerca de 200. A maioria desses cursos não dispunha de professores formados 

e/ou especializados nessas áreas, comprometendo assim a formação profissional. 

Atualmente, a educação superior no país está dividida em duas modalidades de ensino: 

Bacharelado e Tecnologia. A principal diferença entre elas está na formação que se pretende 

dar às pessoas que demandam pelos cursos nessas duas modalidades. Conforme o Parecer 

CNE/CP número 29/2002 do MEC (2009): 

 

[...] a educação superior em tecnologia deve formar um profissional apto a 
desenvolver, de forma plena e inovadora, atividades em uma determinada 
área profissional, isto é, ter formação específica para aplicação e 
desenvolvimento de pesquisa e inovação tecnológica; difusão de tecnologias; 
gestão de processos de produção de bens e serviços; desenvolvimento da 
capacidade empreendedora; manutenção das suas competências em sintonia 
com o mundo do trabalho; e desenvolvimento no contexto das respectivas 
áreas profissionais. 

 

Este estudo baseia-se nas seguintes áreas de ensino: Turismo/Hotelaria/ e Turismo e 

Hotelaria e áreas afins como Gestão em Eventos, Gastronomia e Agenciamento de Viagens. 
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Os tipos de instituição de ensino que oferecem cursos nessas áreas são: Universidades; 

Centros Universitários; Faculdades Integradas; Faculdades; Institutos; Escolas Superiores e 

CET – Centro de Educação Tecnológica. 

Os cursos superiores das áreas de turismo mantiveram a tendência de crescimento no 

final da década de 1990 e início dos anos 2000, isto é, no ano de 2002, já chegavam a 429, o 

que mostra crescimento de 775,5% no período de 1996 a 2002. 

Em 2009 eram 714 cursos cadastrados no site do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, entre cursos tecnólogos e de bacharelados, 

distribuídos da seguinte forma pelo país: 

• Região Norte: 40 cursos, sendo os tecnólogos na área de turismo, ecoturismo, eventos, 

hotelaria e turismo ecológico. Já o de bacharelado somente na área de turismo; 

• Região Nordeste: 156 cursos, sendo os tecnólogos distribuídos entre agenciamento de 

viagens, eventos, gastronomia, gestão em turismo, gestão desportiva e de lazer, 

hotelaria e turismo receptivo. Já os cursos de bacharelados englobam turismo, 

planejamento e organização do turismo e turismo e hotelaria; 

• Região Centro-oeste: 84 cursos, sendo na área de tecnologia, eventos, gastronomia, 

gestão de turismo, gestão hoteleira, gestão de empresas turísticas, turismo e turismo 

receptivo; E no bacharelado, tem-se turismo, turismo e hotelaria e turismo e meio 

ambiente; 

• Região Sudeste: 327 cursos, sendo os tecnólogos na área de gestão em turismo, 

ecoturismo, eventos, gastronomia, marketing em turismo, gestão de negócios e 

hotelaria e turismo, hotelaria, planejamento turístico, serviços de turismo, 

hospitalidade, eventos de negócios, turismo receptivo e lazer e turismo. Já o 

bacharelado abrange turismo e turismo e hotelaria; 

• Região Sul: 107 cursos, onde os tecnólogos são na área de eventos, gastronomia, 

gestão de turismo, hotelaria, turismo e turismo receptivo. E o bacharelado tem-se 

turismo, turismo e administração hoteleira, turismo e hotelaria, turismo e lazer e 

turismo rural e hotelaria. 

O comportamento da educação superior é semelhante ao da educação profissional, isto 

é, a maior oferta de cursos nas áreas do ensino do turismo está nas Regiões Sudeste (45,80%) 

e Nordeste (21,85%). Essas duas regiões representam respectivamente, o maior centro 

emissor e o maior centro receptor de turistas domésticos. 
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1.3 Ensino Superior de Turismo no Brasil e sua renovação 

 

Estudos mostram que o turismo no Brasil ao longo do século XX era basicamente 

fundamentado no tipo residencial (segunda residência). 

Nos anos 20 surgiram pequenos hotéis gerenciados por famílias e grandes hotéis com 

cassinos. Nesse período a busca por profissionais especializados era muito pequena e a 

formação oferecida pelos centros de treinamento se focalizava na preparação de pessoal para 

serviços básicos e não especializado na parte financeira, comercial e gerencial (ACERENZA, 

1991). 

Já nos anos 1970 esta realidade começa a mudar. Os países começaram a entender o 

turismo como um setor que poderia contribuir com o processo de desenvolvimento sócio-

econômico. Desta forma, o turismo deixa de ser residencial e passa para um perfil comercial 

em larga escala de serviços que necessitava de profissionais qualificados em todas as áreas. 

Segundo Acerenza (1991), neste período algumas dificuldades foram superadas na 

oferta de profissionais qualificados nos níveis básicos, mas não nos níveis médio e superior, 

pois havia uma falta de programas de formação profissional adequadas para estes níveis. Foi 

dentro deste contexto que nasceram os primeiros cursos de turismo no Brasil.  

A origem dos cursos universitários de turismo no Brasil foi bem diferente da origem 

dos mesmos na Europa Ocidental e na América do Norte. De acordo com Jafari apud Barreto 

et al (2004), nos outros países os cursos surgiram como uma extensão de outros cursos, como 

os de administração hoteleira, ou como disciplinas dentro de cursos preexistentes, tais como 

geografia e administração. 

Já no Brasil, muitos cursos nasceram com autonomia própria, por iniciativas isoladas 

de seus fundadores. No plano educativo este momento era marcado, por um lado, pela 

influência do humanismo francês, do qual se extrai o discurso de que a universidade não pode 

mais estar a serviço da elite, e, por outro, pelo pragmatismo estadunidense, do qual se extrai a 

prática de imprimir aos cursos um caráter profissionalizante, que estimulam o ensino 

tecnicista destinado à aprendizagem de habilidades que contribuam para o desenvolvimento 

industrial e tecnológico do país. 

Para Gramsci, a industrialização pôs em crise a escola de cultura humanista 

“desinteressada”, trazendo sua própria escola “interessada”, profissionalizante, técnica e 

ideologicamente imediatista (apud NOSELLA, 1992, p. 113). Assim, vivencia-se um modelo 

de educação que é fruto da condição social e histórica da humanidade, que busca atualmente 

superar a dualidade humanista “desinteressada” e tecnicista – profissionalizante. Essa 
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concentração se localiza no cerne dos atuais projetos políticos-pedagógicos dos cursos de 

turismo. 

Segundo Barreto et al (2004), no Brasil, na área de turismo, essa crise de hegemonia 

está destacada, por um lado, pelas dificuldades de inserir cursos de nível superior que levem 

em consideração as premissas do papel político construtivo do ensino universitário, ou seja, a 

produção de novos saberes e com isso a formulação de postulados epistemológicos 

necessários para essa área de conhecimento em construção. 

Com isso ocorre que, em sua maioria, os cursos de turismo de nível superior têm 

priorizado planos pedagógicos tecnológicos, do que decorre a grande dificuldade de constituir 

um processo educacional voltado à concepção humanista da educação. Essa pedagogia acaba 

por se caracterizar, no Brasil, como uma volta ao princípio pedagógico tecnicista, que coloca 

a educação a serviço do mercado.  

No caso do turismo formar “para o mercado” seria formar para comprar e vender 

serviços de diversidade e heterogeneidade ímpares. 

Porém, deve-se considerar que ser um profissional da área de turismo torna-se a cada 

dia um conceito mais amplo, que envolve diferentes funções nos mais variados setores 

(transportes, agenciamento, hotelaria, alimentação, recreação, planejamento, etc). Desta 

forma, chega-se a centenas de profissionais, o que reafirma que o turismo gera empregos, 

porém deve-se reconhecer que é quase impossível que todas essas funções sejam exercidas 

por pessoas com uma mesma formação. 

Atualmente, os cursos de turismo podem ser divididos em três tipos: aqueles que 

preparam pessoas para trabalhar na área de turismo, e que, de acordo com alguns autores 

(apud BARRETO et al, 2004), muitas vezes não educam, mas se limitam a treinar; os cursos 

que tomam o turismo como objeto de estudo; e os cursos em que o turismo é utilizado para 

ilustrar disciplinas tradicionais, como antropologia, sociologia, geografia ou economia. 

Porém, o que se sabe é que em sua maioria os cursos formam para o mercado, todavia 

torna-se difícil imaginar para qual mercado deveria estar orientada a formação dos estudantes 

de turismo, de acordo com os empresários. 

Considerando que nem sempre o que os empresários necessitam é o que a sociedade 

necessita, qual o papel da universidade? Formar para um grupo específico da sociedade (os 

empresários) ou para o conjunto da sociedade mais ampla? 

Como observa Ritchie apud Barreto et al (2004), as instituições educativas precisam 

“trabalhar juntas para desenvolver os programas e currículos necessários para atender às 
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necessidades da indústria”, porém, sem esquecer que a educação para o turismo precisa ser 

relevante (para a indústria turística), porém deve ser educação. 

 

1.3.1Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Turismo 

 

O Ministério da Educação – MEC através da Secretaria de Ensino Superior coordenou 

a elaboração das propostas de diretrizes curriculares para os cursos de graduação. Com o 

intuito de assegurarem a flexibilidade e a qualidade da formação oferecida pelas Instituições 

de Ensino Superior, os objetivos almejados pela Secretaria de Ensino Superior, com essa 

iniciativa foram: 

 

Conferir maior autonomia às IES na definição dos currículos de seus cursos, 
a partir da explicação das competências e as habilidades que se deseja 
desenvolver, através da organização de um modelo pedagógico capaz de 
adaptar-se à dinâmica das demandas da sociedade, em que a graduação passa 
a constituir-se numa etapa de formação inicial no processo contínuo de 
educação permanente; propor uma carga horária mínima em horas que 
permita a flexibilização do tempo de duração do curso de acordo com a 
disponibilidade do curso e esforço do aluno; otimizar a estruturação modular 
dos cursos com vistas a permitir um melhor aproveitamento dos conteúdos 
ministrados, bem como, a ampliação da diversidade da organização de 
cursos, integrando a oferta de cursos seqüenciais, previsto no inciso I do 
artigo 44 da LDB; contemplar orientações para as atividades de estágio e 
demais atividades que integrem o saber acadêmico à prática profissional, 
incentivando o reconhecimento de habilidades e competências adquiridas 
fora do ambiente escolar; contribuir para a inovação e a qualidade do projeto 
pedagógico do ensino de graduação, norteando os instrumentos de avaliação 
(MEC, 2001). 

 

O parecer CNE/CES no. 583/2001 foi aprovado em 04 de Abril de 2001. 

A partir disso, o MEC institui as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Graduação em Turismo, através da Resolução N. 13 de 24 de Novembro de 2006.  

Esta Resolução trata da organização do curso que se expressa através do seu Projeto 

Pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e habilidades, os 

componentes curriculares, o estágio curricular supervisionado, as atividades complementares, 

o sistema de avaliação, a monografia, o projeto de iniciação científica ou o projeto de 

atividade como Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, componente opcional das 

Instituições de Ensino Superior - IES, além do regime acadêmico de oferta e de outros 

aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico. 
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O projeto pedagógico do curso, além da concepção do curso de graduação em 

Turismo, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, abrangerá, os 

seguintes elementos: 

 

Objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções-
institucional, política, geográfica e social; Condições objetivas de oferta e a 
vocação do curso; Cargas horárias das atividades didáticas e da 
integralização do curso; Formas de realização da interdisciplinaridade; 
Modos de integração entre teoria e prática; Formas de avaliação do ensino e 
da aprendizagem; Modos de interação entre graduação e pós-graduação, 
quando houver; Incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da 
atividade de ensino e como instrumento para iniciação científica; Concepção 
e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas 
diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo 
regulamento; Concepção e composição das atividades complementares 
(MEC, 2006). 

 

Este projeto pedagógico poderá permitir Linhas de Formação Específicas, 

direcionadas para diferentes áreas ocupacionais relacionadas com o turismo, englobando os 

segmentos ecológicos e ambientais, econômicos, culturais, de lazer, de intercâmbio de 

negócios e promoção de eventos e serviços, para melhor atender as necessidades do perfil que 

o mercado ou a região exigem. 

 

Perfil do egresso do curso de Turismo 

 

Segundo Neto e Maciel (2002), o profissional exigido pelas organizações deve, 

essencialmente, possuir um conjunto de habilidades específicas, ser um membro ativo e 

participativo na sociedade em que está inserido, ser generalista e ao mesmo tempo ser um 

especialista, ou seja, as empresas procuram o “superprofissional”. 

Desta forma, e devido as exigências do mercado de trabalho, a proposta de diretrizes 

curriculares prevê que o egresso dos cursos de graduação em turismo deverá apresentar um 

perfil comum (o perfil desejado) e perfis específicos admitidos. 

Esse perfil comum desejado do profissional a ser formado nos cursos de bacharelado 

em turismo, é aquele que ofereça uma formação generalista, ou seja, um profissional com os 

conhecimentos técnicos necessários ao exercício de suas funções, apto para atuar em um 

mercado competitivo e em constante transformação. 

A diretriz curricular do curso de graduação em turismo afirma que o profissional a ser 

formado deve possuir uma sólida formação, que deve considerar aspectos teóricos, práticos e 
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éticos, visando ao desenvolvimento de competências e habilidades gerais para que exerça de 

forma competente suas funções. 

Ainda segundo Neto e Maciel (2002), os especialistas acreditam que a formação 

teórica e prática seja obtida durante o curso de graduação e pela capacidade de “aprender a 

aprender”, pela destreza em desenvolver trabalho em equipe, pela facilidade de adaptação a 

contextos novos, pela criatividade, liderança e pelo poder de comunicação. É o novo perfil de 

profissional colocado pelo mercado limitado, passageiro e de rápida duração. Por outro lado, 

destaque para outro aspecto, agora relacionado à formação ética, uma vez que se espera do 

profissional em turismo a consciência da cidadania, com princípios éticos consistentes. Estes 

deverão estar voltados para o mercado, para o consumidor, para o ambiente natural e cultural 

dos locais, que se transformam em produtos turísticos. 

O Curso de Graduação em Turismo deve possibilitar a formação profissional que 

manifeste, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

 

Compreensão das políticas nacionais e regionais sobre turismo; Utilização de 
metodologia adequada para o planejamento das ações turísticas, abrangendo 
projetos, planos e programas, com os eventos locais, regionais, nacionais e 
internacionais; Positiva contribuição na elaboração dos planos municipais e 
estaduais de turismo; Domínio das técnicas indispensáveis ao planejamento e 
à operacionalização do Inventário Turístico, detectando áreas de novos 
negócios e de novos campos turísticos e de permutas culturais; Domínio e 
técnicas de planejamento e operacionalização de estudos de viabilidade 
econômica-financeira para os empreendimentos e projetos turísticos; 
Adequada aplicação da legislação pertinente; Planejamento e execução de 
projetos e programas estratégicos relacionados com empreendimentos 
turísticos e seu gerenciamento; Intervenção positiva no mercado turístico 
com sua inserção em espaços novos, emergentes ou inventariados; 
Classificação, sobre critérios prévios e adequados, de estabelecimentos 
prestadores de serviços turísticos, incluindo meios de hospedagem, 
transportadora, agências de turismo, empresas promotoras de eventos e 
outras áreas, postas com segurança à disposição do mercado turístico e de 
sua expansão; Domínio de técnicas relacionadas com a seleção e avaliação 
de informações geográficas, históricas, artísticas, esportivas, recreativas e de 
entretenimento, folclóricas, artesanais, gastronômicas, religiosas, políticas e 
outros traços culturais, como diversas formas de manifestação da 
comunidade; Domínio de métodos e técnicas indispensáveis ao estudo dos 
diferentes mercados turísticos, identificando os prioritários, inclusive para 
efeito de oferta adequada a cada perfil do turista; Comunicação interpessoal, 
intercultural e expressão correta e precisa sobre aspectos técnicos específicos 
e da interpretação da realidade das organizações e dos traços culturais de 
cada comunidade ou segmento social; Utilização de recursos turísticos como 
forma de educar, orientar, assessorar, planejar e administrar a satisfação das 
necessidades dos turistas e das empresas, instituições públicas ou privadas, e 
dos demais segmentos populacionais; Domínio de diferentes idiomas que 
ensejem a satisfação do turista em sua intervenção nos traços culturais de 
uma comunidade ainda não conhecida; Habilidade no manejo com a 
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informática e com outros recursos tecnológicos; Integração nas ações de 
equipes interdisciplinares e multidisciplinares, interagindo criativamente 
face aos diferentes contextos organizacionais e sociais; Compreensão da 
complexidade do mundo globalizado e das sociedades pós-industriais, onde 
setores de turismo e entretenimento encontram ambientes propícios para se 
desenvolverem; Profunda vivência e conhecimento das relações humanas, de 
relações públicas, das articulações interpessoais, com posturas estratégicas 
do êxito de qualquer evento turístico; Conhecimentos específicos e adequado 
desempenho técnico-profissional, com humanismo, simplicidade, segurança, 
empatia e ética (MEC, 2006). 

 

Portanto, as diretrizes curriculares dos cursos de bacharelado em turismo pretendem 

oferecer condições adequadas para que seus egressos estejam aptos a enfrentar o competitivo 

e exigente mercado de trabalho. 

O documento apresenta ainda, de forma resumida, o perfil desejado dos bacharéis em 

turismo a serem formados pelas instituições de ensino, levando em consideração o projeto 

pedagógico e a proposta curricular dos cursos. 

 

[...] internalização de valores de responsabilidade social, justiça e ética 
profissional; formação humanística e visão global que o habilitem a 
compreender o meio social, em seus aspectos político, econômico e cultural, 
onde está inserido e a tomar decisões em um mundo diversificado e 
interdependente; formação técnica e científica para atuar no planejamento e 
na gestão de empresas turísticas, além de desenvolver atividades específicas 
da prática profissional em consonância com as demandas mundiais, 
nacionais e regionais; competência para empreender, analisando criticamente 
as organizações, antecipando e promovendo suas transformações; 
capacidade de compreensão da necessidade do contínuo aperfeiçoamento 
profissional e do desenvolvimento da autoconfiança; capacidade para 
resolução de problemas macro e micropertinentes à prestação de serviços 
turísticos; capacidade para planejar, organizar, implantar e gerir programas 
de desenvolvimento turístico de destinações e empreendimentos turísticos; 
capacidade de atuação nos diversos setores do mercado turístico e em todas 
as áreas concernentes à profissão; competência para implantar resoluções 
alternativas e inovadoras, bem como capacidade crítica, reflexiva e criativa; 
interesse e estímulo para o desenvolvimento na área da docência e pesquisa 
(MEC, 2006). 

 

Portanto, pela análise do perfil desejado do profissional formado nos cursos de 

graduação em turismo, é possível afirmar que a resolução vem para atender as regras do 

mercado, exigindo um profissional que apresente uma consistente formação, pautada em 

conhecimento técnicos, em valores éticos e de cidadania, e, principalmente, que ele seja um 

profissional reflexivo. 

Nesta proposta de diretrizes curriculares, a formação de docentes para o ensino do 

turismo coloca-se de forma tímida e ainda incompleta, demonstrando que para a formação de 
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docentes algumas disciplinas específicas como didática, prática de ensino, estrutura e 

funcionamento do ensino, deverão estar contempladas na estrutura curricular. Trata-se de uma 

proposta que não foi utilizada por nenhuma instituição de ensino superior que oferece o curso 

de turismo em Cuiabá. Neste caso, o bacharel formado na capital do Estado de Mato Grosso 

não recebe nenhum tipo de formação para exercer a docência no futuro. Essa formação só 

ocorre em cursos de especialização lato sensu ou stricto sensu, caso o profissional tenha 

interesse na área. 

Essa falta evidencia-se como um grande espaço a ser ocupado por meio de discussões 

e reflexões, por tratar-se de uma nova área de aderência da própria educação. 

 

1.4 Ensino Superior de Turismo em Mato Grosso 

 

Mato Grosso está localizado na região centro-oeste do país, sendo o terceiro Estado 

em área da Federação Brasileira, com área total de 903.357,908 km2. Conta com 141 

municípios e com uma população de 3.033.991 habitantes (IBGE, 2010). Possui sua economia 

baseada na agricultura, pecuária e extrativismo. Porém, destaca-se também nas atividades 

industriais e no setor de serviços, onde encontra-se o turismo, principalmente o ecológico e o 

de eventos. 

Mato Grosso é o único Estado que possui três ecossistemas: o Pantanal, a Floresta 

Amazônica, o Cerrado, além da região do Araguaia. Uma grande diversidade de atrativos que 

gera mobilização de recursos e geração de empregos. 

O Pantanal apresenta uma rica diversidade de fauna e flora e aspectos culturais de 

grande potencialidade turística. Trata-se de uma das maiores extensões úmidas contínuas do 

planeta e está localizado no centro da América do Sul, na bacia hidrográfica do Alto Paraguai. 

Sua área é de 187,818 ha, com 65% de seu território no estado de Mato Grosso do Sul e 35% 

no Mato Grosso (UNESCO, 2010). A região é uma planície aluvial influenciada por rios que 

drenam a bacia do Alto Paraguai, onde se desenvolve uma  fauna  e  flora  de   rara beleza e 

abundância, influenciada por quatro grandes biomas: Amazônia, Cerrado, Chaco e Mata 

Atlântica. Foi considerado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura - UNESCO, em 2001, como Patrimônio Natural da Humanidade e Reserva da 

Biosfera. Possui como principais atrativos a contemplação da paisagem e observação da flora 

e da fauna: passeios de barco e a cavalo; trilhas na mata; safári fotográfico; focagem de 
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animais, à noite; pontos de observação de ninhais e da fauna; pesca esportiva; culinária 

regional; manifestações culturais e religiosas, etc.  

A Amazônia é o maior bioma terrestre do planeta, cuja área avança em 9 países da 

América Latina (Brasil, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana 

Francesa e Suriname). A bacia hidrográfica do Amazonas ocupa uma área de 7.008.370 km2 

(MMA, 2010). A Amazônia é um dos mais preciosos patrimônios ecológicos do planeta. É na 

realidade um grande Bioma, composto por diversos ecossistemas interagindo em equilíbrio. 

65 % de toda a área amazônica é composta pela floresta tropical úmida de terra firme, sendo 

que o restante é constituído por matas de cipó, campinas, matas secas, igapós, manguezais, 

matas de várzeas, cerrados, campos de terra firme, campos de várzeas e matas de bambu. 

Toda a rede de rios, córregos, cachoeiras, lagos, igarapés e represas constituem os 

ecossistemas aquáticos da Amazônia. Na Amazônia mato-grossense concentra-se grande parte 

da população indígena do Estado, destacando-se o Parque Nacional do Xingu, onde vivem 

mais de 03 mil índios de diversas etnias. Pela sua rica biodiversidade, a região tem atraído 

pesquisadores e turistas, procedentes de vários países do Oriente e do Ocidente. 

Já o Cerrado engloba a região de Chapada dos Guimarães, Serra de São Vicente e 

Nobres. Chapada dos Guimarães destaca-se pelo relevo, com paredões e formações rochosas 

de aspectos variados; a hidrografia, com riachos e rios de águas cristalinas, cachoeiras, 

cascatas, grutas, cavernas; e a vegetação típica do Cerrado são os mais característicos da 

região. O clima ameno de Chapada, em decorrência da sua altitude, acima de 800m do nível 

do mar, associado as formas naturais do relevo e ao misticismo que a envolve, tem 

contribuído para o seu desenvolvimento turístico. A Serra de São Vicente, que abrange 

municípios como Jaciara, Juscimeira e Primavera do Leste, dispõe de complexos de águas 

termais e inúmeros rios e cachoeiras onde se praticam esportes como rapel, rafting, 

canoagem, bóia-cross e outros esportes de aventura. Já o município de Nobres, região 

calcárea com grande número de cavernas e nascentes de rios. Destaca-se como principais 

atrativos a Cachoeira do Tombador, Balneário Estivado e o Duto do Quebó, também 

conhecida como Caverna da Cerquinha. São locais apropriados para mergulho, prática de 

esportes radicais e passeios ecológicos. 

A região do Vale do Guaporé, do Araguaia e do Xingu apresentam potencialidades 

excepcionais para o turismo pelos aspectos hídricos, da flora e da fauna, e históricos. 

Apresenta inúmeros rios, praias, cavernas, águas termais e muitas serras. O que mais se 

destaca na região é o Rio Araguaia, um dos principais afluentes da bacia amazônica, 

concentra inúmeras belezas representadas pela variedade de plantas e animais, além das 
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belíssimas praias de areias brancas e águas calmas, cenário perfeito para festivais de praias em 

várias cidades que do rio se beneficiam.  

Já a região metropolitana de Cuiabá é o portal de entrada para todas essas belezas 

antes citadas. Além disso, dispõe de infra-estrutura para a realização de eventos de pequeno, 

médio e grande porte. Com quase 300 anos, a capital mato-grossense, localizada no Centro 

Geodésico da América do Sul, tem o centro histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN como Patrimônio do Brasil, com casarões e igrejas da 

Colônia e Império. 

Tem-se ainda o turismo de eventos, sendo um dos segmentos que mais prospera no 

país e no Estado, destacando-se em Cuiabá, onde o receptivo está melhor estruturado, com 

acomodações e instalações mais adequadas para essa modalidade de turismo. 

Como pode-se perceber o turismo vem assumindo crescente importância na economia 

mato-grossense, uma tendência da economia brasileira e mundializada. 

Os primeiros cursos de turismo do Estado surgiram dentro deste ambiente de intenso 

crescimento da atividade na década de 1990, que ocorreu não só em Mato Grosso, mas em 

todo o país, conforme observado no item 1.2.4. 

O primeiro curso no Estado do Mato Grosso foi criado pela Faculdades Integradas 

Cândido Rondon, atualmente Centro Universitário Cândido Rondon - UNIRONDON, na 

capital Cuiabá em 1998. Tratava-se de um curso de bacharelado, de quatro anos, com sua 

ênfase focada no ecoturismo, pois considerava-se a vocação natural do Estado. Porém, com a 

conclusão da primeira turma o curso passou por reformulações e perdeu sua ênfase, tornando-

se mais generalista voltado para o mercado de trabalho e para a atuação do profissional de 

turismo em empresas da área e no setor público. 

Após 1998, vários cursos foram criados em todo o Estado, seguindo o crescimento da 

atividade, conforme observado no quadro abaixo: 

 

Quadro 04 – Ano de criação dos Cursos Superiores de Turismo em Mato Grosso 
ANO INSTITUIÇÃO CIDADE CURSO 

1998 Faculdades Integradas Cândido 
Rondon 

Cuiabá Turismo 

1999 Faculdade Afirmativo Cuiabá Turismo 

2000 Centro Universitário de Várzea 
Grande 

Várzea Grande Turismo 
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2000 Universidade do Estado de Mato 
Grosso 

Nova Xavantina Turismo 

2002 Faculdade de Cuiabá Cuiabá Turismo 

2002 Instituto Cuiabá de Ensino e 
Cultura 

Cuiabá Turismo 

2002 Faculdade de Sinop Sinop Turismo 

2003 Faculdade Teles Pires Itaúba Turismo 

2004 Faculdade de Ciências Sociais e 
Aplicadas de Diamantino 

Diamantino Turismo 

2005 Faculdade de Administração de 
Alta Floresta 

Alta Floresta Turismo 

2007 Faculdade La Salle Lucas do Rio 
Verde 

Turismo 

2008 Faculdade Anhanguera Cuiabá Turismo 

2010 Instituto de Ensino Superior de 
Mato Grosso 

Cuiabá Turismo 

Fonte: MEC (2010) 

 Esse crescimento perdura até os dias atuais em número de instituições, porém o 

número de matrículas não acompanha esse mesmo ritmo. Entre os anos de 2001 a 2009 o 

número de matrículas nos cursos de turismo caiu consideravelmente não só na capital, bem 

como no Estado e no país como um todo. Segundo pesquisa realizada por Carvalho (2008), 

um dos motivos é a oferta excessiva de cursos, razão que provavelmente explica a dispersão 

dos alunos. Além disso, outro ponto importante é o expressivo crescimento dos cursos mais 

específicos, como eventos e gastronomia. 

 Esse panorama só mudou em 2010, pois o país foi escolhido no ano anterior como 

sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e com isso muitas pessoas viram no curso de 

turismo uma forma de obter qualificação para o grande evento. Em Cuiabá não foi diferente, 

ao ser escolhida como uma das sub-sedes da Copa, já começou a desenvolver cursos de 

qualificação profissional em diversos segmentos. Toda essa movimentação e promessas de 

futuros investimentos na cidade objetivando o evento, fez com que crescesse novamente o 

interesse pelo curso de turismo e com isso somente no início de 2010 faculdades abriram 

novos cursos e o número de matrículas cresceu muito em relação aos anos de queda. Um salto 

que muitos especialistas pensam em comparar com os anos de 1990 quando o curso foi criado 

no Estado. 
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CAPÍTULO II – FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PRELÚDIOS BÁSICOS 

 

Neste capítulo serão apresentados assuntos relativos a função da universidade, a 

formação do professor universitário e do professor de turismo, bem como a profissionalização 

da profissão docente. Pontos estes necessários para compreender o processo de formação 

desse professor de ensino superior. 

 

2.1 Formação de Professores Universitários 

 

Para se entender a questão da formação de professores universitários é essencial 

primeiramente situarmos esses profissionais em seu ambiente de trabalho. Para isso faz-se 

necessário entender o funcionamento e a função da universidade. 

Segundo a LDB 9.394/96 pode-se encontrar vários tipos de instituições de ensino 

superior: 

• Universidade: que se caracteriza por autonomia didática, administrativa e financeira, 

por desenvolver ensino, extensão e pesquisa e, portanto, contar com número 

expressivo de mestres e doutores; 

• Centro Universitário: que se caracteriza por atuar em uma ou mais áreas, com 

autonomia para abrir e fechar cursos e vagas de graduação e ensino de excelência; 

• Faculdades Integradas: que reúnem instituições de diferentes áreas do conhecimento e 

oferecem ensino e, às vezes, extensão e pesquisa; 

• Institutos ou Escolas Superiores: que reúnem instituições de diferentes áreas do 

conhecimento e oferecem ensino e, às vezes, extensão e pesquisa. 

Conforme a instituição que o docente se ligue, um tipo específico de produção será 

exigido dele: docência, atividades de extensão e pesquisa, sendo a docência a atividade 

comum a todas as instituições que compõem o ensino superior. 

Nesta perspectiva, entende-se a universidade como instituição educativa com um fim 

determinado no contínuo exercício da crítica, que se sustenta na pesquisa, no ensino e na 

extensão. Ou seja, na produção do conhecimento por meio da problematização dos 

conhecimentos historicamente criados, de seus resultados na construção da sociedade humana 

e das novas demandas e desafios que ela apresenta (PIMENTA & ANASTASIOU, 2008). 

Assim, as funções universitárias podem ser reunidas segundo Pimenta e Anastasiou 

(2008, p. 163), nas seguintes:  
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[...] criação, desenvolvimento, transmissão e crítica da ciência, da técnica e 
da cultura; preparação para o exercício de atividades profissionais que 
exijam a aplicação de conhecimentos e métodos científicos e para a criação 
artística; apoio científico e técnico ao desenvolvimento cultural, social e 
econômico das sociedades. 
 

Assim, entende-se que na universidade o ensino constitui um processo de busca e de 

construção científica e de crítica ao conhecimento produzido, ou seja, de seu papel na 

construção da sociedade. Nesse sentido, o ensino na universidade tem as seguintes 

características, segundo Pimenta; Anastasiou; Cavallet (2002, p. 211 e 212): 

 

[...] a) propiciar o domínio de um conjunto de conhecimentos, técnicas e 
métodos científicos, que assegurem o domínio científico e profissional do 
campo específico e que devem ser ensinados criticamente (isto é, em seus 
nexos com a produção social e histórica da sociedade); b) conduzir a uma 
progressiva autonomia do aluno na busca de conhecimentos; c) desenvolver 
capacidade de reflexão; d) considerar o processo de ensinar/aprender como 
atividade integrada à investigação; e) substituir o ensino que se limita à 
transmissão de conteúdos, por um ensino que se constitui em processo de 
investigação do conhecimento; f) integrar, vertical e horizontalmente, a 
atividade de investigação à atividade de ensinar do professor, o que supõe 
trabalho em equipe; g) criar e recriar situações de aprendizagem; h) valorizar 
a avaliação diagnóstica e compreensiva da atividade mais do que a avaliação 
como controle; i) conhecer o universo cultural e de conhecimentos dos 
alunos e desenvolver processos de ensino e aprendizagem interativos e 
participativos, com base neles. 

 

Isso faz com que o docente de ensino superior, enquanto prestador de um serviço à 

sociedade mediante a sua profissão atue como profissional reflexivo, crítico e competente no 

campo de ação de sua disciplina, além de capacitado para exercitar a docência e realizar 

atividades de investigação. 

Ainda segundo Pimenta e Anastasiou (2008, p. 165), no mundo contemporâneo, 

podem-se identificar três aspectos que impulsionam o desenvolvimento profissional do 

professor universitário. São eles: 

 

[...] a transformação da sociedade, de seus valores e de suas formas de 
organização e trabalho; o avanço crescente da ciência nas últimas décadas; a 
consolidação progressiva de uma Ciência da Educação, possibilitando a 
todos o acesso aos saberes elaborados no campo da Pedagogia. 

 

O desenvolvimento profissional do professor universitário deve incluir a formação 

inicial e continuada, unida a um processo de valorização da identidade e da profissão docente. 

Pois, não se deve esquecer que a maioria dos professores universitários teve sua graduação 
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baseada no modelo de formação tradicional ou técnica, sendo que alguns desenvolveram nos 

cursos de mestrado e doutorado, habilidades referentes a pesquisa, muito diferentes das 

habilidades do método de ensino. Por isso a importância da participação em processos de 

profissionalização docente continuada. 

 Essa preocupação com o desenvolvimento profissional dos professores universitários 

cresce na educação, o que se certifica pelo aumento progressivo de congressos, encontros, 

reuniões e atividades relacionados ao tema. Isso se deve principalmente ao fato da expansão 

quantitativa da educação superior e o conseqüente aumento no número de docentes, que 

muitas vezes não são preparados para desenvolver tal função e ainda não possui formação 

pedagógica. 

A preocupação com a qualidade dos resultados do ensino superior, sobretudo da 

graduação, aponta para a importância da preparação política, científica e pedagógica de seus 

docentes. Para isso, a formação permanente começa a ser assumida como fundamental para 

alcançar o sucesso na educação. No entanto, em muitos países há muita formação e poucas 

mudanças. Segundo Imbernón (2009, p. 34 a 37): 

 

[...] talvez seja porque ainda predominem políticas e formadores que 
praticam com afinco e entusiasmo uma formação transmissora e uniforme, 
com um predomínio de uma teoria descontextualizada, válida para todos, 
estejam onde estiverem, distante dos problemas práticos. [...] a formação 
deve aproximar-se à escola e partir das situações problemáticas dos 
professores. [...] Uma reestruturação profissional do professorado e de sua 
formação precisa se opor frontalmente a toda manipulação explícita ou 
oculta da racionalidade técnica que, com outros nomes e procedimentos, nos 
leva de volta ao passado (competências, planos estratégicos, qualidade, 
eficiência, eficácia...), sem análise, seja nos conteúdos curriculares ou nas 
formas de gestão, seja no controle técnico-burocrático da educação e 
formação. 

 

Torna-se importante, mais que a atualização, mas sim potencializar uma formação que 

seja capaz de permitir a reflexão e participação para que aprendam refletindo e com as 

análises de diversas situações problemas vividas nas instituições. Além disso, os docentes 

devem partir das necessidades mais conhecidas do coletivo para estabelecer um novo 

processo formativo que torne possível o estudo da vida e no centro, os projetos de mudança, o 

trabalho colaborativo como desenvolvimento fundamental da instituição educativa e do 

professorado. 

Refletir coletivamente sobre o que se faz é se deixar conhecer, é se expor. Essa prática, 

em geral, não faz parte dos hábitos dos professores universitários (principalmente os de 
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instituições particulares), acostumados a planejar, executar e avaliar de forma individual e 

solitária. Neste caso, torna-se necessário uma mudança de hábitos, onde tais docentes devem 

buscar sua entrada num processo colaborativo, imprescindível na formação dos mesmos, em 

sua profissionalização e na relação entre o professorado. 

Em se tratando de ensino universitário reafirma-se a idéia de que o exercício da 

profissão docente requer uma sólida formação, tanto nos conteúdos específicos da disciplina, 

como também nos aspectos relativos a sua didática e ao encaminhamento das diversas 

variáveis que caracterizam a docência. Parece claro que a formação dos professores 

universitários, no sentido de qualificação científica e pedagógica, é um dos fatores básicos da 

qualidade da universidade. 

Neste caso, é importante deixar claro que ninguém mais discute a importância e a 

necessidade da formação em diversos âmbitos, bem como no ensino universitário. Neste 

último caso o que se discute é um dilema entre a formação para o desenvolvimento pessoal ou 

uma formação para a resolução das necessidades da instituição. Já é tradição a formação ser 

considerada encargo dos próprios professores, onde cada um adota as posições que melhor se 

adaptem à sua situação e às suas necessidades. É comum cada professor universitário ser 

responsável pela sua própria formação, e fica em suas mãos a decisão de buscá-la, de que tipo, 

em que momento e com que objetivo. Segundo Zabalza (2004, p. 147), a conseqüência 

imediata disso é que “quando existe, a formação está direcionada à resolução de necessidades 

individuais dos professores ou a seus interesses particulares.” Dessa forma, esse é um tipo de 

formação onde cada professor faz parte se o quiser e que está centrada no que cada professor 

deseja. 

Já do outro lado dessa questão, estão às necessidades institucionais. No qual deveriam 

se desenvolver competências capazes de fazer seu pessoal enfrentar os novos desafios que vão 

se apresentando. Neste caso, seguir uma política de formação centrada nas necessidades de 

seu próprio processo de desenvolvimento. 

Como toda difícil conjuntura, a solução está em achar um certo equilíbrio entre as 

necessidades individuais e institucionais. 

Ainda segundo Zabalza (2004, p. 148): 

 
Pode se buscar uma fórmula intermediária por meio de uma maior 
participação dos departamentos como instâncias que dão equilíbrio aos 
diversos tipos de necessidades institucionais e individuais. Nos 
departamentos, são visualizados com mais clareza ambos os tipos de 
necessidades, podendo ser dada uma orientação mais concisa à formação. 
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Outra opção que pode ajudar nesse caso é a avaliação formativa, que pode servir como 

sistema de pressão institucional indireta no momento de equilibrar as necessidades individuais 

e o crescimento da instituição. A formação seria programada em função das necessidades ou 

dos pontos fracos detectados na avaliação. Porém, essa avaliação deve ser sempre feita em um 

contexto de confiança e de desejo de superação, pois de outra forma, o processo, os resultados 

e as suas conseqüências terão um caráter burocrático, sendo pouco necessário no que diz 

respeito a formação (ZABALZA, 2004). 

É necessário animar os professores com o objetivo de que enfrentem o aprimoramento 

da qualidade de seu trabalho por meio de uma formação permanente. Porém, não se deve ligar 

a formação no reconhecimento externo, pois na maioria das vezes isso costuma implicar 

vícios importantes, onde a maioria das ações formativas se transformam em meras expedições 

de certificados para utilizar em avaliações periódicas da qualificação docente. 

As universidades devem propor uma formação que integre programas e atividades que 

sejam interessantes por si mesmas e que, ao mesmo tempo, tenham repercussões benéficas 

para os professores em relação ao reconhecimento institucional, sem reduzi-los a incentivos 

materiais. 

Outro ponto importante a se considerar é formação “em quê”? Então surge outro 

dilema entre a formação generalista (do tipo pedagógico) e formação específica e vinculada à 

própria área de conhecimento. Neste caso, existe um grupo que defende um direcionamento 

para o processo de ensino-aprendizagem, também chamado como pedagógico e outro grupo 

que defende que a formação deve se basear nas disciplinas e nos campos específicos, também 

chamado de orientação disciplinar. 

Para os primeiros o que define o papel formador de um professor universitário e sua 

dimensão profissional é a missão formadora que deles é exigida. De acordo com este 

panorama os problemas enfrentados pelos professores são comuns entre eles, como: motivar 

os estudantes, relações interpessoais, capacidade de lhes transmitir uma visão da vida e do 

exercício profissional de acordo com princípios éticos e de responsabilidade social, o domínio 

dos recursos para o desenvolvimento curricular da disciplina e dos distintos processos que 

inclui seu ensino (conhecimentos dos processos básicos da aprendizagem e do ensino, 

preparação de materiais, aptidão na preparação de apresentações de fácil entendimento, 

criação de atividades, planejamento de avaliação, etc), domínio dos recursos que condicionam 

o exercício profissional (cuidado com a voz, habilidades com as novas tecnologias, 

habilidades na gestão de grupos, etc). Todos esses fatores estão presentes no dia-a-dia de um 
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profissional docente e não estão vinculados de maneira específica a nenhuma área do 

conhecimento (ZABALZA, 2004). 

Já os que defendem uma orientação disciplinar, se baseiam na convicção de que os 

processos de ensino-aprendizagem estão condicionados pelos conteúdos próprios de cada 

disciplina. Neste caso, a formação tem de estar vinculada a cada setor do conhecimento: dar 

boas aulas no curso de engenharia, por exemplo, não é o mesmo que dar aulas no curso de 

turismo ou medicina. 

Desta forma, mais uma vez o equilíbrio entre as posições seria o ideal. Segundo Leitner 

apud Zabalza (2004, p. 153), “a pedagogia acadêmica, em especial a formação pedagógica 

permanente dos professores, constitui uma contribuição essencial para a qualidade do ensino”. 

Assim, uma boa formação sobre os processos de ensino-aprendizagem servirá para elucidar e 

dar sentido à ação docente, contribuindo, assim, para sua melhora. Por exemplo, um professor 

de inglês falando sobre seus conteúdos não tem nada em comum com o professor de 

estatística, porém apresentarão muita coisa em comum se falarem sobre como poderiam 

avaliar de forma adequada, ou sobre como motivar os alunos, para assim melhorar a 

aprendizagem. 

Em resumo, avançar no processo da docência e do desenvolvimento profissional, por 

meio da preparação pedagógica, não ocorrerá separado de processos de desenvolvimento 

pessoal e institucional: torna-se isso um desafio a ser considerado na construção da docência 

universitária. 

 

2.2 Formação de Professores de Turismo 
 

Docentes de Educação Superior atualmente devem estar ocupados sobretudo 
em ensinar seus estudantes a aprender e a tomar iniciativas, ai invés de 
serem unicamente fontes de conhecimento. Devem ser tomadas providências 
adequadas para pesquisar, atualizar e melhorar as habilidades pedagógicas, 
por meio de programas apropriados ao desenvolvimento de pessoal 
(MASETTO, 2003, p. 16). 
 

Como em todas as áreas da ação humana, formar-se não significa atingir o absoluto 

domínio de certa área do conhecimento; aliás, todo e qualquer processo de formação não 

preenche todas as lacunas, de não-preenchimento, que constitui o motor do desenvolvimento 

das práticas humanas. 

Segundo Perrenoud (1993), a docência é uma profissão na qual, por mais excelente 

que a pessoa seja, a formação não é garantia de um bom desempenho profissional. Formar 
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professores obtêm a cada momento histórico, níveis e formatos diferentes e refere-se a opções 

feitas no interior das relações sociais de produção.  

Desta forma, quem é esse professor universitário hoje? 

Inicialmente profissionais renomados, com sucesso em suas atividades profissionais, 

que tentavam ensinar aos seus alunos a serem tão bons profissionais como eles o eram. Até a 

década de 1970, exigia-se do candidato a professor de ensino superior o bacharelado e o 

exercício competente de sua profissão. Já nas últimas décadas, além do bacharelado, as 

universidades passaram a exigir cursos de especialização na área e atualmente mestrado e 

doutorado. Observa-se, porém, que as exigências continuaram as mesmas, pois se referem ao 

domínio de conteúdo em determinada matéria e experiência profissional. 

Masetto (2003) relata que essa situação tem como base a antiga crença até há bem 

pouco tempo era mantida tanto pela instituição que convidada o profissional a ser professor 

quanto pela pessoa convidada a aceitar o convite: quem sabe, automaticamente sabe ensinar. 

Mesmo porque ensinar significava ministrar aulas expositivas ou palestras sobre determinado 

assunto dominado pelo conferencista, mostrar na prática como se fazia; e isso um profissional 

saberia fazer. 

Nos cursos de turismo o fato se repete. As pessoas que vêm ensinando nestes cursos 

são profissionais do turismo e da hotelaria que foram convidados a ensinar, mas sem terem 

sido formados em conhecimentos pedagógicos. Além disso, não há cursos que formem 

professores para o turismo e a hotelaria. Assim, continua-se formando somente profissionais 

com habilidades técnicas, mas que não sabem lidar com aspectos pedagógicos e emocionais. 

Segundo Nascimento (2002), ainda existem inúmeros cursos de turismo no país sem 

professores titulados e especialistas para ministrar as disciplinas que fundamentam o curso. 

Com isso, muitas instituições oferecem as disciplinas técnicas à profissionais de outras áreas 

que algumas vezes não têm conhecimento do universo turístico. 

Assim, discutir a formação do professor do curso de turismo é considerar as exigências 

sociais quanto ao profissional a ser formado, entendendo em quais circunstâncias históricas 

são exigidas as habilidades técnicas articuladas às posturas éticas. 

É importante ressaltar que o ensino de turismo demanda conhecimentos sólidos e 

atualizados relacionados às teorias pedagógicas e a métodos pedagógicos inovadores. Além 

disso, necessita atualização permanente e indispensável das correntes de pensamento recentes 

da disciplina.  

Para Gaeta (2001, p. 60), “os professores deveriam estar conscientes sobre o caráter 

mutável do turismo e sobre a prioridade da permanente atualização da sua bagagem de 
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conhecimentos”. Além disso, a dinâmica e as transformações das atividades turísticas exigem 

que o professor revisite constantemente a teoria e a prática, pois o que é verdade hoje pode 

não ser mais amanhã. Desta forma, para ensinar turismo, então, supõe-se que o professor seja 

capaz de transmitir a suas classes o dinamismo profissional da área no seu dia-a-dia, o que 

demanda uma base teórica e uma interface com os equipamentos turísticos. 

Na formação de professores para o turismo e a hospitalidade, Gaeta (2001) considera 

algumas dimensões propostas pela OMT – Organização Mundial do Turismo. Essas 

dimensões mostram que o desenvolvimento profissional de professores está baseado num 

caráter multi-dimensional. Ele requer um desenvolvimento pedagógico, um desenvolvimento 

cognitivo, teórico, profissional e um desenvolvimento de carreira. Ainda para Gaeta (2001, p. 

111), “os professores deveriam conhecer o turismo nos seus aspectos teóricos e práticos; os 

professores deveriam saber o que ensinar; os professores deveriam saber como ensinar”. 

De uma forma geral, só recentemente os professores universitários começaram a se 

conscientizar de que seu papel de docente do ensino superior, como o exercícios de qualquer 

profissão, exige capacitação própria e específica que não se restringe a ter um diploma de 

bacharel, ou mesmo de mestre ou doutor, ou ainda apenas o exercício de uma profissão. Exige 

isso tudo, e competência pedagógica, pois ele é um educador. 

Grigoli (1990) destaca os atributos de um professor universitário envolvido 

efetivamente com seu trabalho acadêmico: o professor deve ter domínio do conteúdo que 

ministra e dos aspectos didático-pedagógicos, a possibilidade de um relacionamento 

interpessoal e afetivo com o aluno, compromisso de independência e autonomia intelectual e 

assunção de uma postura ético-política diante das ações acadêmicas. 

Pode-se dizer dessa forma, que é necessário promover o desenvolvimento profissional 

de professores em todas as suas dimensões: pedagógicas, cognitiva e teórica, profissional e 

pessoal. 

 

2.3 Identidade e Profissionalização Docente 

 

Como se identificam os professores do ensino superior profissionalmente? A docência 

universitária é uma profissão ou um trabalho que se exerce? Normalmente quando 

perguntados como estas pessoas se identificam profissionalmente, tem-se como resposta 

biólogo, geógrafo, historiador, administrador, engenheiro, contador, ou quem sabe seguido de 

professor universitário, na medida em que isso é sinal de status social. Geralmente quando 

exercem a docência no ensino superior ao mesmo tempo das suas atividades como 
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profissionais liberais, é mais comum identificarem-se em seus consultórios, escritórios e 

clínicas como professor universitário, indicando valorização social do título de professor. 

Mesmo assim, há ainda aqueles que autodefinem-se mais sob o âmbito científico (como 

médicos, engenheiros, advogados) do que como docentes universitários. Sua identidade 

costuma estar voltada em suas especialidades científicas e não em suas atividades docentes. 

Isso indica que o lugar onde estas pessoas depositam sua identidade é no conhecimento sobre 

a especialidade e não no conhecimento sobre a docência. Um dos aspectos mais críticos e 

penosos dos professores é justamente o de ter uma identidade profissional. 

Mas o que identifica um professor universitário? 

Segundo Benedito (1995, p. 131): 

 

[...] o professor universitário aprende a sê-lo mediante um processo de 
socialização em parte intuitiva, autodidata ou [...] seguindo a rotina dos 
outros. Isso se explica, sem dúvida, devido à inexistência de uma formação 
específica como professor universitário. Nesse processo, joga um papel mais 
ou menos importante sua própria experiência como aluno, o modelo de 
ensino que predomina no sistema universitário e as reações de seus alunos, 
embora não há que se descartar a capacidade autodidata do professorado. 
Mas ela é insuficiente. 

 

A formação de docentes para o ensino superior no Brasil não está regulamentada sob a 

forma de um curso específico como nos outros níveis. A LDB permite que esse docente seja 

preparado nos cursos de pós-graduação tanto stricto como lato sensu, não sendo estes 

obrigatórios.  

Como atividade especializada, a docência tem seu campo de ação determinado de 

conhecimentos. Ela exige uma preparação específica para seu exercício. Como em qualquer 

outra atividade profissional, os professores devem ter os conhecimentos e as habilidades 

exigidos a fim de poder desempenhar adequadamente as suas funções. 

Para Zabalza (2004, p. 108): 

 

Essa idéia opõe-se a idéia dos que mantém uma visão não-profissional da 
docência. A afirmativa bastante usual e difundida de que “ensinar se aprende 
ensinando” reflete essa visão não profissional, ou seja, não é preciso 
preparar-se para ser docente, pois essa é uma atividade prática para a qual 
não são necessários conhecimentos específicos, mas experiência e 
“vocação”. 

 

Entende-se que a docência envolve desafios e exigências: são necessários 

conhecimentos específicos para exercê-la corretamente, ou, no mínimo, é necessária a 
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aquisição dos conhecimentos e das habilidades vinculados à atividade docente para melhorar 

sua qualidade. 

Essa natureza profissional da atividade docente exigiu separá-la das demais atividades 

que complementam a identidade docente universitária, como pesquisa e administração que 

também andam juntas ao papel dos professores. Ser docente é diferente de ser pesquisador ou 

administrador, pois requer diferentes conhecimentos e habilidades. 

Ainda segundo Zabalza (2004, p. 108): 

 

Ser bom pesquisador é, de fato, importante; porém não substitui, nem se 
iguala (seja em objetivos, habilidades, mentalidade, atuações específicas, 
seja em conhecimentos necessários) ao fato de ser professor. É claro que o 
fato de ter um alto nível de excelência como pesquisador não garante que a 
prática docente seja igualmente um sucesso. É mais clara ainda a divergência 
entre tarefas administrativas e tarefas docentes. 

 

Assim, é importante registrar a importância da pesquisa na atividade docente, 

principalmente a pesquisa e reflexão da própria prática, mas não como peça única neste 

processo, pois entende-se que para a profissionalização da docência são necessários 

conhecimentos e competências próprios, preparação específica, requisitos de ingresso, plano 

de carreira, etc. 

Lembrando que o termo “pesquisa” abrange diversos níveis como aquela em que o 

professor realiza por meio de seus estudos e de suas reflexões críticas sobre temas do seu dia-

a-dia profissional, a produção de textos e trabalhos específicos para apresentação em 

congressos, simpósios e encontros, além de capítulos de livros e artigos para revista 

especializada. Além de pesquisas maiores, que envolve grandes projetos e que são apoiados 

por agências financiadoras nacionais ou estrangeiras. Essa produção científica também 

enriquecerá o domínio do conhecimento que se espera de um docente de ensino superior. 

Além disso, também se nota que a preocupação com a qualidade dos resultados do 

ensino superior, sobretudo daqueles do ensino de graduação, aponta para a importância da 

preparação no campo específico e no campo pedagógico de seus docentes. 

Cada vez mais, busca-se uma formação global da pessoa, reforçando sua maturidade e 

sua capacidade de compromisso social e ético. Neste caso, é preciso que os docentes não 

sejam apenas bons cientistas ou bons administradores, mas também bons formadores. Para 

Zabalza (2004, p. 115), “além de seus conhecimentos, devem ter condições de estimular o 

desenvolvimento e a maturidade de seus estudantes, de fazê-los pessoas mais cultas e, por sua 

vez, mais completas sob o ponto de vista pessoal e social”.  
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O que ocorre na maioria das instituições de ensino, é o despreparo e um 

desconhecimento científico por parte dos professores sobre o processo de ensino 

aprendizagem. Apesar dos mesmos possuírem experiência em suas áreas específicas. Muitas 

vezes o professor entra numa instituição e conseqüentemente em seu departamento e já 

encontra ementas prontas, planeja suas aulas individualmente e são responsáveis pelo 

processo de ensino-aprendizagem solitariamente. Não recebem orientações sobre o processo 

de planejamento, metodológicos ou de avaliação. 

Esses fatores remetem a uma preocupação quanto a preparação desses docentes 

universitários, pois a qualificação é peça fundamental em qualquer profissão, principalmente 

na educação que está em constante mudança. 

Além disso, em sua maioria os professores são contratados pelas instituições em 

regime horista, ou seja, são contratados para executar suas funções em períodos específicos, 

em determinado número de horas/aula, sem tempo remunerado para preparação de aulas, por 

exemplo. Essa é uma realidade encontrada principalmente nas instituições de ensino 

particulares (MEC, 1998). Nestes casos, como o salário recebido não é suficiente para a 

sobrevivência, o professor se vê obrigado a trabalhar em mais de uma instituição para obter 

uma renda mensal básica, perdendo muito do seu tempo em deslocamento entre uma 

instituição e outra. 

Assim, a docência não fica vinculada a um projeto educacional dirigido por um projeto 

pedagógico educacional, e a instituição, por sua vez, não tem obrigação de investir em 

processos de profissionalização continuada. 

Com relação a essa profissionalização, vem ocorrendo entre os professores das IES 

uma busca maior por cursos de especialização tanto lato como stricto sensu. Essa busca por 

aprimoramento geralmente ocorre na própria área de atuação. A questão da preparação 

pedagógica e o fazer docente resume-se à disciplina denominada, na maioria das vezes, 

Metodologia do Ensino Superior, que vem sendo executada nos cursos de especialização com 

uma carga horária em média de 60 horas. Lembrando que em sua maioria os cursos stricto 

sensu preparam para a pesquisa e não para atuação docente. 

Já a construção da identidade dos profissionais que possuem sua origem nas demais 

áreas ocorre ao longo de sua trajetória, com início na sua graduação e aprofundada em outros 

momentos seqüentes (especialização, mestrado ou doutorado). Segundo Pimenta e Anastasiou 

(2008), “na graduação, são definidos os objetivos, o conceito profissional e profissão, os 

conteúdos específicos, o código de ética, o reconhecimento social e a participação em 
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entidades de classe”. Porém, esses aspectos são direcionados para uma profissão que, na 

maioria das vezes, não é a docência. 

Recentes estudos (Pimenta, 1996), em circuito nacional e internacional, mostram que 

ações mais pontuais para a formação docente ocorrem em processos de profissionalização 

continuada que consideram diversos recursos, enlaçando os vários saberes da docência: os 

saberes da experiência, os saberes do conhecimento e os saberes pedagógicos, na busca da 

construção da identidade profissional, vista como processo de construção do profissional 

contextualizado e historicamente situado. 

Entende-se que desta forma, o desenvolvimento profissional abrange a formação 

inicial e continuada, articulada a um processo de valorização de sua identidade, além da 

valorização profissional. Identidade que é epistemológica, ou seja, que reconhece a docência 

como um campo de conhecimentos específicos representados em quatro grandes conjuntos: 

 

1) Conteúdo das diversas áreas do saber e do ensino, ou seja, das ciências 
humanas e naturais, da cultura e das artes; 2) Conteúdos didáticos-
pedagógicos, diretamente relacionados ao campo da prática profissional; 3) 
Conteúdos relacionados a saberes pedagógicos mais amplos do campo 
teórico da prática educacional; 4) Conteúdos ligados à explicitação de 
sentido da existência humana individual, com sensibilidade pessoal e social 
(PIMENTA e ANASTASIOU, 2008). 

 

A identidade do professor é construída e reconstruída profissionalmente, ou seja, a 

docência constitui um campo específico de intervenção profissional na prática social. 
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CAPÍTULO III – CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO E PRÁTICAS DOCENTES 

 

Neste capítulo serão apresentados assuntos e conceitos relativos a educação e ao 

processo de aprendizagem, bem como uma abordagem relativa as teorias do conhecimento e 

aos saberes e práticas docentes.  Tais pontos são necessários para fundamentar a entrevista 

realizada. 

 

3.1 Educação  

 

Todos nós estamos envolvidos com a educação. Não há como escapar. Seja 
na escola, em casa, na rua ou na igreja, de um modo ou de muitos, todos nós 
envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para ensinar, para 
aprender e ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os 
dias misturamos a vida com a educação (BRANDÃO, 2007, p. 07). 

 

 Desta forma, entende-se que a educação existe em diferentes formas e em diferentes 

lugares, seja em uma pequena comunidade ou em regiões bastante desenvolvidas, mesmo que 

diante de conflitos sociais ou não. A educação existe em todos os lugares e em todos os tipos 

de sociedades. Primeiramente sem escola e professores, depois em sala de aula, com 

professores e métodos pedagógicos. 

 Segundo Brandão (2007, p. 11 e 14), “[...] a educação ajuda a pensar tipos de homens. 

Ela ajuda a criá-los, fazendo passar de uns para os outros o saber que os legitima. A educação 

continua no homem o trabalho da natureza de fazê-lo evoluir, de torná-lo mais humano”. 

 Um grande exemplo disso são as aldeias mais simples, onde adultos guiam as 

situações de aprendizagem das crianças. Mesmo onde ainda não criaram a escola, cada grupo 

humano cria e desenvolve recursos e métodos para ensinar as crianças, aos jovens e aos 

adultos, ensinamentos que um dia os tornarão modelos de homens e mulheres de acordo com 

cada sociedade.  

 Outra forma de compreender o que é educação ou mesmo poderia ser, é utilizar o 

dicionário para uma definição mais objetiva. No Dicionário Aurélio Online entende-se 

educação como: 
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Ação de desenvolver as faculdades psíquicas, intelectuais e morais: a 
educação da juventude. Resultado dessa ação. Conhecimento e prática dos 
hábitos sociais; boas maneiras: homem sem educação. Educação nacional, 
conjunto de órgãos encarregados da organização, da direção e da gestão de 
todos os graus do ensino público, bem como da fiscalização do ensino 
particular. Educação física, conjunto dos exercícios corporais que visam a 
melhorar as qualidades físicas do homem (2010). 
 

 Primeiramente a educação começa com a família, quando os pais ensinam a seus filhos 

o que julgam ser certo, como devem se comportar, a respeitar as outras pessoas. Ou seja, é o 

início da formação da criança, que aos poucos vai sendo preparada para a vida individual e em 

sociedade. 

 Educação, do latim “educere”, que significa extrair, tirar, desenvolver. Consiste 

essencialmente no homem de caráter. Segundo a Enciclopédia Brasileira de Moral e Civismo 

editada pelo Ministério de Educação e Cultura apud Brandão (2007, p. 63 e 64): 

 

A educação é um processo vital, para o qual concorrem forças naturais e 
espirituais, conjugadas pela ação consciente do educador e pela vontade livre 
do educando. Não pode, pois, ser confundida com o simples 
desenvolvimento ou crescimento dos seres vivos, nem com a mera adaptação 
do indivíduo ao meio. É atividade criadora, que visa a levar o ser humano a 
realizar as suas potencialidades físicas, morais, espirituais e intelectuais. Não 
se reduz à preparação para fins exclusivamente utilitários, como uma 
profissão, nem para o desenvolvimento de características parciais da 
personalidade, como um dom artístico, mas abrange o homem integral, em 
todos os aspectos de seu corpo e de sua alma, ou seja, em toda a extensão de 
sua vida sensível espiritual, intelectual, moral, individual, doméstica e social, 
para elevá-la, regulá-la e aperfeiçoá-la. É processo contínuo, que começa nas 
origens do ser humano e se estende até a morte. 

 

 Ou seja, a educação é uma prática social cujo fim é o desenvolvimento de saberes 

existentes em uma cultura. Ela atua sobre a vida e o crescimento da sociedade no sentido do 

desenvolvimento de suas forças produtivas e no desenvolvimento de seus valores culturais.  

 Num segundo momento, entra em cena a escola. Tem início a etapa da instrução da 

criança, onde ela vai adquirir conhecimentos referentes a áreas do saber específicas.  

 

O ensino formal é o momento em que a educação se sujeita à pedagogia (a 
teoria da educação), cria situações próprias para o seu exercício, produz os 
seus métodos, estabelece suas regras e tempos e constitui executores 
especializados (BRANDÃO, 2007, p. 26). 

 

 Mas o papel da escola na formação do indivíduo não fica restrito a esse tipo de 

informação. De certa maneira, a escola continuará o processo que foi iniciado pela família, 
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educando a criança e o adolescente também para a vida, através da disciplina, das 

responsabilidades, do estímulo ao exercício da cidadania. Mas de uma forma mais ampla, a 

educação é um processo contínuo que envolve o desenvolvimento integral de todas as 

características humanas. Pode ser entendida também, como o conjunto das normas 

pedagógicas aplicadas ao desenvolvimento geral do corpo e do espírito. Educação também é 

cortesia, respeito, conhecimento e atitude.  

 Hoje, a educação ocorre de diversas maneiras e os meios de comunicação estão 

facilitando às pessoas maneiras de adquirir conhecimentos. Surge a chamada educação a 

distância que está se espalhando rapidamente. O conhecimento não tem mais barreiras, é a 

vontade própria que está levando as pessoas cada vez mais próximas da educação. A internet 

trouxe para os lares a possibilidade de ver o que quiser, ler o que quiser, aprender o que quiser 

e até mesmo viajar onde quiser. 

 Portanto, a educação mora em todos os lugares e o conhecimento está disponível em 

diversas formas. 

 Luckesi (1994. p. 38 a 51) agrupa em três grupos de entendimento o sentido de 

educação: 

1) Educação como redenção: a educação seria uma instância quase que exterior à 

sociedade, pois, de fora dela, contribui para o seu ordenamento e equilíbrio 

permanentes. A educação, nesse sentido, tem por significado e finalidade a adaptação 

do indivíduo à sociedade. Deve reforçar os laços sociais, promover a coesão social e 

garantir a integração de todos os indivíduos no corpo social; 

2) Educação como reprodução da sociedade: a segunda tendência de interpretação do 

papel da educação na sociedade é a que afirma que a educação faz, integralmente, 

parte da sociedade e a reproduz. Diversa da tendência anterior, aborda a educação 

como uma instância dentro da sociedade e exclusivamente ao seu serviço. Não a 

redime de suas mazelas, mas a reproduz no seu modelo vigente, perpetuando-a, se for 

possível. A diferença fundamental entre a tendência anterior e esta é que a educação 

redentora atua sobre a sociedade como uma instância corretora dos seus desvios, 

tornando-a melhor e mais próxima do modelo de perfeição social harmônica 

idealizada. A interpretação da educação como reprodutora da sociedade implica 

entendê-la como um elemento da própria sociedade, determinada por seus 

condicionantes econômicos, sociais e políticos, portanto, a serviço dessa mesma 

sociedade e de seus condicionantes; 
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3) Educação como transformação da sociedade: a terceira tendência é a que tem por 

perspectiva compreender a educação como mediação de um projeto social. Ou seja, 

por si, ela nem redime nem reproduz a sociedade, mas serve de meio, ao lado de 

outros meios, para realizar um projeto de sociedade; projeto que pode ser conservador 

ou transformador. No caso, essa tendência não coloca a educação a serviço da 

conservação. Pretende demonstrar que é possível compreender a educação dentro da 

sociedade, com os seus determinantes e condicionantes, mas com a possibilidade de 

trabalhar pela sua democratização. 

 

 Como pode-se observar tem-se três tendências filosóficas de interpretação da 

educação. Após entendimento das mesmas, cabe aos professores descobrir qual a tendência 

que orientará o seu trabalho. 

  

3.2 Processo de Aprendizagem versus Teorias do Conhecimento 

 

 A parceria e a co-participação entre professor e aluno no processo de aprendizagem 

tem-se apresentado ainda de forma iniciante no ensino superior. Na realidade o que se 

encontra na maioria das situações são professores com o papel de transmitir informações 

através de aulas expositivas e bem pouco preocupados em envolver o aluno com a matéria que 

se está estruturando. 

 

Essa atitude tem a ver com a compreensão mais abrangente do processo de 
aprendizagem e com sua valorização no ensino superior, com a ênfase dada 
ao aprendiz como sujeito do processo, com o incentivo à pesquisa na 
graduação e com as mudanças na forma de comunicação. A docência existe 
para que o aluno aprenda (MASETTO, 2003, p. 23) 

 

Com isso, entende-se que no ensino superior a ênfase deve ser dada às ações dos 

alunos, para que ele possa aprender aquilo que é proposto e para isso são necessários 

conhecimentos, além de habilidades e competências. Para que essa aprendizagem ocorra é 

necessária a participação dos aprendizes. Dessa forma, é importante incentivar sua 

participação na aula para que o mesmo tenha motivação e se interesse pela matéria. Além 

disso, também é preciso dinamizar a relação entre aluno e professor, fazendo com que este 

aluno veja no professor um parceiro para sua formação e não um obstáculo. É importante que 

este aluno se considere o sujeito do processo de aprendizagem. 
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Neste contexto Mizukami (1986, p. 01) relata: 

 

Há várias formas de se conceber o fenômeno educativo. Por sua própria 
natureza, não é uma realidade acabada que se dá a conhecer de forma única e 
precisa em seus múltiplos aspectos. É um fenômeno humano, histórico e 
multidimensional. Nele estão presentes tanto a dimensão humana quanto a 
técnica, a cognitiva, a emocional, a sócio-política e cultural. Não se trata de 
mera justaposição das referidas dimensões, mas, sim, da aceitação de suas 
múltiplas implicações e relações.  

 

Conforme determinada teoria/proposta ou abordagem do processo de ensino-

aprendizagem, privilegia-se um ou outro aspecto do fenômeno educacional. Segundo 

Mizukami (1986) os empiristas (primado do objeto) consideram o organismo sujeito às 

contingências do meio, sendo o conhecimento uma cópia de algo dado no mundo externo. Há, 

portanto, foco na importância do objeto, do meio, quer se leve em conta o indivíduo como 

uma “tabula rasa”, quer não se seja tão rígido e se admita o amadurecimento de alguma 

atividade cognitiva. Já o nativismo, apriorismo ou inatismo (primado do sujeito) afirma que 

as formas de conhecimento estão predeterminadas no sujeito. Atribuem-se ao sujeito, ao 

organismo humano, categorias de conhecimento “já prontas”, para as quais toda estimulação 

sensorial é canalizada. Enquanto no primeiro caso tem-se relevo uma pré-formação externa do 

conhecimento, no segundo, a ênfase encontrada é numa pré-formação interna. Ainda segundo 

Mizukami (1986) para os interacionistas (interação sujeito-objeto), o conhecimento é 

considerado como uma construção contínua e, em certa medida, a invenção e a descoberta são 

pertinentes a cada ato de compreensão. Nessa última tendência, não há pré-formação, nem 

interna, nem externa, mas um desenvolvimento contínuo de elaborações sucessivas que 

implicam a interação de ambas as posições. Desta forma, pedagogicamente falando, dá-se 

grande importância às atividades, espontâneas ou não, das crianças, em sua integração com o 

mundo (físico, social, etc). 

Desta forma, com o objetivo de tentar conseguir elementos para melhor analisar e 

compreender o processo educativo e o comportamento dos professores numa situação de 

ensino-aprendizagem, apresenta-se a seguir uma síntese teórica de conceitos relativos a 

diferentes abordagens deste processo. Para tanto, optou-se por utilizar o trabalho de Mizukami 

(1986), por considerá-lo bastante completo e de fácil entendimento. Porém, não se deve 

desconsiderar os demais autores que também pesquisam o assunto. Como por exemplo, 

Luckesi (1994) que trata das tendências teóricas que pretenderam dar conta da compreensão e 
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da orientação da prática educacional em diversos momentos e circunstâncias da história 

humana2.   

Assim, decidiu-se por apresentar apenas os principais pontos da discussão de 

Mizukami (1986), de modo a facilitar a compreensão das abordagens. 

� Abordagem Tradicional 

Quadro 05 – Abordagem Tradicional 
Características 

Gerais 
Considera-se aqui uma abordagem do processo ensino-
aprendizagem que não se fundamenta implícita ou 
explicitamente em teorias empiricamente validadas, mas numa 
prática educativa e na sua transmissão através dos anos. O 
ensino, em todas as suas formas, nessa abordagem será 
centrado no professor. Esse tipo de ensino volta-se para o que 
é externo ao aluno: o programa, as disciplinas, o professor. O 
aluno apenas executa prescrições que lhe são fixadas por 
autoridades exteriores. 

Homem O homem é considerado como inserido num mundo que irá 
conhecer através de informações que lhe serão fornecidas e 
que se decidiu serem as mais importantes e úteis para ele. É 
um receptor passivo até que, repleto de informações 
necessárias, pode repetí-las a outros que ainda não as 
possuam, assim como pode ser eficiente em sua profissão, 
quando de posse dessas informações e conteúdos. O homem, 
no início de sua vida, é considerado uma espécie de tabula 
rasa, na qual são impressas, progressivamente, imagens e 
informações fornecidas pelo ambiente. 

Conhecimento Evidencia-se o caráter cumulativo do conhecimento humano, 
adquirido pelo indivíduo por meio de transmissão, de onde se 
supõe o papel importante da educação formal e da instituição 
escola. Ao indivíduo que está “adquirindo” conhecimento 
compete memorizar definições, enunciados de leis, sínteses e 
resumos que lhe são oferecidos no processo de educação 
formal. 

Educação A educação é um processo amplo para alguns autores, mas na 
maioria das vezes, é entendida como instrução, caracterizada 
como transmissão de conhecimentos e restrita à ação da 
escola. Essa abordagem é caracterizada pela concepção de 
educação como um produto, já que os modelos a serem 
alcançados estão pré-estabelecidos, daí a ausência de ênfase 
no processo. 

Ensino-
aprendizagem 

A ênfase é dada às situações de sala de aula, onde os alunos 
são “instruídos” e “ensinados” pelo professor. Muitas vezes 
nesse tipo de intervenção visa apenas a atuação de um dos 
pólos da relação, o professor. Apesar de desconhecer a 
natureza da atividade psíquica, o ensino tradicional lança mão, 

                                                           
2 LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1994. Nesta obra, o autor desenvolve a 
abordagem das tendências pedagógicas utilizando como critério a posição que cada tendência adota em relação 
às finalidades sociais da escola. São elas: Pedagogia Liberal e Pedagogia Progressista (p. 54 – 74). 
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na prática, da atividade dos alunos (quer recorrendo à 
apresentação de dados intuitivos, quer recorrendo à 
imaginação dos alunos). Como o mecanismo de explicação 
dessa atividade é desconhecido, o professor vê-se obrigado, na 
maioria das vezes, a limitar-se ao fornecimento de 
receituários. O isolamento das escolas e o artificialismo dos 
programas não facilitam a transferência de aprendizagem. 
Ignoram-se as diferenças individuais, pois os métodos não 
variam ao longo das classes, nem dentro da mesma classe. 
Evidencia-se uma preocupação com a sistematização dos 
conhecimentos apresentados de forma acabada. As tarefas de 
aprendizagem quase sempre são padronizadas, o que implica 
poder recorrer-se à rotina para se conseguir a fixação de 
conhecimentos/conteúdos/informações. 

Metodologia A correspondente metodologia se baseia mais freqüentemente 
na aula expositiva e nas demonstrações do professor à classe, 
tomada quase como auditório. O professor já traz o conteúdo 
pronto e o aluno se limita, passivamente, a escutá-lo. A 
didática tradicional quase que poderia ser resumida, pois, em 
“dar a lição” e em “tomar a lição”. No método expositivo 
como atividade normal, está implícito o relacionamento 
professor-aluno: o professor é o agente, o aluno é o ouvinte. 
Dessa forma, há a tendência de tratar a todos igualmente: 
todos deverão seguir o mesmo ritmo de trabalho, estudar pelos 
mesmos livros-texto, utilizar o mesmo material didático, 
repetir as mesmas coisas, adquirir, pois, os mesmos 
conhecimentos. 

Fonte: Adaptado da obra de Mizukami (1986). 

 

� Abordagem Comportamentalista 

Quadro 06 – Abordagem Comportamentalista 
Características 

Gerais 
Os comportamentalistas ou behavioristas consideram a 
experiência ou a experimentação planejada como a base do 
conhecimento. Evidencia-se, pois, sua origem empirista, ou 
seja, a consideração de que o conhecimento é o resultado 
direto da experiência. Para os comportamentalistas, a ciência 
consiste numa tentativa de descobrir a ordem na natureza e nos 
eventos. Pretendem demonstrar que certos acontecimentos se 
relacionam sucessivamente uns com os outros. O conteúdo 
transmitido visa objetivos e habilidades que levem à 
competência. O aluno é considerado como um recipiente de 
informações e reflexões. Para que se possa proceder à análise 
comportamental do ensino, é necessário se considerar que 
tanto os elementos do ensino como as respostas do aluno 
podem ser analisados em seus componentes comportamentais. 

Conhecimento A experiência planejada é considerada a base do 
conhecimento. Fica clara a orientação empirista dessa 
abordagem: o conhecimento é o resultado direto da 
experiência. 
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Educação A educação está intimamente ligada à transmissão cultural. A 
educação, pois, deverá transmitir conhecimentos, assim como 
comportamentos éticos, práticas sociais, habilidades 
consideradas básicas para a manipulação e controle do 
mundo/ambiente (cultural, social etc). O sistema educacional 
tem como finalidade básica promover mudanças nos 
indivíduos, mudanças essas desejáveis e relativamente 
permanentes, as quais implicam tanto a aquisição de novos 
comportamentos quanto a modificação dos já existentes. 

Ensino-
aprendizagem 

Para os behavioristas, a aprendizagem pode ser definida como: 
uma mudança relativamente permanente em uma tendência 
comportamental e/ou na vida mental do indivíduo, resultantes 
de uma prática reforçada.  Os comportamentos desejados dos 
alunos serão instalados e mantidos por condicionantes e 
reforçadores arbitrários, tais como: elogios, graus, notas, 
prêmios, reconhecimentos do mestre e dos colegas, prestígio 
etc., os quais, por sua vez, estão associados com uma outra 
classe de reforçadores mais remotos e generalizados, tais 
como: o diploma, as vantagens da futura profissão, a 
aprovação final no curso, possibilidade de ascensão social, 
monetária, status, prestígio da profissão etc. 

Metodologia A individualização do ensino surge, na abordagem 
comportamentalista, como decorrente de uma coerência 
teórico-metodológica. Tal individualização implica: 
especificação de objetivos; envolvimento do aluno; controle 
de contingências; feedback constante que forneça elementos 
que especifiquem o domínio de uma determinada habilidade; 
apresentação do material em pequenos passos e respeito ao 
ritmo individual de cada aluno. O módulo de ensino 
frequentemente usado neste tipo de ensino pode ser  
considerado como um conjunto de atividades que facilitam a 
aquisição de um ou vários objetivos de ensino. 

Fonte: Adaptado da obra de Mizukami (1986). 

 

� Abordagem Humanista 

Quadro 07 – Abordagem Humanista 
Características 

Gerais 
Essa abordagem dá ênfase a relações interpessoais e ao 
crescimento que delas resulta, centrado no desenvolvimento da 
personalidade do indivíduo, em seus processos de construção e 
organização pessoal da realidade e em sua capacidade de 
atuar, como uma pessoa integrada. Dá-se igualmente ênfase à 
vida psicológica e emocional do indivíduo e à preocupação 
com a sua orientação interna, com o auto-conceito, com o 
desenvolvimento de uma visão autêntica de si mesmo, 
orientada para a realidade individual e grupal. 

Conhecimento A experiência pessoal e subjetiva é o fundamento sobre o qual 
o conhecimento é construído, no decorrer do processo de vir-
a-ser da pessoa humana. É atribuído ao sujeito, portanto, papel 
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central e primordial na elaboração e criação do conhecimento. 
Ao experenciar, o homem conhece. A experiência constitui, 
pois, um conjunto de realidades vividas pelo homem, 
realidades essas que possuem significados reais e concretos 
para ele e que funciona, ao mesmo tempo, como ponto de 
partida para mudança e crescimento, já que nada é acabado e o 
conhecimento possui uma característica dinâmica. 

Educação Consiste em deixar a responsabilidade da educação 
fundamentalmente ao próprio estudante. A educação tem 
como finalidade primeira a criação de condições que facilitem 
a aprendizagem do aluno, e como objetivo básico liberar a sua 
capacidade de auto-aprendizagem de forma que seja possível 
seu desenvolvimento tanto intelectual quanto emocional. O 
objetivo da educação será uma aprendizagem que abranja 
conceitos e experiências, tendo como pressuposto um processo 
de aprendizagem pessoal. Nesse processo, os motivos de 
aprender deverão ser os do próprio aluno. Essa aprendizagem 
implica necessariamente mudanças. 

Ensino-
aprendizagem 

É um ensino centrado na pessoa (primado do sujeito), o que 
implica técnicas de dirigir sem dirigir, ou seja, dirigir a pessoa 
à sua própria experiência para que dessa forma, ela possa 
estruturar-se e agir. Esta é a finalidade do método não-
diretivo. A não-diretividade, portanto, consiste num conjunto 
de técnicas que implementam a atitude básica de confiança e 
respeito pelo aluno. O ensino, numa abordagem como essa, 
consiste num produto de personalidades únicas, respondendo a 
circunstâncias também únicas, num tipo especial de 
relacionamento. 

Metodologia As estratégias instrucionais, nessa proposta, assumem 
importância secundária. Não se enfatiza técnica ou método 
para se facilitar a aprendizagem. A característica básica dessa 
abordagem, no que se refere ao que ocorre em sala de aula, é a 
ênfase atribuída à relação pedagógica, a um clima favorável ao 
desenvolvimento das pessoas, ao desenvolvimento de um 
clima que possibilite liberdade para aprender. Isso é 
decorrência de uma atitude de respeito incondicional pela 
pessoa do outro, considerada como capaz de se auto-dirigir. 

Fonte: Quadro adaptado da obra de Mizukami (1986). 

 

� Abordagem Cognitivista 
Quadro 08 – Abordagem Cognitivista 

Características 
Gerais 

Uma abordagem “cognitivista” implica, dentre outros 
aspectos, estudar cientificamente a aprendizagem como sendo 
mais que um produto do ambiente, das pessoas ou de fatores 
que são externos ao aluno. Consideram-se aqui formas pelas 
quais as pessoas lidam com os estímulos ambientais, 
organizam dados, sentem e resolvem problemas, adquirem 
conceitos e empregam símbolos verbais. A ênfase dada é na 
capacidade do aluno de integrar informações e processá-las. 
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Conhecimento O conhecimento é considerado como uma construção 
contínua. A passagem de um estado de desenvolvimento para 
o seguinte é sempre caracterizada por formação de novas 
estruturas que não existiam anteriormente no indivíduo. 
Quanto à aquisição do conhecimento, Piaget admite, pelo 
menos, duas fases: Exógena – fase da constatação, da cópia, 
da repetição. Endógena – fase da compreensão das relações, 
das combinações. 

Educação Para Piaget, a educação é um todo indissociável, 
considerando-se dois elementos fundamentais: o intelectual e 
o moral. O objetivo da educação, portanto, não consistirá na 
transmissão de verdades, informações, demonstrações, 
modelos etc., e sim em que o aluno aprenda, por si próprio, a 
conquistar essas verdades, mesmo que tenha de realizar todos 
os tateios pressupostos por qualquer atividade real. A 
autonomia intelectual será assegurada pelo desenvolvimento 
da personalidade e pela aquisição de instrumental lógico-
racional. A educação deverá visar que cada aluno chegue a 
essa autonomia. A educação, portanto, é condição formadora 
necessária ao desenvolvimento natural do ser humano. 

Ensino-
aprendizagem 

Um ensino que procura desenvolver a inteligência deverá 
priorizar as atividades do sujeito, considerando-o inserido 
numa situação social. O ensino que seja compatível com a 
teoria piagetiana tem de ser baseado no ensino e no erro, na 
pesquisa, na investigação, na solução de problemas por parte 
do aluno, e não em aprendizagem de fórmulas, nomenclaturas, 
definições etc. A aprendizagem verdadeira se dá no exercício 
operacional da inteligência. 

Metodologia Uma didática baseada em tal abordagem atribuirá papel 
primordial à pesquisa por parte do aluno, pois será durante 
esse tipo de atividade intelectual que serão formadas as novas 
noções e operações. O material de ensino deve-se prestar a 
todas as possíveis combinações e realizações, sendo adaptável 
às características estruturais de cada fase. As experiências não 
devem ser feitas na frente do aluno. Devem ser feitas pelo 
aluno. 

Fonte: Adaptado da obra de Mizukami (1986). 

 

� Abordagem Sócio-cultural 
Quadro 09 – Abordagem Sócio-cultural 

Características 
Gerais 

Uma das obras referentes a esse tipo de abordagem, que 
enfatiza aspectos sócio-político-culturais, mais significativas, 
é a de Paulo Freire, com sua preocupação com a cultura 
popular. Parte sempre do que é inerente ao povo, sobretudo do 
que as pessoas assimilarem como sujeitos, não lhes 
fornecendo, portanto, coisas prontas, mas procurando trazer 
valores que são inerentes a essas camadas da população e criar 
condições para que os indivíduos os assumam e não somente 
os consumam. 
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Conhecimento A elaboração e o desenvolvimento do conhecimento estão 
ligados ao processo de conscientização. O conhecimento é 
elaborado e criado a partir do mútuo condicionamento, 
pensamento e prática. Como processo e resultado, consiste ele 
na superação da dicotomia sujeito-objeto. 

Educação Toda ação educativa, para que seja válida, deve, 
necessariamente, ser precedida tanto de uma reflexão sobre o 
homem como de uma análise do meio de vida desse homem 
concreto, a quem se quer ajudar para que se eduque. O homem 
se torna, nesta abordagem, o sujeito da educação. A educação 
é fator de suma importância na passagem das formas mais 
primitivas de consciência para a consciência crítica, que por 
sua vez, não é um produto acabado, mas um vir-a-ser 
contínuo. 

Ensino-
aprendizagem 

A verdadeira educação, para Freire, consiste na educação 
problematizadora, que ajudará a superação da relação 
opressor-oprimido. A educação problematizadora ou 
conscientizadora, objetiva o desenvolvimento da consciência 
crítica e a liberdade como meios de superar as contradições da 
educação bancária, e responde à essência de ser da 
consciência, que é a sua intencionalidade. A dialogicidade é a 
essência desta educação. 

Metodologia Utilizando situações vivenciais de grupo, em forma de debate, 
Paulo Freire delineou seu método de alfabetização, que tem 
como características básicas: ser ativo, dialógico e crítico: 
criar um conteúdo programático próprio, e usar técnicas tais 
como redução e codificação.  

Fonte: Adaptado da obra de Mizukami (1986). 

 

A partir destes quadros foi possível identificar dez conceitos que articulados deveriam 

refletir tanto a multidimensionalidade do fenômeno educacional quanto servir de indicadores 

para a caracterização e comparação das diferentes teorias. 

Porém, segundo a mesma autora, mas em seu livro Escola e Aprendizagem da 

Docência (2002): 

 

O advento do século XXI trouxe a necessidade de redefinir muitos aspectos 
até então considerados inquestionáveis, dentre os quais se ressalta a 
concepção de conhecimento científico nacional e imutável como substrato 
para a educação. Trata-se do paradigma da ciência moderna, que afirma o 
papel da teoria como abertura de caminhos para o domínio da realidade 
natural e social pelo homem (MIZUKAMI, 2002, p. 11). 

 

Neste paradigma, segundo Chauí apud Mizukami (2002), a realidade é vista como 

existindo em si mesma, separada do sujeito do conhecimento, sendo que este pode descrevê-la 

por meio de leis e agir sobre ela por meio de técnicas. Esses conhecimentos dão apoio à 
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formação de professores vista pelo modelo da racionalidade técnica, como uso de regras que 

vieram da teoria e da técnica à prática pedagógica. 

Um ultrapassado e ineficiente modelo de preparação de novos profissionais, assim 

relata Schon (1983) sobre o modelo da racionalidade técnica. De acordo com esse modelo, 

também conhecido como a epistemologia positivista da prática, “a atividade profissional 

consiste na solução instrumental de um problema feita pela rigorosa aplicação de uma teoria 

científica ou uma técnica” (p. 21). 

Romper esse modelo ultrapassado de formação profissional é absolutamente 

necessário para a evolução dos cursos de formação docente e com isso uma mudança de visão 

e atuação desses professores. 

Enfim, a profissão docente não pode mais ser compreendida como um simples 

domínio das disciplinas e de técnicas para transmití-las. Agora é necessário que o professor 

trabalhe com um conhecimento em construção e que entenda a educação como uma obrigação 

política, com valores éticos e morais e que seja capaz de relacionar-se com a mudança e com 

a incerteza (MIZUKAMI, 2002). 

Isso também se aplica ao professor universitário. Este profissional também deve 

valorizar o desenvolvimento das relações sociais. Ele deve saber como é essencial criar uma 

interação entre o mundo individual do aprendiz e a realidade social, situá-los historicamente 

no contexto e no espaço do movimento de sua sociedade. Além disso, este profissional deve 

estar aberto para obter fatos e acontecimentos que inquietam seu mundo, o trabalho, a família, 

o emprego, as políticas, as cidades, o país; deve também analisar criticamente os 

encaminhamentos e as soluções apresentados pelos seus superiores e no contexto de 

profissional e cidadão participar da sociedade, comprometendo-se com seu desenvolvimento. 

Para Sacristán e Perez Gomez (1998), é essencial transformar a vida da aula e da 

escola, de uma forma que todos possam experimentar práticas sociais e intercâmbios 

acadêmicos que induzam à solidariedade, à colaboração, à experimentação compartilhada, 

assim como a outros tipos de relações com o conhecimento e a cultura que incentivem a 

procura, a diferença distinta entre as ações, a crítica, a diligência e a criação. 

 

3.3 Saberes e Práticas Docentes 

 

Cada professor possui conhecimentos e uma maneira própria de ensinar. Os saberes 

dos professores referem-se aos conhecimentos, às aptidões, habilidades e atitudes; formam um 

conjunto de saberes que estão vinculados ao seu trabalho.  
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Segundo Tardif (2008), o saber do professor tem ambientes diferentes e situações que 

corpora as necessidades deste saber. As relações entre a sua identidade profissional e social. A 

produtividade do saber constrói a relação em atividades entre as partes, ou seja, aplica o saber 

da relação deste trabalho designado. 

O autor situa o saber do professor a partir de seis fios condutores. O primeiro diz 

respeito ao saber e trabalho – o saber do professor deve ser compreendido em íntima relação 

com o trabalho na escola e na sala de aula: são as relações mediadas pelo trabalho que 

fornecem princípios para enfrentar e solucionar situações cotidianas. O segundo fio condutor 

é a diversidade do saber, pois entende que o saber dos professores é plural, compósito, 

heterogêneo, por envolver, no próprio exercício da ação docente, conhecimentos e um saber-

fazer bastante variados e, normalmente, de natureza diferente. O terceiro é a temporalidade 

do saber, no qual reconhece o saber dos professores como temporal, uma vez que o saber é 

adquirido no contexto de uma história de vida e de uma carreira profissional. O quarto, 

denominado como a experiência de trabalho enquanto fundamento do saber, focaliza os 

saberes oriundos da experiência do trabalho cotidiano como alicerce da prática e da 

competência profissionais. É no contexto em que ocorre o ensino que o docente desenvolve o 

habitus, que são certas disposições adquiridas na e pela prática real. O quinto, saberes 

humanos a respeito de saberes humanos, expressa a idéia de trabalho interativo, um 

trabalho em que o trabalhador se relaciona com o seu objeto de trabalho fundamentalmente 

por meio da interação humana. O sexto e último, saberes e formação profissional, é 

decorrente dos anteriores, ou seja, expressa a necessidade de repensar a formação para o 

magistério, considerando os saberes dos professores e as realidades específicas de seu 

trabalho cotidiano (2008). 

A relação dos docentes com os saberes não é restrita a uma função de transmissão de 

conhecimentos já constituídos. Para Tardif (2008, p. 36), “o saber docente pode ser definido 

como “um saber plural, formado pelo amálgama mais ou menos coerente, de saberes oriundos 

da formação profissional, dos saberes das disciplinas, dos currículos e da experiência”. Nesta 

perspectiva, os saberes profissionais dos professores são temporais, plurais e heterogêneos, 

personalizados e situados, e carregam as marcas do ser humano. 

Os saberes da formação profissional são constituídos pelos saberes transmitidos pelas 

instituições de formação de professores e são compostos também pelos saberes pedagógicos 

que se articulam às ciências da educação e apresentam-se como: 
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[...] doutrinas ou concepções produzidas por reflexões sobre a prática 
educativa no sentido amplo do termo, reflexões racionais e normativas que 
conduzem a sistemas, mais ou menos coerentes, de representações e de 
orientações da atividade educativa (TARDIF, 2008, p. 37). 

 

Os saberes pedagógicos são incorporados aos processos formativos da profissão, 

fornecendo o arcabouço ideológico, algumas formas de saber-fazer e algumas técnicas. 

Os saberes, que correspondem aos diversos campos do conhecimento e que se 

encontram hoje integrados nas universidades sob a forma de disciplinas, são denominados 

pelo autor como saberes das disciplinas dentre os quais se encontram. Já os saberes 

curriculares apresentam-se sob a forma de programas escolares e correspondem aos objetivos, 

conteúdos e métodos com base nos quais a escola organiza e apresenta os saberes por ela 

selecionados para serem ensinados pelos professores. 

Aos saberes específicos desenvolvidos pelos professores com base em seu trabalho 

cotidiano e no conhecimento de seu meio, denominam saberes da experiência.  “Esses saberes 

brotam da experiência e são por ela validados. Eles incorporam-se à vivência individual e 

coletiva sob forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser” (TARDIF, 2008, 

p 39). 

Os saberes da experiência são compostos por objetos-condições nos quais estão 

inclusas as relações e interações que os professores constroem com os demais atores em sua 

prática; as normas e obrigações sob as quais precisam trabalhar; e a instituição como meio 

composto por diversas funções. Em relação a esses objetos é que se estabelece, segundo o 

autor, uma distância entre os saberes da formação e os saberes da experiência, que é vivida de 

maneira diversa pelos profissionais, principalmente nos anos iniciais da carreira, alguns 

rejeitam a formação recebida, outros a reavaliam à luz das aprendizagens adquiridas e outros, 

ainda, julgam essa contribuição de uma forma mais específica, apontando aquilo que foi útil. 

Ainda para Tardif (2008), as múltiplas articulações entre prática docente e os saberes 

fazem dos professores um grupo social e profissional que, para existir, precisa dominar, 

integrar e mobilizar tais saberes, o que é condição sine qua non para a prática.   

Outra contribuição ao estudo sobre os saberes docentes foi produzida por Pimenta 

(2009) que aborda essa temática na perspectiva da formação e dos estudos sobre a identidade 

da profissão docente. Para a autora, "a natureza do trabalho docente é ensinar como 

contribuição ao processo de humanização dos alunos historicamente situados" (p. 18). 

A prática social deve ser considerada como ponto de partida e ponto de chegada do 

trabalho de formação, possibilitando uma ressignificação dos saberes na formação dos 
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professores. Com base em suas experiências de ensino e pesquisa, a autora explicita a 

necessidade de se enfatizar, no trabalho de formação, três tipos de saberes da docência: 

saberes da experiência, saberes do conhecimento e saberes pedagógicos.  

Os saberes da experiência são aqueles relacionados com a trajetória que os futuros 

professores viveram como alunos durante a vida escolar. Os formandos também trazem 

conhecimentos sobre o ser professor de sua vivência social e das experiências que possam ter 

vivido nas diferentes escolas que já tenham atuado. Os que já possuem outra formação, como 

o curso de Magistério, trazem conhecimentos deste período.  

 

[...] os saberes da experiência são também aqueles que os professores 
produzem no seu cotidiano docente, num processo permanente de reflexão 
sobre sua prática, mediatizada pela de outrem – seus colegas de trabalho, os 
textos produzidos por outros educadores. (PIMENTA, 2009, p. 20)  

 

Outro tipo de saber necessário aos docentes são os saberes do conhecimento. Para a 

autora, conhecimento não se reduz à informação. A informação é apenas o primeiro estágio 

do conhecimento. Conhecer implica um segundo estágio: o de trabalhar com as informações 

classificando-as, analisando-as e contextualizando-as. "O terceiro estágio tem a ver com a 

inteligência, a consciência ou sabedoria" (p. 22). As informações precisam ser recebidas e 

trabalhadas para que se possa construir a inteligência.  

Segundo a autora, para o domínio de saber ensinar do professor, não são suficientes os 

saberes da experiência e os conhecimentos específicos, mas são necessários também os 

saberes pedagógicos e didáticos, que foram os que menos ganharam destaque na história de 

formação de professores, e devem ser construídos a partir das necessidades postas pelo real, 

superando esquemas concebidos a priori pelas ciências da Educação. "Trata-se, portanto, de 

reinventar os saberes pedagógicos a partir da prática social da educação" (p. 25).  

Ao entrar em contato com os saberes sobre a Educação e sobre a Pedagogia, os 

profissionais tomarão conhecimento de instrumentos que servirão para questionar e alimentar 

suas práticas, permitindo seu confronto. É nesse confronto que se produzem os saberes 

pedagógicos.  

Os saberes sobre a educação e sobre a pedagogia não geram os saberes pedagógicos. 

Estes só se constituem a partir da prática, que os confronta e os reelabora. (PIMENTA, 2009, 

p. 26). 

Esta análise demonstra que a autora defende a importância da prática e da experiência 

escolar na constituição dos saberes docentes e na constituição da identidade do professor. No 
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entanto, alerta para a necessidade de que essa prática e experiência sejam articuladas às 

contribuições teóricas de forma crítica, de maneira que os professores possam ser formados 

como intelectuais críticos e reflexivos. 

Ainda segundo Pimenta (2008, p. 178), “a profissão docente é uma prática educativa, 

ou seja: como tantas outras, é uma forma de intervir na realidade social; no caso mediante a 

educação”. Portanto, ela é uma prática social orientada por objetivos, finalidades e 

conhecimentos que pressupõe a relação teoria-prática.  

Já para Veiga (1992, p. 17), “a prática pedagógica é na verdade, atividade teórico-

prática, ou seja, formalmente tem um lado ideal, teórico, idealizado enquanto formula anseios 

onde está presente e subjetividade humana, e um lado real, material, propriamente prático, 

objetivo”. 

Para compreender melhor o siginifcado da prática docente como prática educativa, 

Sacristán (1999) determina diferenças entre prática e ação. A prática é institucionalizada, são 

as formas de educar que ocorrem em diferentes contextos, configurando a cultura e a tradição 

das instituições. Esta tradição seria o conteúdo e o método da educação. Já a ação refere-se 

aos sujeitos, seus modos de agir e pensar, seus valores, seus compromissos, suas opções, seus 

desejos e vontade, seu conhecimento, seus esquemas teóricos de leitura do mundo. Ela se 

realiza nas práticas institucionais nas quais os sujeitos se encontram, sendo por estas 

determinada e nela determinado. 

A prática docente é realizada por um grupo definido, cujas características são 

condições para a expressão prática da atividade profissional, que não pode ser separada dos 

que a executam; esta avaliação refere-se aos indivíduos e aos grupos. Esta prática remete, 

frequentemente, para o processo ensino-aprendizagem, porém não se reduz somente às ações 

dos professores. Nesta perspectiva Nóvoa (1999), relata que é necessário ampliar o conceito 

de prática, não a limitando ao domínio metodológico e ao espaço escolar. Para isso ele cria 

um sistema denominado “Práticas Educativas Aninhadas”: 

 

a) Existe uma prática educativa e de ensino, em sentido antropológico, 
anterior e paralela à escolaridade própria de uma determinada sociedade ou 
cultura. 
b) Nesse ambiente cultural, desenvolvem-se as práticas escolares 
institucionais, entre as quais podemos distinguir: 
o Práticas relacionadas ao funcionamento do sistema escolar, 
configuradas pelo funcionamento que deriva da sua própria estrutura; 
o Práticas de índole organizativa, assentes nas utilizações próprias da 
organização específica das escolas; 
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o Práticas didácticas e educativas interiores à sala de aula, que é o 
contexto imediato da actividade pedagógica, onde tem lugar a maior parte da 
actividade de professores e alunos. 
c) Além disso, fora do sistema educativo, realizam-se actividades 
práticas que, não sendo estritamente pedagógicas, podemos considerar 
concorrentes das actividades escolares (p.69). 

 

Desta forma, uma correta compreensão do profissionalismo docente implica relacioná-

lo com todos os contextos que definem a prática educativa. O professor é responsável por 

regular a prática, mas esta é o cruzamento de diferentes contextos. O docentes não definem a 

prática, mas sim o papel que aí ocupa; é através da sua atuação que se estendem e 

materializam as múltiplas determinações procedentes dos contextos em que participa 

(NÓVOA, 1999). A essência da sua profissionalidade reside nesta relação entre tudo o que, 

através dele, se pode difundir – conhecimentos, destrezas profissionais, etc – e os diferentes 

contextos práticos. 

Este desenvolvimento profissional dos professores é objetivo de propostas 

educacionais que valorizam a sua formação não mais baseada na racionalidade técnica, que os  

considera meros executores de decisões alheias, mas em uma perspectiva que reconhece sua 

capacidade de decidir. Para Pimenta e Anastasiou (2008), ao fazer face de suas ações 

cotidianas com as produções teóricas, é necessário rever as práticas e as teorias que as 

informam, pesquisar a prática e produzir novos conhecimentos para a teoria e a prática de 

ensinar. Desta forma, as mudanças das práticas docentes só se realizarão se o professor 

alargar sua consciência sobre a própria prática, a de sala de aula e da escola como um todo, o 

que pressupõe os conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade. 

Para valorizar a experiência e a reflexão na experiência, Schon (1992) propõe uma 

formação profissional baseada numa epistemologia da prática, ou seja, dar valor a prática 

profissional como um momento de contrução de conhecimento, através da reflexão, análise e 

problematização desta, e o reconhecimento do conhecimento implícito, presente nas soluções 

que os profissionais encontram em ato. Segundo Pimenta (2010, p. 19 e 20), esse 

conhecimento na ação é “o conhecimento tácito, implícito, interiorizado, que está na ação e 

que, portanto, não a precede. É mobilizado pelos profissionais no seu dia a dia, configurando 

um hábito”. Porém, este conhecimento não é o bastante. Mediante a novas situações que 

excedem a rotina, os profissionais criam, constroem novas soluções, novos caminhos, o que 

se dá por um processo de reflexão na ação. A partir daí, constroem uma coleção de 

experiências que mobilizam em situações similares (repetição), representando um 

conhecimento prático. Estes, por sua vez, não dão conta de novas situações, que colocam 
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problemas que ultrapassam o repertório gerado, ordenando uma busca, um exame, uma 

contextualização, possíveis explicações, um entendimento de suas origens, uma 

problematização, um diálogo com outras visões, uma atribuição de teorias sobre o problema, 

uma investigação, etc. (PIMENTA, 2010). Com isso, abre perspctivas para a valorização da 

pesquisa na ação dos profissionais, colocando as bases para o que se convencionou denominar 

“o professor pesquisador de sua prática’. 

Além disso, Schon (1992) mostra uma forte valorização da prática na formação dos 

profissionais; mas uma prática refletida que lhes possibilite responder às situações novas, nas 

situações de incerteza e indefinição. 

Um ponto importante que deve ser ressaltado é que a reflexão é necessariamente um 

processo coletivo. Segundo Zeichner apud Pimenta (2010, p. 26), existem três perspectivas a 

serem acionadas conjuntamente: 

 

 a) a prática reflexiva deve centrar-se tanto no exercício profissional dos 
professores por eles mesmos, quanto nas condições sociais em que esta 
ocorre; b) o reconhecimento pelos professores de que seus atos são 
fundamentalmente políticos e que, portanto, podem se direcionar a objetivos 
democráticos emancipatórios; c) a prática reflexiva, enquanto prática social, 
só pode se realizar em coletivos, o que leva à necessidade de transformar as 
escolas em comunidades de aprendizagem nas quais os professores se 
apóiem e se estimulem. 

 

Esse comprometimento tem importante valor estratégico para se criar as condições que 

permitam a mudança institucional e social.  
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CAPÍTULO IV - PERCURSO METODOLÓGICO 
 
 
 A finalidade deste capítulo é apresentar a metodologia utilizada para a realização deste 

trabalho. Foi descrito o tipo de pesquisa utilizada, o contexto no qual os materiais foram 

coletados, os instrumentos utilizados nesta coleta e os sujeitos participantes. Para tanto, 

optou-se por discorrer sobre a fenomenologia e a fenomenologia e o turismo como forma de 

elucidar a compreensão do método escolhido. 

 
 
4.1 Método – Fenomenologia 

 

A aprendizagem é uma experiência tipicamente humana. Segundo Kant (1996, p. 11), 

“o homem é a única criatura que precisa ser educada. Por educação entende-se o cuidado de 

sua infância (a conservação, o trato), a disciplina e a instrução com a formação”. Já os animais 

não aprendem, nem precisam ser cuidados, no máximo precisam ser alimentados, aquecidos, 

guiados e protegidos de algum modo. Dessa forma, os mesmos podem ser, de certa forma, 

adestrados, amestrados ou domesticados. 

A disciplina é a responsável por transformar a animalidade em humanidade. Pois o 

animal já nasceu com tudo aquilo que precisa para sobreviver, uma razão externa e superior já 

cuidou de tudo para ele. Porém, o homem, deve usar de sua própria razão para tal. A 

disciplina é que o impede de desviar-se da humanidade, através de suas inclinações animais. 

Para Rezende (1990, p. 48), “o homem não se comporta, mas existe, e quando apenas 

“se comporta” é porque ainda não cedeu à ordem propriamente humana da existência, e da 

existência simbólica”. Na verdade, um ponto importante no estudo do comportamento 

humano, é a compreensão da sua estrutura. É tudo isso que está presente na noção 

fenomenológica de corpo-sujeito. O homem não aprende somente com sua inteligência, mas 

com seu corpo, sua sensibilidade e imaginação. 

A estrutura é o ponto chave que a fenomenologia utiliza para mostrar a complexidade 

do fenômeno humano com a qual se relaciona o da aprendizagem. E quando fala-se de 

aprendizagem, é todo um conjunto teórico-prático que é proposto aos educandos e aos 

educadores.  

Segundo Moreira (2004), a palavra “fenomenologia”, foi usada pela primeira vez pelo 

matemático, astrônomo, físico e filósofo suíço-alemão Johann Heinrich Lambert (1728 - 

1777) e, posteriormente, com sentido diferente, por G.W.F Hegel, na sua Fenomenologia do 
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Espírito (original de 1807). Ainda segundo Moreira (2004), “como movimento filosófico e 

com o sentido e as ramificações que ostenta até o presente, a Fenomenologia nasce no início 

do século XX com a obra Investigações Lógicas, de Edmund Husserl (1859 – 1938). 

Mas, enfim, o que pode ser entendido por fenomenologia? Segundo Moreira (2004), o 

termo fenomenologia deriva de duas outras palavras de raiz grega: “phainomenon (aquilo que 

se mostra a partir de si mesmo) e logos (ciência ou estudo). Portanto, etimologicamente, 

Fenomenologia é o estudo ou a ciência do fenômeno”. Já Rezende (1990, p. 13) a descreve 

como “antes de tudo um método”. Também para Dartigues (2003, p. 01), “a fenomenologia é 

o estudo ou a ciência do fenômeno”. Trata-se de um método utilizado para o estudo do 

fenômeno, compreendido da maneira como ela o entende e não de outra forma. Merleau-

Ponty (1971, p. 05) descreve a fenomenologia como: 

 

[...] o estudo das essências, e todos os problemas, segunda ela, tornam a 
definir essências: a essência da percepção, a essência da consciência, por 
exemplo. Este ainda afirma que esta corrente filosófica procura compreender 
o homem e o mundo, mas sempre partindo da sua facticidade. Assim o 
homem e mundo aí estão, são fatos. 

 

Ainda segundo Merleau-Ponty (1971), a fenomenologia nasceu de uma crise da 

filosofia, porém essa crise ainda persiste entre nós. Tem-se um esforço filosófico para resolver 

simultaneamente uma crise da filosofia e das ciências do homem e uma crise das ciências 

pura, da qual ainda não saímos. O método da fenomenologia procede por meio de raciocínio e 

não apenas definitivo das essências. Porém, quando se fala de uma visão das essências, 

significa destacar que o sentido de um fenômeno lhe é permanente e pode ser percebido, de 

alguma maneira, por transparência. Se a essência permite reconhecer um fenômeno, é porque 

ela é sempre idêntica a si própria, não importando os motivos de sua realização. 

O papel da fenomenologia é dizer em que sentido há sentido e fazer perceber que há 

sempre mais sentido em tudo aquilo que pode-se dizer. Uma palavra, uma frase, uma 

explicação, não são suficientes para dizer o que há para dizer. É necessário recorrer ao 

discurso para se aproximar o quanto possível da densidade significativa do fenômeno 

humano. Quando se fala do discurso existencial, já há uma tomada de posição 

fenomenológica: a própria existência tem sentido e todo valor é inseparável da existência. 

 Segundo Rezende (1990, p. 18), pode-se enumerar as seguintes características do 

discurso fenomenológico descritivo: “deve ser significante, pertinente, relevante, referente, 

provocante e suficiente”. 
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 Além disso, é válido ressaltar que a fenomenologia se interessa pela história dos 

fenômenos e a lógica que existe na própria origem do sentido e na articulação de suas diversas 

manifestações. Ela nos indica a atitude descritiva como sendo realmente a que corresponde ao 

significado do fenômeno experimentado. Descrever corretamente significa elencar todos e 

somente aqueles fatos que são necessários para se saber “que fenômeno é este”. Em outras 

palavras, descrever é relatar o que há, o que existe, o que acontece, o que se dá a conhecer 

(REZENDE, 1990). 

 A fenomenologia utiliza-se de uma dialética múltipla e afirma a ambigüidade do 

fenômeno que jamais se reduz a apenas uma de suas características, nem a um só tipo de 

significados em sua estrutura. Ela aceita discussões em todas as suas formas, seja no nível da 

consciência perceptiva, cognitiva ou prática. Pois nunca será possível resumir o fenômeno 

numa única palavra ou mesmo em uma frase. É necessário o discurso a seu respeito, falando 

de forma significante e apropriada sobre os aspectos de sua estrutura. Dessa forma, descrever 

é sempre uma tentativa de dizer a estrutura fenomenal como estrutura significativa que reúne 

o homem e o mundo a existência e a significação. Para que se caracterize uma descrição 

essencialmente fenomenológica não basta dizer de que maneira estão sendo dadas as 

respostas, mas de que outras maneiras elas poderiam ou deveriam ser dadas. A grande 

dedução da fenomenologia é saber se há mais sentidos do que se possa dizer. Ela busca 

sempre a compreensão, mesmo sabendo que nunca a alcançará plenamente. Não trata-se de 

uma filosofia da evidência, mas da verdade em todas as suas manifestações. Desta forma, 

pode-se dizer que o método da fenomenologia é um método de aprendizagem, que está 

relacionado com a experiência cultural, e em essência atento ao problema do sentido da 

existência. Isso quer dizer que a busca pela verdade perpassa por uma atitude interpretativa da 

história e das situações, num contexto de mundo, onde o embate não só é possível como 

necessário e inevitável. 

O pesquisador da corrente fenomenológica não realizará pesquisas para determinar, 

por exemplo, a ideologia do currículo, porque esse tópico não foi a preocupação da 

fenomenologia. A busca do fenômeno, da essência do mesmo, através da experiência pura, 

elimina toda possibilidade de que ele se apresente além da máscara que a ideologia pode 

oferecer. Tampouco o pesquisador impregnado dos princípios fenomenológicos, salvo nos 

níveis de interpretação de percepções, abordará os conflitos das classes sociais e das 

mudanças estruturais que se apresentam nos povos. Naturalmente, isto não rege aqueles 

fenomenólogos que trabalham com elementos do marxismo. 
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A fenomenologia não deixa de criticar o marxismo quando ele privilegia a importância 

em detrimento da pertinência, e quando alguns marxistas relatam que, em qualquer hipótese e 

situação, a prioridade sempre seria dada ao econômico como princípio unificador da estrutura 

semântica, do fenômeno. O materialismo traz para o marxismo condicionamentos que a 

fenomenologia nos permite ultrapassar (REZENDE, 1990).  

Por outro lado, a interpretação dos fenômenos que se apresentam numa sala de aula 

oferece a possibilidade de esclarecer alguns elementos culturais, como os valores, que 

caracterizam o mundo vivido dos sujeitos. A fenomenologia ressalta a idéia de “ser o mundo 

criado pela consciência”. A realidade é construída socialmente. A educação era vista 

principalmente como agente da socialização; na fenomenologia, a própria socialização é 

considerada como uma relação recíproca. 

 

4.1.2 Fenomenologia e Turismo 

 

Fenômeno 

 

Primeiramente antes de discorrer sobre fenomenologia e turismo, é necessário 

entender o conceito de fenômeno. No Brasil, tem-se a definição do turismo como um 

fenômeno, porém poucos buscam o real significado desta palavra. Em primeiro lugar, tem-se 

a explicação do dicionário Houaiss (2001, p. 1327) com a definição que interessa nesta 

discussão: 

 

1 tudo o que se observa na natureza 2 p. ext. fato ou evento de interesse 
científico, que pode ser descrito e explicado cientificamente 3 FIL apreensão 
ilusória de um objeto, captado pela sensibilidade ou também reconhecido de 
maneira irrefletida pela consciência imediata, ambas incapazes de alcançar 
intelectualmente a sua essência 4 p. ext. FIL no kantismo, objeto do 
conhecimento não em si mesmo, mas sempre na relação que estabelece com 
o sujeito humano que o conhece, e portanto captado segundo a perspectiva 
das formas a priori de intuição (espaço e tempo) e categoria inatas do 
intelecto – p. opôs. a número. 

 

Já para Husserl (s/d), “fenômeno não é só o que aparece ou se manifesta ao homem em 

condições particulares, mas aquilo que aparece ou se manifesta em si mesmo, como é em si, 

na sua essência”. O mesmo autor ainda distingue dois sentidos para a palavra fenômeno em 

virtude da relação existente entre aparecer e o que aparece. Segundo ele, em grego fenômeno 

significa “o que aparece”; todavia, utiliza-se “de preferência para o próprio aparecer, para o 
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fenômeno subjetivo”. Já em outro ponto, a distinção entre fenômeno e o que aparece é 

expressa da seguinte forma em Husserl (s/d, p. 31): 

 

[...] o fenômeno da percepção de um som e, claro, da percepção evidente e 
reduzida, exige uma distinção entre o fenômeno e o que aparece no interior 
da imanência. Por conseguinte, temos dois dados absolutos, o dado do 
fenômeno e o dado do objeto [...]. 

 

Moreira (2004) utiliza um exemplo para melhor compreensão de um fenômeno. 

Segundo ele quando um fenomenólogo pensa em relógio, ele não está interessado num relógio 

específico, de certa marca ou determinada cor, mas na idéia universal de relógio. Essa idéia 

universal é compreendida por quem quer que seja que já tenha ouvido falar do objeto relógio.  

Já quando Molina (1991) sugere o uso da fenomenologia para o estudo do turismo, 

este relata que o fenômeno possui certas características (p. 78): 

 

Uma essência. 
Uma essência que se manifesta. 
Feitos manifestados. 
Feitos manifestados em determinadas condições objetivas (certa dimensão 
espacial-temporal). 
Essência e feitos que se percebem em condições particulares (que são 
percebidos de distinta maneira em função da existência de uma atividade 
interior ou consciência de um indivíduo). 

 

Dentro desse panorama, pode-se perceber a dificuldade em se definir fenomenologia, 

pois o próprio fenômeno requer reflexão para ser compreendido. 

 

Avançando para a fenomenologia 

 

 A ação de viajar muitas vezes é considerada sob um ponto de vista relativo pelos 

turistas e pelos próprios estudiosos da área. Supõe-se que se fosse utilizado estudos filosóficos 

nas reflexões turísticas, com certeza as viagens seriam melhores aproveitadas. 

 O que é turismo? Como se produz conhecimento em turismo? Quais são as bases nas 

quais se alicerçam o conhecimento em turismo? São perguntas que exigem respostas que 

passarão pela reflexão filosófica. Além disso, quais os fatores que motivam o ser humano a 

viajar? São inúmeras essas respostas, algumas fáceis de detectar, outras mais difíceis devido 

ao seu grau de subjetividade.  
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 Aprofundando o assunto, pode-se entender o turista como um ser histórico, que está 

em contínua evolução, ou seja, contínua formação. Dessa forma, entende-se o turismo como 

uma “experiência” que constrói esse “ser” turista. Todas essas impressões são adquiridas 

antes da viagem, durante, bem como depois da viagem terminada. 

Segundo Panosso Netto (2005, p. 29): 

 

a experiência turística não pode ser analisada desconectada do momento 
histórico e do “vir-a-ser” do turista, porque o turista tem consciência de seu 
“eu”, de seu “ser” através do tempo, da história. Por “vir-a-ser” entende-se 
aquilo que ainda não é, mas que pode tornar-se. Assim, enquanto apenas 
refletimos sobre o turismo não somos turistas, mas no momento em que 
partimos em viagem tornamo-nos turistas. 
 

Com relação a definição do termo turismo, esta é bastante complexa e conflituosa. 

Sendo assim, qualquer definição deve considerar a oposição turista/não-turista. Sabe-se que 

experiência é vivência e também história. Essa experiência é fenômeno, então pode-se afirmar 

que o turismo é um fenômeno. 

Dessa forma, entende-se que o turismo é um fenômeno de experiências vividas de 

maneiras e desejos diferentes por parte dos seres envolvidos, tanto pelos chamados turistas 

quanto pelos empresários do setor (PANOSSO NETTO, 2005). O fenômeno é o mesmo e não 

pode ser dividido para ser estudado. Assim, cada um tem sua experiência e sua história de 

maneira diferente envolvendo o turismo. Compreende-se o turismo também como a busca da 

experiência humana, a busca da formação do “ser” interno do homem, fora do seu local de 

origem, mesmo que ele já tenha retornado da viagem, pois o mesmo recorda e revive o 

passado, independentemente do tempo cronológico. Sendo assim, pode-se afirmar que o ser 

humano é o sujeito dos estudos turísticos, sendo o único responsável pela configuração do 

fenômeno turístico. 

Com relação ao campo de pesquisa, as teorias existentes não refletem, em seu todo, o 

que é o fenômeno turístico em sua essência. Usualmente, elas estão mais preocupadas com o 

fator econômico do setor, relação de mercado e consumo, ocasionando intervalos na 

compreensão desse fenômeno. Porém, o turismo envolve muito mais do que isso. Não deve-se 

esquecer das necessidades, desejos e anseios humanos, bem como as motivações que levam as 

pessoas a saírem de suas residências. Todos esses aspectos são fatores fundamentais da 

definição do é o turismo. 

Dentro desse parâmetro, acredita-se que o melhor método de investigação para o 

fenômeno turístico seja a abordagem fenomenológica, pois permite a interpretação do fato em 
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si, ou da “coisa”. Uma “coisa” pode ser algo que nossa percepção perceba: uma flor, um 

sorriso, o vento. Nesse mundo natural, estão os juízos humanos, pois é aqui que 

estabelecemos definições, enunciados sobre o que percebemos. Para Husserl (s/d, p. 39), “o 

conhecimento é um fato da natureza, é vivência de seres orgânicos que conhecem, é um fato 

psicológico”. 

Pela fenomenologia, “o real deve ser descrito e não construído ou constituído. Isso 

quer dizer que não posso assimilar a percepção às sínteses que pertencem à ordem do juízo, 

dos atos ou da predicação” (MERLEAU PONTY, 1971, p. 08). Com isso, por muitas vezes, o 

pesquisador influencia a análise do objeto com a sua consciência, com o seu já conhecido. É 

por isso, que por diversas vezes os autores do turismo percebem o fenômeno influenciado por 

seus pré-conhecimentos. 

A fenomenologia aplicada ao turismo segundo Barreto (2000, p. 137), “seria um 

estudo das razões essenciais e do significado transcendente do turismo para os seres humanos 

em função do seu próprio mundo interior e não apenas da perspectiva da sociedade do 

consumo”. Esse tipo de pesquisa busca compreender melhor as experiências dos turistas e dos 

empresários do setor. Além disso, esse tipo de abordagem explica com clareza os processos 

analisados, já que utiliza as estruturas invariáveis, ou essências, do pensamento de cada grupo 

de pessoas entrevistadas. 

Dentro desses aspectos, surge a pergunta: Por que se escolhe o método 

fenomenológico e não outro? Segundo Panosso Netto (2005, p. 99), são três as respostas: 

 

Primeiro, porque esse é um método novo de abordagem do turismo, fato que 
pode trazer novas possibilidades para esse campo de estudo. Segundo, 
porque a fenomenologia nasceu no início do século XX, justamente como 
reação contra os reducionismos (historicismo, biologismo, psicologismo) nas 
análises da sociedade, e esse é um dos pontos que também pretende-se 
superar nessa análise em questão. Terceiro, porque, nas palavras do próprio 
Husserl (s/d, p. 79), “[...] a fenomenologia quer ser ciência e método, a fim 
de elucidar possibilidades do conhecimento, possibilidades da valoração, e 
as elucidar a partir do seu fundamento essência; são possibilidades 
universalmente em questão e, portanto, as investigações fenomenológicas 
são investigações universais de essência”. 

 

Destaca-se desta forma, que a fenomenologia se sustenta especialmente nas ciências 

humanas e sociais e não busca substituir as ciências do homem, mas ajustar sua problemática, 

escolhendo assim seus resultados e reorientando sua pesquisa. 
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Método 

 

O método fenomenológico não trata-se de uma regra ou exemplo a ser seguido. O 

método é o conjunto de atividades que permite alcançar o objetivo da pesquisa. Porém, no ato 

da investigação, o pesquisador precisa estar livre de todos os conceitos e pré-conceitos sobre 

seu objeto de estudo. 

Para Husserl apud Dartigues (2003), por “suspensão” de seus juízos ele estará 

realizando a “redução eidética”, ação fundamental do método fenomenológico, que não se 

obtém, pois, através de manipulações, mas de um esforço de pensamento que se exerce sobre o 

fenômeno cujo sentido se busca, qualquer que seja por outro lado a maneira pela qual dele tratam as 

ciências empíricas. Assim, é por um esforço mental que consegue-se descobrir a essência, o ser 

fundamental, de fenômenos tais como percepção, sensação, imagem, consciência, fato psíquico, etc. 

É válido ressaltar que esse método procura estudar a coisa em si, e não o que se sabe 

ou o que se diz dela. A fenomenologia vai trabalhar para entender o viver de acordo com o 

percebido por quem faz parte deste viver. 

Segundo Dartigues (2003, p. 22), a tarefa da fenomenologia será, pois, “analisar as 

vivências intencionais da consciência para perceber como aí se produz o sentido dos 

fenômenos, o sentido desse fenômeno global que se chama mundo”. A fenomenologia é um 

método adequado para se estudar a experiência de vida das pessoas. No caso do estudo do 

turismo, permite-se obter um caráter diferente do qual hoje possui e receber um sentido 

humano. 

 

4.2 Procedimentos Metodológicos 

  

 Pode-se conceituar pesquisa segundo Gil (1994, p. 43), como “o processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é 

descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos”. 

Assim, entende-se pesquisa social como o processo que, utilizando a metodologia científica, 

permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social. 

 Tendo em vista que a pesquisa realizada neste trabalho versa sobre as concepções de 

educação e de práticas docentes dos professores turismólogos de Cuiabá/MT, este estudo 

direcionou-se ao alcance dos seguintes objetivos: 

• Analisar a compreensão dos professores turismólogos sobre a educação versus 

educação superior e seu papel na sociedade; 
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• Identificar as práticas docentes desenvolvidas pelos professores turismólogos no 

curso; 

• Descrever os conhecimentos pedagógicos partilhados pelos professores considerando a 

análise sobre as próprias práticas; 

• Apontar, com base nos próprios docentes, qual seria o perfil de professor para o curso 

de turismo. 

 

Objetivo Metodológico:  

• Descrever um perfil dos docentes turismólogos atuantes em Cuiabá/MT.  

 

Tomando-se por referência os objetivos expostos e o enfoque fenomenológico optou-

se pela pesquisa de abordagem qualitativa, pelos dados não serem passíveis de mensuração, 

sendo analisadas as suas inter-relações, lendo as entrelinhas, analisando subjetivamente. Uma 

pesquisa qualitativa importa-se muito mais com a compreensão dos fatos que tendem a 

ocorrer e não meramente em comprovar alguma hipótese, ou mesmo testá-la. 

 Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 47 – 51), a investigação qualitativa possui cinco 

características, porém nem todos os estudos qualitativos possuem tais características com 

igual eloqüência: 

• A fonte direta de dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o 

instrumento principal: os investigadores qualitativos freqüentam os locais de estudo 

porque se preocupam com o contexto. Entendem que as ações podem ser melhor 

compreendidas quando são observadas no seu ambiente habitual de ocorrência; 

• A investigação qualitativa é descritiva: os resultados escritos da investigação contêm 

citações feitas com base nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação. Na busca 

pelo conhecimento, os investigadores qualitativos não reduzem as muitas páginas 

contendo narrativas e outros dados a símbolos numéricos. Tentam analisar os dados 

em toda a sua riqueza, respeitando, tanto quanto o possível, a forma em que estes 

foram registrados ou transcritos; 

• Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente 

pelos resultados ou produtos: este tipo de estudo foca-se no modo como as definições 

(as definições que os professores têm dos alunos, as definições que os alunos têm de si 

próprios e dos outros) se formam; 
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• Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; não 

recolhem dados ou provas com o objetivo de confirmar hipóteses construídas 

previamente; ao invés disso, as abstrações são construídas à medida que os dados 

particulares que foram recolhidos se vão agrupando; 

• O significado é de importância vital na abordagem qualitativa: os investigadores que 

fazem uso deste tipo de abordagem estão interessados no modo como diferentes 

pessoas dão sentido às suas vidas. 

 

 Os investigadores qualitativos em educação questionam sempre os sujeitos de 

investigação, com o objetivo de perceber aquilo que eles experimentam, o modo como eles 

interpretam as suas experiências e o modo como eles próprios estruturam o mundo social em 

que vivem (PSATHAS apud BOGDAN & BIKLEN, 1994).  

 Estes pesquisadores estabelecem estratégias e procedimentos que lhes permitem 

considerar as experiências do ponto de vista do informador. Ainda que existam diversas 

formas de investigação qualitativa, todas partilham, até certo ponto, do objetivo de 

compreender os sujeitos com base nos seus pontos de vista. 

 Richardson (2007, p. 90) conceitua pesquisa qualitativa como: 

 

A tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e características 
situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de 
medidas quantitativas de características ou comportamentos. 

 

 Porém, na presente pesquisa foram utilizados dados qualitativos bem como 

quantitativos. Neste último caso, utilizou-se desta abordagem para concluir o objetivo 

metodológico do trabalho. Tal prática é comum quando inicialmente se constroem 

questionários para obtenção de dados. Neste caso, tratou-se do primeiro instrumento de coleta 

da pesquisa. Freqüentemente, a estatística descritiva e os resultados qualitativos têm sido 

apresentados conjuntamente (MERCURIO apud BOGDAN & BIKLEN, 1994). A abordagem 

quantitativa é muito utilizada no desenvolvimento de pesquisas descritivas, na qual se procura 

descobrir e classificar a relação entre variáveis, assim como na investigação da relação de 

causalidade entre os fenômenos: causa e efeito. 

 Sendo assim, pode-se caracterizar esta pesquisa com base em seus objetivos como 

descritiva, onde segundo Gil (2002, p. 42): 
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Têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada 
população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 
variáveis. [...] uma de suas características mais significativas está na 
utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o 
questionário e a observação sistemática. 

 

 Entre as pesquisas descritivas, sobressaem aquelas que têm por objetivo estudar 

características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, procedência, nível de 

escolaridade, estado de saúde física e mental, etc. são incluídas nesse grupo as pesquisas que 

têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população. Neste caso, os 

sujeitos foram questionados quanto à idade, formação acadêmica, tempo de magistério, 

jornada de trabalho, etc.  

 Além disso, é válido lembrar que a coleta de dados também foi realizada através de 

material bibliográfico, como livros, artigos científicos, dissertações e teses.  

 

4.2.1 Os procedimentos de coleta de dados 

 

 Primeiramente foi feito um levantamento para caracterizar as instituições de Ensino 

Superior de Cuiabá/MT que oferecem o curso de Turismo, seja ele bacharelado ou tecnólogo. 

Este levantamento preliminar foi feito basicamente através da internet e de contatos 

telefônicos para confirmação de informações como quantidade de turmas, duração do curso, 

quantidade de professores turismólogos e nome do coordenador de curso. 

 Nesta primeira etapa da pesquisa constatou-se que existem 05 (cinco) instituições na 

capital que possuem o curso de turismo, bem como turmas em andamento. Todas elas 

particulares. Além disso, pode-se detectar que são 14 (catorze) turismólogos docentes ao todo 

nas instituições. 

 Desta forma, inicialmente teve-se a intenção de trabalhar apenas com uma instituição 

de ensino e seus respectivos professores como um estudo de caso. Para isso, foi selecionada a 

primeira instituição de ensino a oferecer o curso de turismo no Estado. Porém, com o 

andamento das orientações e dos levantamentos preferiu-se entrar em contato com todos os 

professores independente da instituição. 

 O primeiro contato realizado com cada professor visou apresentar-me como mestranda 

e pesquisadora, além de apresentar o trabalho e seus objetivos, bem como esclarecer a 

importância da participação de cada um no trabalho. Verificou-se o interesse desta 

participação, disponibilidade de tempo e possíveis datas para aplicação do questionário e da 

entrevista. 
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 Foram contatados os 14 (catorze) docentes levantados na primeira etapa da pesquisa. 

Porém, 04 (quatro) não puderam ou não concordaram em participar. Um por falta de tempo, 

outro por estar de férias e outros 02 (dois) por não acharem que podiam contribuir com a 

pesquisa. 

 Assim, as entrevistas bem como os questionários foram aplicados entre 21 de Junho e 

22 de Julho de 2010, com 10 (dez) professores ao todo. Todavia, primeiramente os 

instrumentos de coleta de dados (questionário e entrevista) foram testados com um professor 

voluntário, com o objetivo de corrigir possíveis erros e equívocos. Após esse teste, os 

instrumentos foram aplicados de acordo com a disponibilidade de cada professor. 

 

4.3 Campo Empírico 
 
 
 Esta pesquisa teve como cenário 05 (cinco) instituições de ensino superior particulares 

de Cuiabá/MT que oferecem o curso de turismo na capital e que possuem turmas em 

andamento. É importante ressaltar que a cidade de Várzea Grande, região metropolitana de 

Cuiabá, não foi privilegiada pela pesquisa por possuir apenas uma instituição de ensino 

superior que oferece o curso de turismo, porém a mesma encontra-se há dois anos sem turmas 

em andamento. 

 Conforme explicado no primeiro capítulo, Cuiabá é o portão de entrada para todas as 

belezas naturais do Estado. Perto de completar 300 anos, a cidade está localizada no Centro 

Geodésico da América do Sul. Com uma população estimada em 2010 de 551.350 habitantes 

(IBGE, 2010), possui sua economia baseada no setor de serviços (comércio) e na indústria, 

tem-se ainda o turismo de eventos (serviços), que vem crescendo consideravelmente na 

capital mato-grossense. Neste contexto, surgiram os cursos de turismo com o objetivo de 

formar mão-de-obra especializada para o setor. 

 Desta forma, para a realização da pesquisa foram procuradas as seguintes IES: 

 

Quadro 10 – IES Pesquisadas 
ANO DE CRIAÇÃO 

DO CURSO 
INSTITUIÇÃO CIDADE CURSO 

1998 Faculdades Integradas Cândido 
Rondon 

Cuiabá Turismo 

1999 Faculdade Afirmativo Cuiabá Turismo 
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2002 Faculdade de Cuiabá Cuiabá Turismo 

2002 Instituto Cuiabá de Ensino e 
Cultura 

Cuiabá Turismo 

2008 Faculdade Anhanguera Cuiabá Turismo 

Fonte: Monlevade (2010) 
 
 

1) UNIRONDON3 – Centro Universitário Cândido Rondon 
Endereço: Avenida Beira Rio, 3001. Jardim Europa – Cuiabá/MT 
Quantidade de turmas: 02 
Quantidade de professores turismólogos (Em 06/2010): 07 
 

2) FAFI – Faculdade Afirmativo 
Endereço: Rua Pimenta Bueno, 534. Dom Aquino - Cuiabá/MT 
Quantidade de turmas: 03 
Quantidade de professores turismólogos (Em 06/2010): 04 
 

3) FAUC – Faculdade de Cuiabá 
Endereço: Avenida Dom Aquino, 38. Dom Aquino - Cuiabá/MT  
Quantidade de turmas: 04 
Quantidade de professores turismólogos (Em 06/2010): 04 
 

4) ICEC - Instituto Cuiabá de Ensino e Cultura 
Endereço: Rua Oswaldo da Silva e Rua Santa Filomena, 621. Santa Marta - 
Cuiabá/MT 
Quantidade de turmas: 01 
Quantidade de professores turismólogos (Em 06/2010): 02 
 

5) FACAM – Faculdade Anhanguera 
Endereço: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 265. Areão - Cuiabá/MT 
Quantidade de turmas: 01 
Quantidade de professores turismólogos (Em 06/2010): 02 
 
 
O número de professores ultrapassa 14 (catorze), pois alguns trabalham em mais de 

uma instituição de ensino. 

 
4.4 Participantes da Pesquisa  
 
 
 A seleção dos sujeitos que fizeram parte da pesquisa deu-se da seguinte forma: depois 

do primeiro levantamento para saber o número de turismólogos docentes, fez-se o primeiro 

contato com tais professores. Dos 14 (catorze) turismólogos docentes existentes na rede 
                                                           
3
 Antes Faculdades Integradas Cândido Rondon 
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particular de ensino, apenas 10 (dez) aceitaram participar da pesquisa. Além disso, para 

executar tal levantamento utilizou-se os seguintes critérios: 

• Ser bacharel ou tecnólogo em turismo; 

• Estar atuando como docente no ensino superior no primeiro semestre letivo de 2010. 

 

 Estes critérios são aditivos, ou seja, os sujeitos escolhidos enquadram-se nos dois 

critérios. De acordo com a proposta, a escolha dos sujeitos procurou atingir o objetivo geral 

deste estudo, que é investigar quais concepções de educação e de práticas docentes narram os 

professores turismólogos no ensino superior particular em que atuam.  

 Dos sujeitos pesquisados, 04 (quarto) são especialistas e 06 (seis) são mestres, além de 

terem em sua maioria entre 05 (cinco) e dez (10) anos de magistério e possuírem uma jornada 

semanal de até 20 (vinte) horas aula. Além disso, a maioria pretende realizar outra pós-

graduação, bem como exercem outra atividade além da docência. 

 O fato de morar em Cuiabá/MT e estudar em Aracaju/SE, fez com que não me 

envolvesse pessoalmente com os sujeitos da pesquisa, pois durante o período de realização do 

trabalho estava afastada da atividade docente. Este fato é importante destacar, pois segundo 

Bogdan e Biklen (1994, p. 86):  

 

[...] as pessoas intimamente envolvidas num ambiente têm dificuldade em 
distanciar-se, quer de preocupações pessoais, quer do conhecimento prévio 
que possuem das situações. Para estas, muito freqüentemente, as suas 
opiniões são mais do que “definições da situação”, constituem a verdade. 

 

 Porém, é importante ressaltar que quando se escolhe o que estudar implica sempre em 

ter acesso aos sujeitos envolvidos no estudo, bem como a avaliação das possibilidades de 

conseguir esse acesso (BOGDAN e BIKLEN, 1994). No caso da presente pesquisa, o fato de 

conhecer pessoalmente todos os professores levantados, fez com que o acesso se tornasse 

mais fácil e a receptividade fosse muito grande. 

 Para que o nome do professor pesquisado fosse preservado utilizou-se como 

identificação as seguintes abreviações: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 e E10. A escolha 

ocorreu de forma aleatória, sem considerar seqüência das entrevistas ou mesmo ordem 

alfabética. 
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4.5 Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados        

 

 Para a concretização desta pesquisa, os procedimentos de coleta de dados foram 

baseados no questionário e na entrevista.  

 Conforme explicado anteriormente, o questionário teve como função desenvolver um 

dos objetivos da pesquisa: Descrever um perfil dos docentes turismólogos atuantes em 

Cuiabá/MT.   

 Para Marconi e Lakatos (2009, p. 203), “o questionário é um instrumento de coleta de 

dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador.” Neste caso, os questionários foram entregues antes 

da realização das entrevistas, tendo cada participante o tempo desejado para responder as 

questões. Somente após o preenchimento dos questionários as entrevistas foram realizadas. 

 Buscou-se com esse instrumento conhecer as características dos sujeitos com dados 

objetivos da descrição dos mesmos. 

 Para tanto, foi elaborado um questionário com perguntas fechadas, também 

chamadas de limitadas ou de alternativas fixas, que são aquelas em que o informante escolhe 

sua resposta entre duas opções (verificar apêndice A). 

 Esse tipo de pergunta facilita o trabalho do pesquisador e também a tabulação: as 

respostas são mais objetivas (MARCONI e LAKATOS, 2009). No entanto, além de marcar a 

alternativa escolhida, o sujeito poderia também complementar as informações solicitadas, 

onde o professor caso respondesse “sim”, complementaria a resposta dizendo qual seria esse 

curso. 

 Além disso, o questionário contou também com perguntas de múltipla escolha, que 

são perguntas fechadas, mas que apresentam uma série de possíveis respostas, abrangendo 

várias facetas do mesmo assunto (verificar apêndice A). 

 Esse tipo de pergunta com mostruário, segundo Marconi e Lakatos (2009, p. 208), 

“têm a desvantagem de sugerir respostas”. Neste caso, é importante ressaltar que, tem-se uma 

combinação de respostas de múltipla escolha com as respostas abertas, que possibilita mais 

informações sobre o assunto, sem prejudicar a tabulação. 

 E por fim, o questionário contou com perguntas de fato, que segundo Marconi e 

Lakatos (2009, p. 210), “dizem respeito a questões concretas, tangíveis, fáceis de precisar, 

portanto referem-se a dados objetivos” (verificar apêndice A). 

 Para Trivinos (2006), “o questionário fechado, de emprego usual no trabalho 

positivista, também pode ser utilizado na pesquisa qualitativa”. Pois, o pesquisador dessa 
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linha de estudo precisa caracterizar um grupo de acordo com seus traços gerais, sendo desta 

forma, o objetivo principal da aplicação de tal instrumento na presente pesquisa. 

 Antes da aplicação definitiva dos questionários, foram realizados alguns testes com 

voluntários, para que possíveis falhas fossem observadas. Após a verificação das falhas o 

questionário foi reformulado e aplicado aos sujeitos participantes da pesquisa. 

 Com isso, passou-se para a segunda etapa da coleta de dados, com a realização das 

entrevistas. As mesmas aconteceram entre os meses de junho e julho de 2010. 

 Para Marconi e Lakatos (2009, p. 197), a entrevista é: 

 

Um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 
informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação 
de natureza profissional. É um procedimento utilizado na investigação 
social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento 
de um problema social. 

 

 Em investigação qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas de duas formas. 

Podem constituir a estratégia dominante para a escolha de dados ou podem ser utilizadas em 

conjunto com outras técnicas. Nesta pesquisa, tem-se a entrevista como fonte principal de 

dados, principalmente porque tal instrumento manifesta uma visão fenomenológica de mundo, 

que se esconde atrás das palavras, das manifestações verbais, dos significados, dos gestos, das 

maneiras de atuar etc., um mundo em que os elementos subjetivos e intersubjetivos 

constituem a essência dos fenômenos (GAMBOA, 2008). 

 Em todas essas situações, a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na 

linguagem do próprio sujeito, permitindo ao pesquisador desenvolver intuitivamente uma 

idéia sobre a maneira como os sujeitos interpretam diferentes aspectos do mundo. 

 Existem diferentes tipos de entrevistas, que variam de acordo com o propósito do 

entrevistador. No presente trabalho, tem-se uma entrevista padronizada ou estruturada, sendo 

aquela em o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido; as perguntas feitas ao 

indivíduo são pré-determinadas (MARCONI e LAKATOS, 2009). Ela é realizada seguindo 

um formulário previamente elaborado pelo pesquisador, que permite abordar uma grande 

quantidade de temas, levantar uma série de tópicos e oferecem ao sujeito a possibilidade de 

moldar seu conteúdo. Geralmente essa padronização tem por motivação obter dos 

entrevistados respostas às mesmas perguntas, permitindo que todas elas sejam comparadas. 

 Neste trabalho, a entrevista foi planejada de acordo com os demais objetivos 

pretendidos na pesquisa, e por isso abordou três (03) blocos temáticos, sendo eles: educação, 

Práticas Docentes e Profissionalização Docente.  



91 

 

Para realização das mesmas, primeiramente realizou-se um teste com um professor 

voluntário para analisar as perguntas e as possíveis respostas, bem como a seqüência e a 

relevância das mesmas.  

 Após o teste o formulário de entrevistas passou por ajustes e a partir do momento que 

foi aprovado pela orientadora, os sujeitos da pesquisa foram procurados para que o encontro 

fosse marcado com antecedência e no local e horário de preferência de cada um. Neste 

segundo contato (pois o primeiro foi para a entrega do questionário), os objetivos e a 

relevância do trabalho foram novamente expostos, bem como a importância da participação 

de cada um. Ainda neste momento, foi explicado que as entrevistas precisariam ser gravadas, 

para que fosse possível a transcrição fidedigna dos relatos após o término da sessão. Para 

tanto, foi solicitada uma autorização assinada pelo entrevistado (Termo de Consentimento – 

Apêndice C), onde o mesmo também foi informado que sua identidade seria preservada. 

 O local para a realização das entrevistas foi escolhido pelo próprio sujeito, bem como 

o horário determinado conforme suas disponibilidades. A única recomendação feita foi que o 

ambiente escolhido fosse agradável ao entrevistado e que, se possível, e para facilitar a 

gravação, não houvesse interrupção por outras pessoas.   

 Cada entrevista teve em média quarenta (40) minutos de duração. Foram todas 

transcritas e conferidas para eventuais correções e complementações das falas dos sujeitos. 

Estas são identificadas no trabalho entre aspas e em itálico para diferenciá-las do texto. 

Optou-se por não corrigí-las no texto transcrito, justamente para preservar a originalidade e a 

especificidade de suas falas. 

 Ao final de cada sessão, o entrevistado, teve ainda, a liberdade de rever seus rumos 

narrativos e fazer quaisquer outras considerações que julgasse oportunas. 

 Em outras palavras, a entrevista estruturada segundo Trivinos (2006), pode ser um 

meio do qual o pesquisador precisa para obter as certezas que lhe permite avançar nas 

investigações.  
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CAPÍTULO V - ANÁLISES E RESULTADOS - CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO E 
PRÁTICAS DOCENTES DOS PROFESSORES TURISMÓLOGOS 

 

5.1 Apresentação  

O plano do campo empírico foi estruturado da seguinte maneira: aplicação de 

questionários aos professores que buscou desenvolver um dos objetivos da pesquisa, traçando 

o perfil desses educadores. Bem como, realização de entrevistas com esses profissionais que 

procurou responder os demais objetivos do trabalho, bem como a questão central do mesmo. 

 

5.1.1 Análise dos Questionários 

Os questionários foram aplicados nos meses de junho e julho de 2010 e contou com 

onze (11) perguntas, sendo quatro (04) fechadas, quatro (04) de múltipla escolha e três (03) 

perguntas de fato. Em algumas perguntas, no entanto, o enquetado poderia complementar a 

resposta, caso achasse necessário. Desta forma, obteve-se, em alguns casos, além das 

respostas objetivas, suas argumentações. 

Porém, para análise dos dados da pesquisa abaixo demonstrada, foi utilizada como 

referência para possíveis comparações de informações a mesma pesquisa realizada entre os 

professores turismólogos de Cuiabá no Mato Grosso no ano de 2008.  
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Tabela 01: Idade 
Alternativas Freqüência Percentual 

Até 25 anos 0 0% 
26 a 30 anos 03 30% 
31 a 36 anos 04 40% 
37 anos acima 03 30% 
TOTAL 10 100,00% 

 

 

 

 

Gráfico 01: Idade 
Fonte: Monlevade (2010) 

 

O primeiro questionamento foi quanto à idade do professor. Verificou-se que 70 % (a 

grande maioria, conforme Gráfico 01) deles possuem entre 26 e 36 anos, refletindo o fato do 

curso de turismo ser recente dentro do Estado e dos acadêmicos que formaram nas primeiras 

turmas estarem hoje em sala de aula. A princípio, quando o curso foi criado, em 1998, em 

Cuiabá e Várzea Grande, profissionais de outras áreas assumiram as disciplinas específicas 

que hoje são exclusivas dos turismólogos. 
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Tabela 02: Possui outra graduação ou curso técnico? 
Alternativas Freqüência Percentual 

Sim 03 30% 
Não 07 70% 
TOTAL 10 100,00% 

 

 

Gráfico 02: Possui outra graduação ou curso técnico? 
Fonte: Monlevade (2010) 

 

 

Com relação a segunda pergunta, onde os mesmos foram indagados sobre quais cursos 

de graduação ou técnico que haviam concluído além da graduação em turismo,  70% dos 

entrevistados declararam não possuir nenhuma outra graduação ou curso técnico, porém os 

demais 30% citaram outros cursos como: economia, guia de turismo e técnico em turismo, 

como uma formação a mais que a de bacharelado em turismo. Isso mostra que em sua maioria 

os professores estão satisfeitos com sua graduação, não achando necessário uma graduação 

em outra área para atuação no mercado de trabalho.  
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Tabela 03: Onde concluiu sua graduação em turismo? 
Alternativas Freqüência Percentual 

Em Cuiabá 09 90% 
Fora de Cuiabá 01 10% 
TOTAL 10 100,00% 

 

 

Gráfico 03: Onde concluiu sua graduação em turismo? 
Fonte: Monlevade (2010) 

 

Quando questionados onde cursaram a faculdade de turismo, 90% responderam terem 

formado em Cuiabá e somente 10% fora da capital. Dos profissionais formados em Cuiabá, 

todos saíram da mesma instituição a Faculdades Integradas Cândido Rondon – 

UNIRONDON, que trata-se da primeira instituição a oferecer o curso de turismo no Estado do 

Mato Grosso. O que pode-se concluir desta forma, é que o UNIRONDON vem contribuindo 

para o fortalecimento da atividade turística no Estado, bem como, indiretamente, para a 

formação de professores para tais cursos superiores.  Além disso, fica evidente o fato de que o 

atual quadro docente das instituições no curso de turismo ser preenchido por ex-alunos, 

principalmente nas disciplinas mais técnicas. 
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Tabela 04: Possui Pós-Graduação? 
Alternativas Freqüência Percentual 

Especialização 04 40% 
Mestrado 06 60% 
Doutorado 0 0% 
Não possui 0 0% 
TOTAL 10 100,00% 

 

 

 

Gráfico 04: Possui Pós-Graduação? 
Fonte: Monlevade (2010) 

 

Quando perguntados se possuem alguma pós-graduação, todos responderam que sim, 

sendo 40% com especialização nas seguintes áreas: gestão em negócios turísticos, turismo 

cultural, administração hoteleira e didática no ensino superior. Já o restante 60% possui 

mestrado nas áreas de geografia, educação ambiental e turismo. Nenhum dos entrevistados 

possui doutorado. Considerando a mesma pesquisa realizada em 2008 com os professores da 

capital, percebe-se que o quadro quase não mudou, pois continuam sendo as mesmas pessoas 

atuando no ensino superior na capital, apenas com maior formação atualmente, pois em 2008 

apenas 28,6% dos professores possuíam mestrado, bem diferente da percentagem atual. Isso 

mostra que tais profissionais têm buscado qualificação para aprimorar seus conhecimentos 

específicos contribuindo para a consolidação do curso de turismo, porém parece que os 

mesmos ainda não possuem consciência da necessidade de formação na área de educação (do 

conhecimento das teorias educacionais para o processo de ensino-aprendizagem) para atuação 

como professor universitário, pois o quadro de 2008 não mudou, apenas 01 professor possui 
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mestrado em educação, bem diferente do mestrado em geografia de saltou de duas para quatro 

pessoas. Quanto ao mestrado em turismo, vale ressaltar neste caso, que o Estado de Mato 

Grosso não possui curso nesta área, somente em áreas afins como exemplo a geografia, a 

história e a educação, disponíveis na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Isso faz 

com que turismólogos tenham que sair do Estado para fazer um curso na área, caso lhe 

interesse. 
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Tabela 05: Pretende realizar alguma Pós-Graduação? 
Alternativas Freqüência Percentual 

Sim 09 90% 
Não 01 10% 
TOTAL 10 100,00% 

 

 

Gráfico 05: Pretende realizar alguma Pós-Graduação? 
Fonte: Monlevade (2010) 

 

 

Quando questionados se pretendem realizar alguma pós-graduação, 90% responderam 

que sim. E apesar de todos já possuírem especialização ou mestrado, ainda há um grande 

interesse em continuar qualificando-se. Entre os cursos citados estão: uma nova 

especialização em 20% dos casos, mestrado em 30%, e doutorado em 40% dos casos. Apenas 

01 professor se diz satisfeito com sua formação e não pretende realizar nenhuma pós-

graduação, por enquanto.  

Com relação a pesquisa anterior, tem-se grande mudança nos números, pois em 2008, 

das pessoas entrevistadas, 50% possuíam o interesse em uma nova especialização, 21,4% 

pretendiam fazer um mestrado e 28,6% um doutorado. Percebe-se desta forma, conforme 

gráfico 04, que houve uma procura maior pelo mestrado, pois o número de mestres cresceu de 

2008 até os dias atuais, e isso explica a maior procura pelo curso de doutorado atualmente.   
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Tabela 06: Tempo de magistério 
Alternativas Freqüência Percentual 

01 a 04 anos 0 0% 
05 a 10 anos 09 90% 
Mais de 10 anos 01 10% 
TOTAL 10 100,00% 

 

 

 

Gráfico 06: Tempo de magistério 
Fonte: Monlevade (2010) 

 

Em relação ao tempo de magistério, mais uma vez os dados refletem o fato do curso 

de turismo ser novo no Estado, fazendo com que 90% dos entrevistados tenham somente entre 

5 a 10 anos de magistério. Confirma-se, desta forma, as informações do gráfico 03, revelando 

que os docentes atuais são os graduados nas primeiras turmas em Cuiabá, que hoje já possuem 

especialização e em alguns casos mestrado. Comparando com a pesquisa anterior fica mais 

uma vez evidente que o quadro de professores não mudou e que por terem se passado apenas 

três anos dessa pesquisa, o tempo de magistério, em sua maioria, continua entre 5 a 10 anos.  
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Tabela 07: Exerce outra atividade além da docência? 
Alternativas Freqüência Percentual 

Sim 07 70% 
Não 03 30% 
TOTAL 10 100,00% 

 

 

Gráfico 07: Exerce outra atividade além da docência? 
Fonte: Monlevade (2010) 

 

Dos 10 entrevistados, 70% exercem outra atividade além da docência. Estes docentes 

são também consultores, empresários ou funcionários públicos. Este número é justificado, 

segundo os entrevistados, por ser o turismo um setor dinâmico e de prestação de serviços, que 

necessita de um docente sempre atualizado e envolvido com o mercado. Além disso, se 

observarmos o gráfico 10, vemos que em 60% dos casos a jornada de trabalho não ultrapassa 

20 horas semanais em sala de aula, justificando outras atividades para complementação de 

renda. Comparando com a pesquisa de 2008, este número quase não mudou, pois naquele ano 

78,6% responderam exercer outra atividade além da docência, comprovando com isso que tais 

professores sentem a necessidade de estarem envolvidos com o mercado, bem como 

consideram importante para complementação de renda, conforme poderá ser observado no 

gráfico 11 deste trabalho. 

 

 

 



101 

 

Tabela 08: Possui alguma experiência na área de turismo? 
Alternativas Freqüência Percentual 

Sim 10 100% 
Não 0 0% 
TOTAL 10 100,00% 

Fonte: Monlevade (2010) 
 

Quando perguntados se possui alguma experiência na área de turismo além da 

docência, todos responderam que sim. Comparada a pesquisa anterior este número subiu de 

92,9% para a percentagem atual. Isso mostra, mais uma vez, que tais professores estão ou já 

estiveram envolvidos com o mercado, obtendo experiência para unir teoria e prática em sala 

de aula, fator de extrema importância para a formação completa do acadêmico do curso de 

turismo, segundo palavras dos próprios docentes.  
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Tabela 09: O que levou a seguir a carreira docente? 
Alternativas Freqüência Percentual 

Vocação/interesse pela profissão 06 60% 
Status 0 0% 
Convite 03 30% 
Complementação de renda 0 0% 
Remuneração satisfatória 0 0% 
Outros 01 10% 
TOTAL 10 100,00% 

 

 

 

Gráfico 08: O que levou a seguir a carreira docente? 
Fonte: Monlevade (2010) 

 

É grande a percentagem (60%) entre os entrevistados, de que sua maior motivação 

para seguir a carreira docente é pelo interesse e pela vocação que possuem pela profissão. 

Outros 30% disseram ter começado na profissão a convite de outro professor, porém deixaram 

claro que hoje continuam atuando porque gostam muito do que fazem. Desses, apenas 01 

professor (10% do total) respondeu ter outro motivo que o levou a seguir a carreira docente, 

neste caso citando a facilidade de encontrar trabalho no magistério superior. Nenhum dos 

entrevistados respondeu Status, complementação de renda ou remuneração satisfatória. 

Comparando com a pesquisa anterior os dados são muito parecidos, pois em 2008 somente 

vocação e convite foram citados. 
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Tabela 10: Qual a sua jornada de trabalho semanal (em horas aula)? 
Alternativas Freqüência Percentual 

Menos de 10 horas 01 10% 
11 a 20 horas 05 50% 
21 a 30 horas 01 10% 
Mais de 30 horas 03 30% 
TOTAL 10 100,00% 

 

 

Gráfico 09: Qual a sua jornada de trabalho semanal (em horas aula)? 
Fonte: Monlevade (2010) 

 

Sobre a jornada de trabalho semanal tem-se um reflexo direto da pergunta número 07, 

onde os dados revelam que 60% trabalham de 01 a 20 horas por semana em sala de aula, estes 

são os mesmos que responderam exercer outra atividade além da docência. Soma-se a este 

grupo os 10% que trabalham de 21 a 30 horas semanais. Em outro grupo encontram-se 

aqueles dedicados somente a docência, 30% do total, que trabalham em sala de aula de 31 a 

40 horas semanais e atuam somente em uma instituição. 

 A prática usual das faculdades é contratar os professores em regime horista, neste 

caso, docentes com até 30 horas semanais geralmente trabalham em duas ou mais instituições 

para complementação de carga horária. Essa prática afeta diretamente na qualidade dos 

cursos, já que os docentes não permanecem dentro da instituição em período integral. Quando 

os mesmos poderiam se dedicar a outras práticas além das atividades em sala de aula, como a 

pesquisa e a formação continuada, por exemplo. 
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Tabela 11: Quais as dificuldades encontradas no exercício da profissão? 
Alternativas Freqüência Percentual 

Falta de prática 0 0% 
Falta de formação pedagógica 04 25,7% 
Falta de oportunidade para reciclagem 0 0% 
Remuneração 06 40% 
Excessiva jornada de trabalho – Várias 
instituições para complementação de renda 

05 33,3% 

Outras 0 0% 
TOTAL 15 100,00% 

 

 

 

Gráfico 10: Quais as dificuldades encontradas no exercício da profissão? 
Fonte: Monlevade (2010) 

 

 

Quando perguntados sobre as dificuldades encontradas no exercício da profissão a 

remuneração corresponde a 40% das respostas dos entrevistados que disseram ser baixa e 

muitas vezes com atraso. Com 33,3% está a excessiva jornada de trabalho em várias 

instituições e com 26,7% está a falta de formação pedagógica. Tais professores deixaram 

claro que são apaixonados pela docência, trabalham nessa profissão porque gostam e não se 

arrependem da escolha que fizeram. Só salientam que a remuneração é muito baixa, 

considerando a quantidade de trabalho que possuem e por isso buscam outras atividades para 

complementar a renda. 

 

 



105 

 

Desta forma, com base nos dados apresentados foi possível observar que esses 

professores são jovens, com idade entre 26 e 36 anos, refletindo o fato dos acadêmicos que 

formaram nas primeiras turmas de Mato Grosso estarem hoje em sala de aula. Além disso, 

70% dos entrevistados declararam não possuir nenhuma outra graduação mostrando que em 

sua maioria os professores estão satisfeitos com o turismo e que do total 90% formou-se em 

Cuiabá e somente 10% fora da capital. Dos profissionais formados em Cuiabá, todos saíram 

da mesma instituição a Faculdades Integradas Cândido Rondon, hoje Centro Universitário 

Cândido Rondon – UNIRONDON, que trata-se da primeira instituição a oferecer o curso de 

turismo no Estado do Mato Grosso. Além disso, todos possuem pós-graduação, sendo 40% 

com especialização e o restante, 60%, possui mestrado nas áreas de geografia, educação 

ambiental e turismo. Nenhum dos entrevistados possui doutorado. Destes professores, 90% 

pretendem realizar outra pós-graduação. Apenas 01 professor se diz satisfeito com sua 

formação e não pretende realizar nenhum outro curso por enquanto.  

Em relação ao tempo de magistério, mais uma vez os dados refletem o fato do curso 

de turismo ser novo no Estado, fazendo com que 90% dos entrevistados tenham somente entre 

5 a 10 anos de magistério. Dos 10 entrevistados, 70% exercem outra atividade além da 

docência. Estes docentes são também consultores, empresários, ou funcionários públicos. Este 

número é justificado, segundo os entrevistados, por ser o turismo um setor dinâmico e de 

prestação de serviços, que necessita de um docente sempre atualizado e envolvido com o 

mercado, fazendo com isso que todos tenham alguma experiência na área. 

Entre os professores, 60% relataram que sua maior motivação para seguir a carreira 

docente é pelo interesse e pela vocação que possuem pela profissão. Outros 30% disseram ter 

começado na profissão a convite de outro professor, porém deixaram claro que hoje 

continuam atuando porque gostam muito do que fazem. Desses, apenas 01 professor (10% do 

total) respondeu ter outro motivo que o levou a seguir a carreira docente, neste caso citando a 

facilidade de encontrar trabalho no magistério superior.  

Sobre a jornada de trabalho, semanal os dados revelam que 60% trabalham de 01 a 20 

horas por semana em sala de aula, estes são os mesmos que responderam exercer outra 

atividade além da docência. Somam-se a este grupo os 10% que trabalham de 21 a 30 horas 

semanais. Em outro grupo encontram-se aqueles dedicados somente a docência, 30% do total, 

que trabalham em sala de aula de 31 a 40 horas semanais e atuam somente em uma 

instituição. Já quanto às dificuldades encontradas no exercício da profissão, a remuneração 

corresponde a 40% das respostas dos entrevistados que disseram ser baixa e muitas vezes com 



106 

 

atraso. Com 33,3% está a excessiva jornada de trabalho em várias instituições e com 26,7% 

está a falta de formação pedagógica.  

Com isso, utilizando os gráficos apresentados foi possível observar que os professores 

que atuam em Cuiabá possuem formação específica e prática no setor turístico, porém ainda 

não descobriram a importância de possuírem conhecimentos relativos a educação, 

especificamente ao processo de ensino-aprendizagem. Isso pode ser percebido pelo fato de 

apenas 26,7% dos entrevistados sentirem falta de formação pedagógica e apenas 30% 

possuírem especialização ou mestrado em educação. 

 

5.2 Coleta de Dados e Plano de Análise das Entrevistas 

 

Os dados colhidos nos depoimentos foram submetidos a uma avaliação e 

posteriormente foram colocados em categorias de análise para facilitar o processo de 

interpretação, considerando a pesquisa de caráter qualitativo e sendo as questões abertas.  

Segundo Brandão (2002, p. 39):  

 

Ancorar-se em categorias, quando bem definidas, asseguram a consistência 
dos “dados” e potencializam a densidade da análise e interpretação. [...] as 
categorias permitem estabelecer uma coerência entre as questões através da 
articulação de informações [...]. 

 

Primeiramente, as entrevistas foram transcritas exatamente como foram registradas 

oralmente pela pesquisadora. Em seguida procedeu-se uma análise das informações, buscando 

nos depoimentos registrados, os elementos que se direcionavam ao objetivo principal da 

pesquisa, ou seja, concepções de educação e práticas docentes. Importante lembrar que as 

falas foram utilizadas exatamente como foram transcritas, ou seja, preservando o que os 

professores relataram sem nenhuma mudança ou adequação. 

É importante ressaltar que as afirmações de natureza subjetiva estão sempre imersas 

em reações que devem ser levadas em conta: o estado emocional do entrevistado, suas 

opiniões, suas atitudes, seus valores que devem ser confrontadas ou complementadas com 

comportamentos passados e expressões não verbais, igualmente. Segundo Bogdan e Biklen 

(1994), a constatação de afirmações conflitantes não deve levar o pesquisador a considerar o 

depoimento inválido, vez que estas mesmas contradições podem levar a importantes 

descobertas. O que conta é o que se retira do estudo completo.  



107 

 

Desta forma, buscou-se com as entrevistas responder a questão central e os demais 

objetivos propostos no trabalho, sendo eles:  

� Questão Central: Quais concepções de educação e de práticas docentes narram os 

professores turismólogos no ensino superior da rede particular em que atuam em 

Cuiabá/MT? 

� Objetivo Geral: Investigar quais concepções de educação e de práticas docentes 

narram os professores turismólogos no ensino superior da rede particular em que 

atuam. 

 

� Objetivos Específicos:  

1) Analisar a compreensão dos professores turismólogos sobre a educação versus 

educação superior e seu papel na sociedade; 

2) Identificar as práticas docentes desenvolvidas pelos professores turismólogos no 

curso;  

3) Descrever os conhecimentos pedagógicos partilhados pelos professores considerando a 

análise sobre as próprias práticas; 

4) Apontar, com base nos próprios docentes, qual seria o perfil de professor para o curso 

de turismo. 

 

 Para tanto utilizou-se de questões que nortearam a realização da pesquisa como: Quais 

as práticas desenvolvidas pelos professores turismólogos no curso? Existe uma rotina 

pedagógica e hábitos escolares estruturados? Esses professores refletem sobre suas práticas 

escolares? Eles consideram a rotina em sala de aula desgastante e rígida? Que dificuldades se 

apresentam no exercício da profissão? 

 Assim, as questões geraram três (03) blocos temáticos, sendo eles: 

 

01. Educação: buscando responder o primeiro objetivo específico do trabalho. 

02. Práticas Docentes (Englobando Planejamento, Prática em sala de aula, Metodologia e 

Avaliação): buscando responder o segundo e terceiro objetivo específico da pesquisa. 

03. Profissionalização Docente: para esclarecer o quarto e último objetivo específico. 

 
Desta maneira, tem-se a análise dos dados conforme blocos temáticos apresentados.   
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5.3 Análise dos Dados e Resultados dos Blocos Temáticos 

 

Esta etapa tem como objetivo apresentar o conjunto de dados, bem como as várias 

posições/posturas que aparecem nas entrevistas acerca do tema. Tais dados são apresentados 

em uma ordem racional: das respostas mais freqüentes às menos freqüentes. Assim, aparecem 

tanto as respostas que expressam o que a maioria dos entrevistados pensam, bem como 

respostas marginais também interessantes por seu conteúdo.  

 

5.3.1 Educação 

 

 Esse bloco temático abordou as seguintes questões:  

• O que você entende por educação?  

• Qual a função da educação?  

• O que a sociedade espera da educação hoje?  

• Para que serve a Educação Superior nos dias atuais?  

 

Na primeira questão (o que você entende por educação?), foi possível observar que em 

55% das freqüências das respostas os professores fazem parte da categoria que remete a visão 

de educação ligada a prática escolar, onde o professor transmite conhecimento para os alunos, 

sendo esses responsáveis pela educação do indivíduo, conforme E4, que define educação 

como: “uma forma de você dar uma ferramenta para indicar um caminho para o aluno [...]”. 

Ainda dentro da primeira categoria “prática escolar” pode-se observar sub-categorias 

de análise:  

1) O professor entende que deve transmitir o conhecimento e criar o conhecimento. Ex. 

E3: “[...] Educação pra mim é conseguir transmitir o conhecimento e criar o 

conhecimento”.  

2) O professor entende que o conhecimento se constrói com o aluno. Ex. E3: “[...] nós 

educadores temos o papel de construir o conhecimento junto com o aluno”. Para 

este grupo, pode-se identificar um discurso construtivista, porém com o decorrer 

das entrevistas percebeu-se uma prática tradicional. 
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Desta forma, compreende-se que tais entendimentos, limitam o verdadeiro significado 

de educação, reduzindo-a a educação escolar cuja responsabilidade recai totalmente aos 

professores, independente do nível escolar. Segundo Brandão (2007, p. 09):  

 
Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola não é 
o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar 
não é a sua única prática e o professor profissional não é o seu único 
praticante.  

 

Concordando com as palavras do autor, entende-se que a educação pode existir em 

qualquer lugar, independente se há escolas ou não, basta que haja transferência de saberes de 

uma geração a outra, mesmo que não haja um modelo de ensino formal e centralizado. Para 

complementar este pensamento pode-se utilizar as palavras de Émile Durkheim em sua obra 

“Educação e Sociologia (1978)”, que distingue o caráter e a natureza da educação como:  

 

A ação exercida, pelas gerações adultas, sobre gerações que não se 
encontrem ainda preparadas para a vida social; tem por objetivo suscitar e 
desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, intelectuais e 
morais, reclamados pela sociedade política, no seu conjunto, e pelo meio 
especial a que a criança, particularmente, se destine (p. 41). 

 

Dando continuidade a análise, alguns professores, 33% das freqüências das respostas, 

disseram ainda que além de escolar a educação remete a categoria família e a formação do 

cidadão para que saiba seu lugar na sociedade.  Isso pode ser observado nas respostas abaixo: 

Para E5 a educação é “o ato de colaborarmos para um mundo mais cidadão”. Já para 

E6 é “uma responsabilidade da família, da sociedade, amigos, do círculo social que uma 

pessoa vive para sua formação como cidadão”. E para E9 é “um processo construtivo e 

evolutivo, que as pessoas adquirem ao longo da vida, tanto na sala de aula quanto também 

na vivência que ela tem na vida como um todo”. Percebe-se com isto, uma visão mais ampla 

de educação, pois não a compreendem apenas como papel da escola, mas sim tem-se a 

necessidade da participação da família e da sociedade como um todo. Pois, em qualquer parte 

do mundo, a educação existe primeiramente em âmbito familiar, resultante de relações 

interpessoais como: mãe-filha, pai-filho, irmão mais velho-irmão caçula e assim por diante. 

Enfim, somente após isso a educação passa a existir entre educadores e educandos. 

Além disso, foram citados outros aspectos relativos a educação, que remetem a 

práticas sociais conforme quadro a seguir: 
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Quadro 11 – Práticas Sociais 
CATEGORIAS DOCENTES 

Relacionada ao meio ambiente “educação dos cidadãos 
em relação a cidade, em 
relação ao local onde 

mora, educação em não 
jogar lixo no chão 

[...]”(E1) 
Relacionada a novas oportunidades  “é a possibilidade de fazer 

com que jovens e adultos 
possam descobrir novos 

caminhos” (E10) 
Fonte: Monlevade (2011) 

  

De uma forma geral, pode-se entender com as entrevistas que tais professores 

compreendem a educação como algo amplo, complexo e difícil de conceituar. “Educação é 

um processo bem complexo, falar de educação é abrangente [...]” citou E7. Analisando os 

depoimentos, o que se percebe é que, em sua maioria, esses profissionais possuem 

dificuldades em conceituar o que entendem por educação, os mesmos apresentam pouca 

familiaridade com o assunto, ou seja, falta uma teorização e uma reflexão sobre a educação e 

sua relação com a sociedade. Isso torna-se compreensível se considerarmos a formação de 

todos e suas áreas de especialização.   

  Quando indagados sobre o papel da educação, a maioria, 53% das freqüências das 

respostas, respondeu que ela forma cidadãos e os desenvolve como seres humanos. 

Lembrando que a maioria também acredita que essa função é essencialmente da escola e a 

minoria acredita no conjunto entre família e escola. Como se observa nos depoimentos a 

seguir: E3 “[...] educação é tudo, é a base de nossa vida, ela tem um papel muito importante 

na construção de pessoas melhores, de cidadania”. Já para E5 “Educação é o ato de 

colaborarmos para um mundo mais cidadão [...] a educação que nós colaboramos é uma 

educação também ajustada com a educação familiar”. 

Além disso, 11% das freqüências das respostas vincularam a educação ao processo de 

formação de mão-de-obra para o mercado, restringindo a importância da educação apenas sob 

a ótica mercadológica.  

Visão esta bem restrita sobre a importância da educação, que a limita apenas ao lado 

mercadológico da formação de um indivíduo. E7 diz que “[...] No nosso caso serve para ter 

uma profissão, ampliar conhecimentos” e para E8 “[...] auxilia na formação do indivíduo, na 
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construção das suas características profissionais, é o que leva uma pessoa a galgar o seu 

espaço [...]”.  

Percebe-se com isso uma preocupação focada na vida futura pensada apenas em uma 

das dimenões da educação, uma educação voltada para formação profissional, o que é de 

suma importância para sobrevivência, viver de forma digna, é preciso observar que para essa 

parcela de professores, não existe forte preocupação com a alma e sim para dar conta da 

realidade aparente. Portanto, parte da lei já está incorporada nas mentes desses professores,  

ou seja, uma formação cidadã conforme o pensamento da maioria dos entrevistados. A LDB, 

Lei no. 9.394 de 1996, em seu artigo 2º. afirma que: “a educação [...] inspirada nos princípios 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem como finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania”. 

 Foram citados também a função de disciplinar pessoas, incluí-las socialmente, 

sobreviver e ter status social. 

Porém, quando perguntados sobre o que a sociedade espera da educação hoje, obteve-

se em 55% das freqüências das respostas uma relação quanto a formação cidadã, conforme 

relato do E3 “[...] a gente espera formar melhores cidadãos, melhores pessoas, melhores 

humanos”. Alguns entrevistados se referiram a essa categoria como formar homens de bem, 

que segundo os mesmos trata-se de uma formação pessoal que envolva princípios éticos e 

morais “[...] a sociedade espera da educação hoje o homem de bem. A educação ela prepara 

as pessoas para ser uma pessoa de bem”, relata E2. Com isso entende-se a educação 

conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 que diz em seu Art. 205:  

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.   

 

Foi recorrente a utilização dos termos “cidadão” e “cidadania”. Este está relacionado 

ao surgimento da vida na cidade e à capacidade dos homens e mulheres de exercerem direitos 

e deveres de cidadãos. Portanto, quando fala-se de cidadania ou de cidadãos, necessariamente 

fala-se de um conjunto de direitos e deveres relacionados a todos os indivíduos que fazem 

parte dessa sociedade. Sabe-se que de alguma forma aprende-se a respeitar ou a desrespeitar; 

aprende-se a ser solidários e, portanto são incorporados valores a essa educação. O êxito, 

maior ou menor, nessa tarefa de educar para o respeito dos princípios éticos depende de um 

esforço conjunto de todas as instituições sociais: da escola, da família, das igrejas, da mídia, 
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etc. (REGULES, et al, 2007). Essa interpretação vem de encontro com as palavras de E5, pois 

confirma o papel da família na educação de um indivíduo pleno, que respeite os demais e 

conheça seus direitos. 

Numa segunda categoria observada, parte dos entrevistados, 33% das freqüências de 

respostas, entende que a sociedade espera a inserção do indivíduo no mercado de trabalho e a 

sua profissionalização, conforme observado em E2 “desenvolver melhor no mercado de 

trabalho [...]”, em E7 “ter uma profissão [...]”, e em E8 “construir suas características 

profissionais [...]”. Mais uma vez a educação é relacionada diretamente ao mercado de 

trabalho e vinculada ao sucesso profissional da pessoa. Porém, nos relatos pode-se observar 

algumas variáveis quanto ao fato de se ter uma profissão, conforme E6 quando diz que “a 

sociedade espera da educação hoje em dia algo pra sobreviver, de ganho mesmo. A pessoa é 

educada para ter uma profissão, para trabalhar e para ter um rendimento financeiro”. O 

entrevistado ainda acrescenta que não há mais a questão ética e valores morais nessa 

educação.  

Além disso, foram citadas as seguintes respostas:  

Quadro 12 – Categorias de Análises 
CATEGORIAS DOCENTES 

Resolução dos problemas sociais mundiais “a sociedade espera que 
educação resolva os 

problemas do mundo. É 
através da educação que a 

gente pode reverter situações 
que hoje está um caos, como 
a violência, por exemplo”. E9 

Compromisso governamental com a educação “o político tem que dar 
educação, tem que gerar 

educação [...]” E1 
Fonte: Monlevade (2011) 

 

Aparece neste momento, aspectos relacionados ao Estado e suas obrigações para com 

a sociedade. E1 lembra que o Governo (ou políticos, conforme citou) eleito pela própria 

sociedade tem a obrigação de zelar por direitos sociais, tal como a educação, conforme o Art. 

6º. da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que dispõe:  

 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social e a proteção à 
maternidade e a infância, a assistência aos desempregados, na forma desta 
constituição (Emenda Constitucional no. 64, 2010).  
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Mas, apesar da educação escolar ser um direito social do cidadão, nem sempre está 

disponível a ele, e quando disponível, por vezes é de baixa qualidade. Isso é relatado em 

Pimenta (2009. p. 19):  

 

No caso da educação escolar, constatamos no mundo contemporâneo que ao 
crescimento quantitativo dos sistemas de ensino não tem correspondido um 
resultado formativo (qualitativo) adequado às exigências da população 
envolvida, nem às exigências das demandas sociais. 

 

Quando questionados sobre a educação superior e seu papel nos dias atuais, foi 

possível verificar que 75% das freqüências das respostas remetem a educação superior ao 

crescimento profissional da pessoa, relacionando-a diretamente a elevação do salário e a 

obtenção de um diploma, refletindo a questão anterior. Segundo E3 “o nível superior hoje, as 

pessoas deslumbram o crescimento profissional [...]”, já para E5 “a educação superior é o 

início de uma jornada profissional, aquele aluno que faz uma graduação ele sai apenas 

sabendo melhor o que ele quer na vida profissional” e para E9 “a educação superior ela 

serve para voltar o conhecimento especificamente para certas áreas importantes da 

sociedade, então é uma forma de você qualificar, mas qualificar direcionado para o mercado 

[...]”. Esses relatos demonstram que a maioria dos sujeitos entrevistados entende a educação 

superior como fator de extrema importância na qualificação profissional de um indivíduo que 

almeja uma melhor colocação no mercado de trabalho e conseqüentemente melhores salários. 

Tais professores, devido a sua formação em turismo, tornaram-se essencialmente técnicos e 

em constante contato com o mercado, ou seja, uma formação tecnicista que coloca a educação 

a serviço do mercado, neste caso “mercado turístico”. Como exemplo, na Tabela/Gráfico 07 

do questionário aplicado, 70% dos docentes entrevistados afirmam exercer outra atividade 

além da docência para se manter atualizado devido a dinâmica do turismo. Isso pode justificar 

o pensamento mercadológico da maioria dos entrevistados. Segundo E2 “as pessoas estudam 

para elevar o nível salarial [...]” e para E10 “a educação superior serve para ter diploma, 

somente isso. Ele vai lá pra conseguir o diploma pra falar que ele tem uma graduação, e com 

isso garantir um trabalho. A gente sabe que o trabalho não se garante com o diploma e sim a 

atuação dele”. Tais relatos demonstram que a relação dos professores com o ensino superior, 

faz parte de um universo preso ao diploma e a experiência vivenciada no exercício da 

profissão. Pode-se perceber na fala destes que o que reza na constituição por um lado está 

sendo concretizada no que se refere a inserção profissional, mas, por outro lado, no que se 

refere a formar o cidadão em sua plenitude há uma contradição no discurso desses docentes, 
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pois hora declara a educação como algo amplo e complexo e ora longe de interligar o conceito 

de educação com cidadania plena, enfim podemos considerar um paradoxo social, de formar  

homens em toda a sua plenitude. 

Porém, foram citados também, em 16% das freqüências das respostas, o papel do ensino 

superior em contribuir a partir da pesquisa com a sociedade. Com isso, percebe-se uma visão 

mais ampla com relação a importância da educação superior para com a sociedade num todo. 

Tais palavras vêm ao encontro da LDB, Lei no. 9.394 de 1996 que diz em seu Art. 43 que a 

educação superior têm por finalidade:  

 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; III - 
incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 
e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 
vive; 

 

Enfim, estes sujeitos entendem a educação superior como um processo constante de 

busca e de construção do conhecimento, ou seja, de seu papel na construção da sociedade. 

Neste caso, é importante ressaltar a compreensão destes professores quanto à educação 

superior, principalmente por entendê-la como algo mais amplo, mais completo e que ainda 

“contribui para a formação do indivíduo de uma forma mais elaborada, mais abrangente 

[...]” conforme E4, colaborando para sua evolução intelectual. 

  

5.3.2 Práticas Docentes 

 

Esse bloco temático abordou questões que envolvem (planejamento, prática em sala de 

aula, metodologia e avaliação), conforme as seguintes questões:  

• Como você organiza o programa da disciplina que leciona? Individualmente ou em 

grupo?  

• Relata aos alunos o conteúdo da sua disciplina e discute com eles possíveis mudanças 

no começo do semestre?  

• O que você prioriza no momento do planejamento dos conteúdos?  

• Pesquisa sobre o conteúdo em diferentes fontes?  

• Prepara as aulas utilizando recursos audiovisuais?  
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• Procura leituras sobre educação como forma de melhorar sua atuação como 

professor(a)?  

• Além da preocupação em transmitir conhecimentos técnicos, se preocupa com 

aspectos éticos, sociais, ambientais, políticos e econômicos?  

• Apresenta ou escreve os objetivos e o roteiro das aulas? 

• Primeiramente contextualiza o assunto antes de aprofundá-lo? 

• Estabelece relações do conteúdo com outras áreas do saber? 

• Indica materiais de consulta? 

• Que tipo de metodologia utiliza? 

• Utiliza a pesquisa como recurso metodológico? 

• Como você motiva os alunos a aprender? 

• Desenvolve atividade de extensão ou pesquisa atualmente? 

• Como avalia o acadêmico durante o semestre? 

• Quais os instrumentos de avaliação que mais utiliza? Por que? 

• Mudaria sua forma de avaliar se sentisse necessidade? 

• Como se posiciona frente a um estudante com dificuldades de aprendizagem? 

 

Na primeira questão (Como você organiza o programa da disciplina que leciona? 

Individualmente ou em grupo?) foi possível observar que todos os entrevistados planejam 

sozinhos seus conteúdos conforme a ementa que já vem pronta no PPC – Projeto Pedagógico 

do Curso de Turismo4. Conforme E3 “[...] geralmente é sozinha” e para E9 “a ementa não 

tem como o aluno opinar, porque ela já é pronta e está no PPC do curso, então a gente tem 

que seguir [...]”. O fato de planejarem sozinhos pode não facilitar o processo de 

aprendizagem da disciplina, pois a área de conhecimento de uma disciplina é muito extensa e 

bastante profunda. Neste caso, a partir do momento que o professor entra em contato com 

outro para discutir o que é melhor e necessário que os alunos aprendam para sua formação 

profissional, ele está ampliando seu conhecimento com relação a sua disciplina e fortalecendo 

o processo de aprendizagem. Além disso, em 20% das freqüências das respostas os 

professores responderam que só buscam opinião dos colegas se for algo relacionado aos 

conteúdos da disciplina e outros 13% das freqüências das respostas disseram que só fazem 
                                                           
4 O Projeto Político Pedagógico é o subconjunto mais importante do Plano de Desenvolvimento Institucional – 
PDI na medida em que organiza e consolida a programação das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e 
extensão, dos cursos de graduação, especialização e pós-graduação, bem como orienta a política de contratação 
de docentes e funcionários, o aperfeiçoamento e desenvolvimento deles, o processo de seleção dos candidatos e a 
infra-estrutura acadêmica, administrativa e pedagógica (MASETTO, 2003, p. 60). 
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isso se houver uma reunião pedagógica, caso contrário continuam planejando 

individualmente, como explica E6: “Existe uma reunião pedagógica onde a partir do PPC, 

tem uma orientação da coordenação do curso que desenhou esse projeto e de acordo com o 

perfil do egresso, a gente consegue dimensionar o que a disciplina especificamente vai 

trabalhar com o aluno [...]” e E7 acredita que “[...] o ideal seria discutir com todos os 

professores, pelo menos daquele semestre, às vezes a gente não consegue fazer isso, mas a 

gente tem reuniões pedagógicas semestrais onde discutimos um pouco o que cada disciplina 

está abordando naquele momento”. Masetto (2003, p. 48), aborda a importância da 

integração dos professores dizendo que: 

 

Seria igualmente importante que os professores das diversas disciplinas 
lecionadas no mesmo semestre, ou em semestres anteriores ou posteriores, 
pudessem se encontrar para analisar as possibilidades de integração entre 
elas, uma vez que todas cooperam para a formação do profissional. Por 
vezes, assuntos podem se complementar, temas poderiam não se repetir, 
situações e experiências profissionais poderiam ser exploradas 
conjuntamente, projetos realizados com a participação de várias cadeiras, 
visitas técnicas preparadas, executadas e debatidas com mais de um 
professor.  

 

Ainda nesta pergunta, em 60% das freqüências das respostas, os professores disseram 

que elaboram plano de aula de suas disciplinas, ou seja, planejam cada aula antecipadamente, 

e criam um cronograma para seguirem. Além disso, em 40% das freqüências das respostas, 

disseram que elaboram plano de ensino, onde colocam o planejamento de todo o semestre, 

incluindo metodologias que serão utilizadas e avaliações que serão realizadas, conforme E4 

que afirma ser “[...] muito rígida com essas coisas, eu faço meu plano de ensino, faço meu 

plano de aula, enfim, eu planejo no início do semestre [...]”. Quanto a este planejamento, em 

20% das freqüências das respostas, os docentes relataram que fazem adequações conforme o 

perfil e o andamento da turma daquele semestre, como discorre E6 “[...] eu deixo para fechar 

esse conteúdo depois do primeiro contato com a turma [...]”.  

Já quando perguntados se relatam aos alunos o conteúdo da sua disciplina e se discute 

com eles possíveis mudanças no começo do semestre todos disseram que apresentam o 

conteúdo, mas apenas 50% deles disseram deixar aberto para possíveis contribuições dos 

acadêmicos, conforme palavras de E6: “[...] se tem algum conteúdo novo ou que eles 

gostariam que fosse abordado com maior profundidade ou que a gente poderia se adequar a 

ementa proposta [...]” e de E10 “o plano de ensino não é entregue para a coordenação logo 

na primeira semana, no primeiro mês, primeiro eu entrego e apresento uma proposta de 
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trabalho, e aí vê as necessidades que eles queiram para depois entregar o definitivo”.  

 Segundo Masetto (2003), essa interação professor-aluno, tanto individualmente quanto 

com o grupo, se destaca como fundamental no processo de aprendizagem. Além disso, essa 

interação se manifesta como uma mediação pedagógica por parte do professor. Ainda segundo 

o autor “essa atitude se manifesta na parceria e co-responsabilidade pelo processo de 

aprendizagem entre aluno e professor e na aceitação de uma relação entre adultos assumida 

por professor e aluno” (p. 48). É neste momento que o professor deve envolver a sala na 

discussão da programação dos trabalhos, o conteúdo das disciplinas relacionando os vários 

tópicos com a realidade profissional dos alunos, procurando trazer o dia-a-dia para sala de 

aula, propiciando que os alunos levantem aplicações práticas do assunto e desenvolva a 

aprendizagem de conhecimentos integrados. Porém, como já relatado a ementa não pode ser 

alterada, pois faz parte do PPC do curso.  

Ainda sobre o planejamento das disciplinas todos os professores entrevistados 

disseram que registram o planejamento do semestre, bem como das aulas individualmente, 

segundo relata E2 “é registrado dia-a-dia, o dia, o mês, o ano certinho, o que eu trabalhei, se 

vai a um evento extra, se é um seminário, se é um congresso, e tudo é lançado dentro do 

registro de conteúdo”. Além de planejarem as aulas antecipadamente. Neste caso, vale 

ressaltar a importância do planejamento da disciplina como instrumento de ação educativa. 

Masetto (2003, p. 176) discorre sobre o que se entende por planejamento de uma disciplina. 

Segundo o autor “trata-se da organização ou sistematização das ações do professor e dos 

alunos tendo em vista a consecução dos objetivos de aprendizagem estabelecidos”. O 

planejamento de uma disciplina não pode retirar a liberdade de ação do professor. Ao 

contrário, um planejamento traz consigo a característica da flexibilidade, conforme foi 

observado por E10. 

No momento deste planejamento, a maioria dos professores ou 54% deles priorizam o 

conteúdo que será trabalhado no semestre e outros 27% priorizam referências bibliográficas 

atualizadas. E2 relata que “a questão dos conteúdos, é bem prioritário”. E4 diz que procura 

“priorizar o conteúdo que atenda a ementa da disciplina”. Já para E3 “a gente utiliza 

bibliografia indicada, mas tenta colocar atualidades” e para E7 “a gente tem que priorizar 

também essa questão do referencial bibliográfico”. 

Segundo Masetto (2003, p. 141), “duas são as grandes preocupações dos professores 

do ensino superior quando vão planejar suas disciplinas: organizar o conteúdo que será 

trabalhado e o cronograma das aulas para garantir que todo o conteúdo seja cumprido”. Isso 

pode ser verificado nas palavras de E1: “primeiro eu verifico qual que é a disciplina, a partir 
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dessa disciplina a carga horária dela, pra depois verificar a questão dos conteúdos que serão 

ministrados em sala de aula [...]”. 

Nenhum deles respondeu que planejam a disciplina em função de objetivos 

educacionais a serem alcançados, pelo contrário, a maioria planeja em razão apenas dos 

conteúdos a serem transmitidos. 

Para montar a relação de conteúdos que serão trabalhados nas disciplinas a grande 

maioria dos professores, 80% deles, pesquisam os assuntos em diferentes fontes, como a 

internet. Nela, os professores buscam artigos científicos disponíveis em revistas eletrônicas, 

além de dissertações, teses, estudos de casos, projetos, etc. conforme observado com E3 “[...] 

eu gosto muito de pesquisar na internet. Artigos, dissertações, teses... então sempre eu utilizo 

a internet” e para E9 “[...] eu trabalho com livros, com artigos, com dissertação, com tese e 

com vídeos disponíveis na internet”.  

Estes mesmos professores dizem que atualmente não se pode trabalhar somente com 

livros no curso de turismo, pois como é uma área muito dinâmica, nem sempre há tempo de 

novas pesquisas, ou de que novas informações sejam disponibilizadas em livros, por isso 

utilizam muitos artigos científicos. E6 explica que “[...] no turismo não dá pra gente ficar só 

em referências bibliográficas, a gente precisa de outras tecnologias, principalmente 

tecnologias voltadas ao mercado de trabalho, internet é uma ótima ferramenta” e 

complementa E7 “Não dá pra priorizar só os livros, pois o que às vezes está sendo discutido 

no momento na academia como um todo não está registrado em livro ainda”. Os demais 20% 

dos professores priorizam os livros na construção de seus conteúdos, conforme E2 que diz: 

“eu priorizo alguns livros básicos”. 

Pode-se perceber que mesmo os professores alegando que não conseguem acompanhar 

o ritmo de publicação do livro, ficam com artigos científicos, pelo seu poder de síntese, o fato 

de ganhar tempo, etc., mas, 20 % dos professores permanece com a idéia de que mesmo 

depois de tantas outras tecnologias o livro didático criado por Comenius continua vivo, esse é 

um dado muito significativo, pois mesmo trabalhando sozinhos não abandonam o seu livro 

didático. 

Dos professores entrevistados, a metade utiliza algum tipo de recurso audiovisual em 

todas as aulas. Conforme E9 “[...] o que eu tento fazer, é trabalhar utilizando o máximo de 

recursos que eu posso, que a gente sabe que o conhecimento ele é absorvido de várias 
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maneiras”. Do total, 30% dos professores, possuem o próprio aparelho de data show5, que 

por sinal, é o recurso mais utilizado entre todos os professores. E5 relata que “só utilizo data 

show, eu já tenho um agora” e já E8 diz “acho bem interessante nas aulas de turismo, é ter a 

questão audiovisual, hoje com a tecnologia facilita bastante, e auxilia o aluno a entender um 

pouco mais, comprei equipamentos como data show e netbook que eu não tinha, foi um 

investimento que eu fiz, dispendioso, mas acho que necessário até pra melhorar a qualidade 

do ensino dentro da sala de aula”. Esses professores justificam que isso facilita o andamento 

do conteúdo, além de poder trabalhar mais com imagens, e assim ilustrar a explicação, 

conforme observado por E6 “o data show ele é utilizado muito quando eu preciso trabalhar 

com imagens e som” e para E9 “o data show é muito útil, porque ele agiliza muito o processo 

pra gente conseguir avançar no conteúdo”. Segundo Cunha (2008, p. 118):  

 

o slide é o recurso mais citado como capaz de trazer para a sala de aula a 
imagem do real. Isso significa dizer que os alunos precisam visualizar o 
concreto para compreender intelectualmente um fenômeno e poder abstrair 
depois.  

 

Os professores acreditam que os recursos, em especial os slides, auxiliam a 

aprendizagem dos alunos, naqueles aspectos em que a visualização é fundamental para a 

apreensão do fenômeno. Porém, é importante lebrar que o uso excessivo de apenas um tipo de 

recurso pode surtir efeito contrário, pois as aulas tornam-se repetitivas e e massantes, 

prejudicando todo o processo de ensino.  

Já quando indagados se procuram leituras sobre educação como forma de melhorar sua 

atuação como professor(a), a maioria, 60% dos professores, disse que não, pois focam suas 

leituras para assuntos específicos de suas disciplinas, a exemplo de E2 que relata “se eu falar 

pra você que eu procuro eu estou mentindo, é mais focado mesmo na área de turismo, meio 

ambiente, nessa área, eventos” e para E5 “vou te dizer sinceramente, não. Só procuro aquilo 

mesmo da área e da disciplina que eu estou trabalhando”. Essa é uma realidade entre os 

professores universitários, que nem sempre são conscientes de que a docência em nível 

superior exige um professor também com domínio na área pedagógica. Isso pode ser 

observado na Tabela/Gráfico 11 do questionário aplicado, onde a falta de formação 

pedagógica foi citada apenas em 26% das freqüências das respostas como uma dificuldade 

encontrada no exercício da profissão. Desta forma, pode-se pensar que a questão pedagógica 

                                                           
5 Os projetores de vídeo permitem a exibição da tela do computador (ou de outro dispositivo) de maneira 
ampliada em uma parede ou em um telão apropriado. Dessa forma, é possível a todos os presentes no ambiente 
assistir apresentações de slides, seqüências de fotos, vídeos, etc. (ALECRIM, 2007). 
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como parte da profissionalização da docência ainda não é muito questionada por esses 

professores. Apenas um professor relatou fazer uso de leituras sobre educação, mas deixou 

claro que isso acontece, pois também trabalha com educação profissional. 

Quando questionados se além da preocupação em transmitir conhecimentos técnicos, 

se preocupam com aspectos Éticos, Sociais, Ambientais, Políticos e Econômicos, 80% dos 

professores responderam que sim, pois estes aspectos estão inseridos no turismo. Segundo E1 

“todos esses aspectos estão inseridos ao turismo” e para E2 “[...] essa parte de ética, na 

parte social, econômica, o turismo é uma das grandes inserções sociais que tem hoje, como 

parceiro para inserir a comunidade de baixa renda no processo de desenvolvimento, então eu 

procuro sempre falar da economia voltada para o turismo, o que o turismo faz pra reforçar 

todo esse desenvolvimento social no Brasil hoje” e para E6 “[...] o turismo ele está 

amplamente associado a essas questões, tanto econômicas, quanto éticas, quanto técnicas, a 

gente trabalha isso até de forma meio que transversal”. Além disso, em 20% das freqüências 

das respostas, os docentes disseram que cabe ao professor essa orientação. E3 relata que 

“cabe sim ao professor, essa orientação, mesmo que não seja parte da sua disciplina, essa 

orientação para ética, para a cidadania”. Porém, um dos professores entrevistados justificou 

trabalhar esses temas em sala, pois considera que tais valores foram perdidos por essa nova 

geração, conforme relata E9 “Na verdade eu acho que falta muito isso, a gente percebe 

assim, que os alunos, a grande maioria, pelo menos os alunos que eu trabalho são mais 

jovens, e eu sinto que esses valores eles foram perdidos, então eu acho que a gente tem 

responsabilidade sim”. Pode-se constatar com esses relatos que os professores possuem uma 

consciência política e ecológica muito forte que ajuda os alunos a refletir nas inferências 

positivas do turismo em seus contextos sociais. 

Quando indagados se apresentam ou escrevem os objetivos e o roteiro das aulas, foi 

possível observar que 40% dos professores apresentam ou escrevem os objetivos de suas 

aulas, bem como 70% deles apresentam o roteiro no início das mesmas, conforme observado 

em E5 “coloco no quadro o objetivo da aula, as etapas da aula, eu coloco tudo que vai 

acontecer na seqüência”. Isto mostra que um bom número de professores apresenta 

habilidades relacionadas com a organização do contexto da aula. Significa dizer que os 

professores deixam claro para seus alunos o objetivo do estudo que irão realizar. Partem do 

propósito de que é preciso que os alunos estejam conscientes do objeto de sua própria 

aprendizagem e que estarão mais motivados se compreenderem porque o fazem. Segundo 

Cunha (2008, p. 139), “os professores acreditam que tal procedimento auxilia o aluno a ter 

uma visão sincrética da aula e favorece a compreensão lógica do conteúdo”. Tal atitude 
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colabora ainda para que os alunos possam aprofundar determinados assuntos que lhes 

interessam mais. Neste caso, cabe também ao professor contribuir com isso indicando 

bibliografia atualizada sobre o assunto. 

No caso dos entrevistados, 60% deles indicam materiais de consulta aos alunos como 

forma de complementação e aprofundamento do conhecimento, conforme E6 que relata “[...] 

não basta só você ficar transmitindo e discutindo o assunto em sala, este tem que ser 

complementado pela leitura”. Esse comportamento dá margem ao aluno para que procure as 

fontes, se desejar, e revela um comportamento intelectual aberto do professor. 

Já quando questionados se contextualizam o assunto antes de aprofundá-lo, metade 

dos professores disseram que sim, e outros 30% disseram que o fazem às vezes. Para E7 “[...] 

a gente tem que contextualizar. Mesmo porque, por conta da complexidade do turismo, não 

tem como a gente começar de um ponto a partir do nada, e eu trabalho muito o turismo 

dentro de uma visão sistêmica e dentro de uma visão sistêmica não tem como a gente partir 

do assunto puro simplesmente”. Porém, para E5 “[...] dependendo do assunto eu 

contextualizo, caso contrário já entro direto no assunto”. O fato de haver essa preocupação 

em mostrar aos alunos como o conhecimento foi produzido para então estabelecer estruturas 

de pensamento que levem à compreensão, é mais uma forma de habilidade desse professor 

com a organização de sua aula. Outro ponto que deve ser observado é o incentivo à 

participação do aluno, conforme relata E10 “[...] eu sempre lanço uma pergunta, um desafio 

que tenha relação com eles, aí eu tento relacionar com o assunto do dia”. Essas indicações 

são as formas mais usuais para incentivar a participação do aluno. É neste momento que os 

professores tentam e se esforçam para estabelecer um diálogo. Este ambiente verbal da sala de 

aula é a chave para uma aula participativa. Segundo Cunha (2008, p. 139):  

 

Ainda que a grande iniciativa de agilização verbal esteja localizada no 
professor, percebe-se uma intenção de que os alunos participem, que 
valorizem uma interação entre eles mesmos, o conteúdo e o professor.  

 

Assim, torna-se importante o fato dos alunos falarem, de se disporem a intervir no 

processo de ensino-aprendizagem. A partir das respostas dos alunos o professor pode dar 

continuidade à aula e, ainda, com as experiências cotidianas dos estudantes, tentar a 

construção do conhecimento que estava em pauta. A pergunta dá margem ao envolvimento da 

classe no assunto em discussão e mantém o professor informado sobre o nível de atenção dos 

alunos. Além disso, o fato dos professores usarem a indagação como forma de conduzir a 

aula, coloca os alunos mais a vontade para também perguntarem. 
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Ainda neste bloco temático, todos os professores disseram que estabelecem relações 

do conteúdo com outras áreas do saber. E7 diz que “[...] relaciono com outras áreas, com a 

realidade, com a prática com que a gente vive no mercado, porque eu percebo nitidamente 

que é uma forma que o aluno tem de visualizar a teoria, que às vezes não é tão simples, 

escrita e falada, mas essa comparação com a realidade torna muito mais simples para eles, 

tanto é que às vezes você está falando de um assunto e eles pedem para traduzir em forma de 

exemplo real, ou de comparação com alguma outra coisa”. É claro, neste caso, o esforço do 

professor, no seu discurso, de tornar compreensível o conhecimento que põe em 

disponibilidade para o aluno. Isto pode ser observado pela intenção destes professores em 

clarear conceitos, de fazer analogias, de estabelecer relação entre causa e efeito e vincular a 

teoria com a prática. E8 relata que “[...] utilizo sempre exemplos, pois você necessariamente 

não fala a linguagem de todos”. Utilizar exemplos para elucidar assuntos é uma das 

principais estratégias dos professores para a compreensão dos conceitos. Ainda mais se tais 

exemplos são familiares ou próximos aos alunos, o êxito no entendimento tende a ser maior. 

Observou-se, contudo, que os discursos dos professores mostram claramente que 

apesar deles não terem formação educacional, eles obedecem uma regra de planejamento, que 

já é ancorado em princípios de leis pedagógicas. O que confere de forma factual a natureza 

técnica do curso de turismo. 

Quando perguntados que tipo de metodologia utiliza em sala de aula, todos 

responderam que trabalham de forma expositiva, variando apenas quanto ao momento de 

realização ou desenvolvimento do ensino, pois de uma forma geral há diferenciação na parte 

introdutória da aula, pois alguns partem para a apresentação do novo assunto, conforme E2 

“[...] eu já vou explicando, quem tem dúvida já pergunta”, outros recordam a matéria da aula 

anterior, conforme E3 “eu gosto inicialmente de fazer um resumo da aula anterior”, outros 

começam sua aula arrumando o espaço físico da sala, conforme E10 “[...] a primeira coisa é 

não deixar nunca as carteiras certinhas, eu normalmente faço rodas ou pequenos grupos” e 

outros levantam questões e posteriormente discussões. 

Com isso, pode-se perceber que o ritual escolar está praticamente organizado em cima 

da fala do professor, conforme E4 “[...] de uma forma geral eu sempre trabalho com aula 

expositiva”. É o professor a principal fonte de informação sistematizada. A grande inspiração 

dos docentes é a sua própria prática escolar e ele tende a repetir comportamentos que 

considerou positivos em seus ex-professores, conforme E6 “[...] não basta só conhecimento 

prático ou conhecimento mercadológico, precisa de uma base pedagógica que eu fui 

aprendendo com outros professores, não aprendi tanto como eu disse, com meu mestrado, 
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mas eu aprendi de formas mais práticas e isso eu acho muito necessário”. O que se percebe 

nas falas é uma necessidade dos professores de “estar em ação”, ou seja, ocupar espaço com a 

palavra na sala de aula. Isto pode ser comprovado voltando a Tabela/Gráfico 04 do 

questionário aplicado. Este nos mostra a formação destes professores em áreas específicas do 

conhecimento em se tratando de pós-graduação, fazendo com que seus conhecimentos sobre o 

turismo sejam consolidados. Porém, como já apontado estes professores carecem de mais 

formação pedagógica para que possam deixar de serem transmissores de conhecimentos e 

passem a ser agentes participativos deste processo juntamente com os alunos, conforme 

observado com E5 “como nós não temos pedagogia então nossa didática eu tenho certeza 

que deixa muito a desejar [...]”. 

Segundo Pimenta e Anastasiou (2008). estes comportamentos dos professores 

entrevistados marcam a prática docente institucional num enfoque tradicional onde a 

finalidade é: 

 

[...] a de transmitir os conhecimentos diretamente vinculados às habilidades 
para fazer coisas ou objetos e aos modos, usos, costumes, crenças e hábitos, 
reproduzindo-os e, portanto, conservando os modos de pensar e agir 
tradicionalmente consagrados e socialmente valorizados. 

 

Nessa perspectiva, a formação deste professor se dá na prática, à semelhança do 

aprendiz, que aprende com o mestre, ou seja, aprende a fazer fazendo, conforme já observado. 

Ainda de acordo com as entrevistas concedidas, os professores, de um modo geral, 

assumem a coordenação do trabalho docente, demonstram interesse pela participação do 

aluno e tendem a uma postura antiautoritária, conforme observado com E3 “[...] a gente tem 

que debater, colocar os assuntos para debater” e para E6 “[...] eu incentivo muito a 

discussão para poder instigar os alunos a irem além daquilo que está escrito”. Já para E7 

“[...] eu não utilizo só da explanação, eu utilizo também seminários, porque eu percebo no 

aluno que quando ele tem que ler, quando ele tem que falar, quando ele tem que raciocinar, 

ele consegue internalizar melhor aquilo que ele está lendo, então as minhas aulas geralmente 

não são só explanadas, mas é sempre uma introdução e ai a gente acaba também entrando 

nessa parte onde eles são participantes dessa aula”. Para Nérici apud Haydt (2006, p. 154) 

este tipo de aula expositiva pode ser entendida como “exposição aberta ou dialogada, onde o 

professor desencadeia a participação da classe, podendo haver, assim, contestação e 

discussão”. É neste sentido que hoje se entende o método expositivo nos domínios da 

educação. 
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Porém, é importante relatar que muitas vezes os estudantes podem ter expectativas 

com relação ao professor que deve falar e o aluno deve intervir quando acha necessário. Essa 

condição de ouvinte pode ser confortável ao aluno, especialmente se o professor possui 

habilidade para não tornar a aula maçante. Esse comportamento pode ainda confirmar que o 

ritual escolar ainda se dê em cima de aula expositiva. Apesar de já existiram professores que 

se preocupam em envolver e fazer com que o aluno participe da construção do conhecimento 

na aula, o foco na aula expositiva não muda.  

Segundo Veiga (1992), vale destacar que a aula expositiva é empregada pelo professor 

para introduzir, para sintetizar, esclarecer conceitos, retomar aspectos significativos, concluir 

um assunto, mas sempre de forma integrada com outros procedimentos. Isso pode ser 

observado nos relatos onde os professores, 70% deles, disserem que desenvolvem trabalhos 

em grupos, seminários, exercícios, além de visitas técnicas como forma de complementar a 

aula expositiva. Para E1 “eu também faço muitos trabalhos em sala de aula, trabalhos em 

grupo”, já para E9 “[...] finalizo a aula com exercícios” e para E10 “[...] depois da parte 

teórica vamos para os exercícios [...]” e finalmente para E6 “[...] eu tento complementar as 

aulas com saídas, daí os recursos de viagens, visitas técnicas [...]”. O ensino do turismo 

realizado apenas por meio da exposição oral, leitura e discussão de textos privilegia o aspecto 

teórico em detrimento do aspecto prático da disciplina. Neste sentido, os alunos não entram 

em contato com as comunidades, empresas públicas e privadas do turismo. Por isso, a 

necessidade de se aproximar ao campo de trabalho, seja através de visitas técnicas, viagens 

técnicas ou mesmo trabalhos de campo. 

Já quando indagados se utilizam a pesquisa como recurso metodológico todos 

responderam que sim. Para E3 “[...] eu acho que na academia tem que ter pesquisa e a gente 

tem que cobrar isso dos alunos”, já para E6 “[...] Existe sim, tanto a pesquisa bibliográfica 

quanto a pesquisa prática mesmo, de ir ao local, de entrevistar, de entender uma realidade, 

então sempre que a gente pode, a gente utiliza de eventos, para poder levantar opinião, do 

público, enfim, e também a questão da pesquisa em outras fontes como: consulta em 

bibliotecas públicas, consulta em instituições como o IBAMA6, enfim, onde eles puderem ter 

acesso a informação, sempre a gente incentiva” e para E7 “[...] a pesquisa é fundamental 

para o crescimento do aluno”.  

Porém, é importante ressaltar a dificuldade em se realizar pesquisas em instituições 

privadas de ensino. Começando pelo fato dos professores serem horistas e por isso não 
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possuírem maior tempo disponível para a instituição de ensino, conforme observado por E7 

“[...] por ser uma universidade privada é um pouco difícil fazer pesquisa, a gente faz na 

garra”. Estes mesmos professores geralmente possuem outro emprego além da docência, 

como nossos entrevistados (70% deles) que disseram exercer outra atividade além da 

docência. Com isso, é muito difícil desenvolver projetos de pesquisas sem professores com 

Dedicação Exclusiva.  

Fato que pode ser comprovado quando são perguntados se no momento estão 

desenvolvendo algum projeto de pesquisa ou extensão onde 80% dos professores disseram 

que não, conforme E3 “[...] a faculdade não incentiva a pesquisa nem a extensão, só há a 

preocupação de preparar para o mercado de trabalho”. 

É importante ressaltar que a pesquisa não se restringe apenas a seu aspecto rebuscado 

mais conhecido, que supõe domínio de instrumentos poucos acessíveis. Deve-se considerar a 

pesquisa segundo Demo (2002, p. 128) como “um diálogo crítico e criativo com a realidade, 

culminando na elaboração própria e na capacidade de intervenção. Em tese, pesquisa é a 

atitude de aprender a aprender e como tal faz parte do processo educativo”. A pesquisa acolhe 

teoria e prática, desde que se trate de dialogar com a realidade. 

Desta forma, percebe-se um grande esforço por parte dos professores entrevistados em 

tentar desenvolver pesquisas com seus alunos, conforme E6 “[...] dentro da disciplina de 

História do Brasil, pedi aos alunos para desenvolverem um sarau. Para isso tiveram que 

pesquisar vestimentas, comidas, ambientação, decoração para levar a sala de aula” e para 

E9 “[...] teve um outro grupo que trabalhou com city tour, a gente tentou levantar quais eram 

os atrativos turísticos do centro de Cuiabá, quais eram os mais importantes. Com isso, 

criamos um roteiro a pé, os alunos foram in loco, fizeram quatro, cinco vezes esse roteiro e a 

gente chegou num roteiro experimental e levamos para a escola Cesário Neto7. E na escola 

eles apresentaram tudo aquilo, a maioria da escola não conhecia, nenhum dos atrativos, 

mesmo morando em Cuiabá. Assim, os alunos propuseram um city tour guiado com eles. 

Fizemos e concluímos a pesquisa assim”. Estas atividades aprofundam o ensino e evitam que 

as informações sejam simples repasses copiados, contribuindo para a direção correta da 

aprendizagem, que deve ser elevada a “aprender a aprender”. 

Ainda neste bloco temático os professores foram perguntados como motivavam seus 

alunos em sala. Do total, 55% responderam que utilizam dinâmicas e atividades voltadas para 

o lúdico como forma de prender a atenção do aluno, motivar e ajudar no processo de 
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aprendizagem. Estes mesmos professores ressaltaram o tipo de público com o qual trabalham: 

em sua maioria jovens que chegam à aula geralmente cansados do dia de trabalho. Por isso 

estes docentes justificam a utilização de jogos e brincadeiras, porém deixam claro que tudo é 

desenvolvido de acordo com o assunto em pauta no dia.  

Outros 18% relataram que procuram variar os recursos audiovisuais como forma de 

estímulo. Já outros 18% disseram que procuram já entrar em sala motivados e tentam mostrar 

aos acadêmicos o amor que possuem pela profissão para que isso sirva de motivação para 

todos. E por fim, 09% dos professores disseram que utilizam a aula de campo como forma de 

motivar os alunos. Segundo estes, sair da sala de aula e estar em contato com o mercado, 

conhecer comunidades e projetos turísticos são formas de motivação que geralmente 

funcionam. 

Para Masetto (2003, p. 81), “a sala de aula é espaço onde os sujeitos de um processo 

de aprendizagem (professores e alunos) se encontram para juntos realizarem uma série de 

interações na busca de seu desenvolvimento pessoal, profissional e como cidadão”. Este 

conceito de aula universitária faz com que ela ultrapasse o espaço só da universidade, para 

projetá-la para todo e qualquer ambiente onde quer que possa haver uma aprendizagem 

significativa buscando atingir intencionalmente objetivos definidos para a formação 

universitária. Assim, tão importante como a sala de aula, são os demais locais onde, por 

exemplo, se realizam as atividades profissionais deste estudante.  

É esta motivação interior do aluno que impulsiona e vitaliza o ato de estudar e 

aprender. Daí a importância da motivação no processo ensino-aprendizagem. Cabe ao 

professor incentivar o aluno, isto é, despertar e polarizar sua atenção e seu interesse, 

orientando e canalizando postitivamente as fontes motivacionais. 

Como observou-se nas análises anteriores, os professores turismólogos possuem 

características específicas do curso, são professores tecnicamente e pedagogicamente corretos, 

o que pode-se até pensar paradoxalmente (por não terem disciplinas pedagógicas nos 

currículos de formação), talvez por serem de uma área profissional técnica, a técnica  passa 

ser uma norma, uma lei, mas, o que pode-se extrair de mais interessante é que os turismólogos 

possuem uma consciência ecológica muito forte, o que remete a pensar na economia, na vida 

social e econômica de forma mais otimista. 

Antes de prosseguir com as análises das entrevistas, faz-se necessário observar que a 

avaliação põe em destaque os princípios que guiam a ação pedagógica. Quando se avalia 

através de provas que cobram nomes, datas, idéias copiadas do livro ou do texto está-se 

dizendo que o princípio pedagógico valorizado é o da aprendizagem reprodutiva, baseada na 
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memória e na repetição acrítica das informações. Porém, quando se pede ao acadêmico que 

manifeste seu ponto de vista, que alegue a favor ou contra uma idéia, produza um texto, 

participe de um projeto, proponha soluções para um problema, está-se frisando a importância 

da reflexão, do pensamento autônomo, da participação, da criação. 

Segundo André e Passos (2005), antes de definir como será a avaliação, quais as 

atividades e instrumentos que se deve utilizar, é preciso definir o que se deseja com a 

educação escolar ou quais os objetivos da instituição para um determinado grupo de alunos. 

Se a instituição pretende desenvolver sujeitos autônomos, críticos, criativos, que aprendam a 

raciocinar, discutir, argumentar, examinar criticamente os dados disponíveis, justificar suas 

escolhas, então será isso que deverá ser avaliado. Sendo assim, como deve ser pensada a 

avaliação que tem em vista esses propósitos? 

Terá que ser uma avaliação voltada para a obtenção de resultados positivos, 

valorizando o êxito, corrigindo as falhas, acentuando as conquistas, reforçando os acertos. E 

por outro lado, deverá ser uma avaliação que ajude o professor e aluno a identificar o que 

funcionou bem e o que é necessário melhorar, quais os principais ganhos e as maiores 

dificuldades. Terá de ser uma avaliação com função de apoio, ajuda, sustentação da 

aprendizagem, voltando-se para o emprego de estratégias que evitem o fracasso do estudante. 

Ainda segundo André e Passos (2005), “a avaliação não deve, assim, se esgotar no 

diagnóstico dos problemas, dos acertos e das falhas, mas ir muito além, preocupando-se 

fundamentalmente com as ações a serem tomadas em função do diagnóstico feito”. Além 

disso, não se deve atribuir à avaliação qualquer caráter punitivo, mas, ao contrário, colocá-la a 

serviço da aprendizagem. 

A partir desta perspectiva foi possível analisar as entrevistas que nos mostraram que 

todos os professores questionados disseram aplicar provas escritas aos alunos, porém 80% 

deles disseram que tal atitude trata-se de uma exigência da instituição onde trabalham, 

conforme observado por E1 “[...]você tem que realmente aplicar uma prova”, para E3 “[...] 

existe a avaliação oficial da instituição que é sempre exigida, obrigatória” e para E5 “[...] 

faço a prova propriamente dita que a instituição não abre mão”. Porém, é importante 

ressaltar que a prova bimestral em instituições particulares pode ter como fim uma punição, 

pois é uma das formas que a instituição encontra de cobrar o aluno devedor, não o deixando 

realizar as provas. É neste momento que estes acadêmicos devem procurar a direção da 
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instituição e negociar tal situação. Mesmo assim, este procedimento usual nestas instituições 

não é uma ação legal, conforme relatado na Lei 9.870 de 23 de Novembro de 19998.  

Além disso, alguns disseram que não concordavam com esse instrumento de 

avaliação, pois os alunos geralmente ficam nervosos e não conseguem se expressar muito bem 

no momento da prova, conforme E8 “[...] a prova não é um método que avalie bem o aluno, 

porque envolve questão emocional, tem gente que não consegue se controlar, de repente é um 

excelente aluno, mas ali ele passa mal, treme, dá branco e aí como é que você vai avaliar por 

esse perfil? Mas é necessário fazer pelo menos uma prova”. 

É importante ressaltar que as provas são alternativas que podem integrar a avaliação 

do aluno, desde que sejam cuidadosamente elaboradas e seus resultados não se transformem 

em juízo final do aluno, mas se somem aos resultados de outros instrumentos para indicar os 

ganhos e as falhas em relação aos objetivos pretendidos. 

Já para E2 a prova ainda tem peso maior na somatória das notas no final do bimestre, 

conforme explica “[...] avalio ainda pelo método antigo que é a prova. O peso maior ainda é 

da prova, é a que eu mais utilizo”. 

Porém, para a maioria dos professores a avaliação precisa ser continuada e de 

diferentes formas, conforme E3 que acredita que “a avaliação tem que ser diária” e para E4 

“[...] eu não vejo a avaliação como um momento único. Eu acho que é uma somatória de 

toda a produção que houve naquele bimestre”. 

Dos professores entrevistados, 80% deles disseram que preferem avaliar através de 

trabalhos em sala e extra-classe (pesquisas) com apresentação dos resultados através de 

seminários, conforme E4 “eu acho que no turismo o que funciona mais é o trabalho de 

pesquisa, com a apresentação em seminário” e para E8 “gosto muito de seminários porque 

provoca neles a pesquisa. Nós precisamos aprender a falar em público, eu corrijo desde 

postura, como falar em público, tudo. Quando eu avalio, eu avalio o todo, e eu procuro 

ensinar o todo”. Neste caso, fica clara a importância de desenvolver atividades e instrumentos 

variados, em momentos diferentes e em situações diferentes. Levar em conta que os ritmos 

variam e que nem todos vão atingir o mesmo grau de competência no mesmo intervalo de 

tempo. 

Além disso, E9 relata que também utiliza a avaliação diagnóstica “[...] eu faço em 

todo final de aula ou em todo final de conteúdo para identificar se ele conseguiu ou não 

                                                           
8
 Art. 6o: são proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de 
quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que 
couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 
177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias. 
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absorver aquilo que é mais importante em cada aula ou em cada final de conteúdo”. Para 

Libâneo (1992, p. 157), a avaliação diagnóstica “permite identificar progressos e dificuldades 

dos alunos e a atuação do professor que, por sua vez, determina modificações do processo de 

ensino para melhor cumprir as exigências dos objetivos”. A avaliação diagnóstica ocorre no 

início, durante e no final do desenvolvimento das aulas ou unidades didáticas. Este tipo de 

avaliação permite demarcar a presença ou a ausência dos pré-requisitos essenciais para que as 

novas aprendizagens possam efetivar-se. Isso significa segundo André e Passos (2005) que a 

avaliação deve abranger um diagnóstico do que foi conseguido e do que faltou conseguir e, 

sobretudo, ser usada como dispositivo de correção de rumos para que a aprendizagem possa 

realmente se realizar. 

Dentre os instrumentos de avaliação citados, a prova e os seminários são os mais 

utilizados pelos professores. 

Ainda nesta questão, em 30% das freqüências das respostas, os professores disseram 

que também avaliam o interesse e a participação do aluno não ficando restritos aos demais 

instrumentos utilizados, conforme observado por E6 “[...] eu costumo também avaliar o grau 

de interesse e de participação em projetos que a própria disciplina possa oferecer, e aí todo 

esse contexto” e para E7 “[...] então vou avaliando pela participação, pela presença, pelo 

interesse, pela participação em outras atividades que a gente desenvolve, então ela vai 

acontecendo em vários momentos, e não só em uma prova final, uma avaliação bimestral”. 

Este tipo de avaliação pode ser chamada de observação, e é uma das técnicas de que o 

professor dispõe para melhor conhecer o comportamento de seus alunos, identificando suas 

dificuldades e avaliando seu desempenho nas várias atividades realizadas e seu progresso na 

aprendizagem. Para Haydt (2008, p. 123): 

 

[...] através da observação direta dos alunos no contexto das atividades 
cotidianas de sala de aula, onde eles agem espontaneamente, sem pressão 
externa que altere sua conduta (como no caso de uma situação de prova), o 
professor pode colher e registrar muitas informações úteis sobre o 
rendimento escolar, complementando os dados fornecidos por provas e 
testes. 

 

A observação permite apreciar objetivos educacionais que não podem ser avaliados 

com a mesma eficiência por outras técnicas. 

Quando perguntados se mudariam sua forma de avaliar caso sentissem necessidade, 

todos disseram que sim, porém 20% deles relatam que gostariam de mudar a prova obrigatória 

exigida pelas faculdades, conforme E5 “eu mudaria a prova. Eu acho que a prova não diz o 
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que o aluno é” e para E3 “[...] eu acho que mudaria a nossa avaliação, principalmente essa 

prova oficial, ela nem sempre avalia mesmo o conteúdo”. Desta forma, mudanças na 

avaliação pode se tornar uma aliada do professor que busca a melhoria do seu ensino. Ao 

acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos, o professor tem a possibilidade de 

acompanhar o seu processo de ensino. A investigação didática, pela avaliação de 

aprendizagem, pode indicar mudanças na condução do processo, comprovar ou não a eficácia 

de situações de ensino utilizadas e revelar erros e acertos a quem organiza e sobre como 

organiza o ensino. Segundo André e Passos (2005), esta forma de empregar a avaliação 

permite evidenciar suposições de ação didática, pois é pela aprendizagem que o professor 

sabe se sua prática docente – métodos, atividades, materiais, técnicas – estimula ou não o 

aluno a aprender.  

Ainda dentro deste bloco temático os professores responderam como se posicionam 

frente a um estudante com dificuldade de aprendizagem. Do total das freqüências das 

respostas, 47% disseram que procuram conversar com o aluno para tentar descobrir qual a 

dificuldade que o mesmo possui e assim tentar ajudá-lo. Já em 27% das freqüências das 

respostas os professores disseram que incentivam a leitura, trabalhos extras e pesquisas como 

forma de aprofundar o assunto e sanar dúvidas. Outros 13% relataram que marcam aulas 

extras com estes alunos, sempre em horários especiais, fora do período de aula regular. E 

também outros 13% dos professores disseram que procuram mudar os alunos de lugar na sala, 

colocando-os perto de outros acadêmicos que possuem mais facilidade com a disciplina para 

incentivar a troca de informações e a ajuda mútua. 

Mais uma vez, podemos reforçar a idéia de os professores funcionarem em uma lógica 

tecnicamente correta do ponto de vista didático e pedagógico, pois ao avaliar eles prestam 

atenção de quem são os seus alunos e, como podem os ajudar a construir o conceito do 

respeito mútuo e da solidariedade.  

 

5.3.3 Profissionalização Docente 

 

Esse bloco temático abordou as seguintes questões:  

• É acessível aos alunos? Consegue perceber as características de cada um, dentro e fora 

da sala de aula? 

• Qual o valor da afetividade no processo de aprendizagem? 
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• Qual a sua formação pedagógica? Qual a importância dessa formação para seu 

exercício docente? 

• Como avalia seu desempenho em sala de aula? Está satisfeito(a) com sua prática 

docente? 

• Costuma refletir sobre sua prática? 

• Qual o significado da docência em sua vida profissional e pessoal? Por que é 

professor(a)? O que o motivou na escolha da atividade? 

• O que é necessário e importante saber para ser um bom professor do curso de turismo? 

• Como percebe a construção de sua identidade docente?  

 

Quando perguntados se são acessíveis aos alunos todos os professores responderam 

que sim, uns ainda enfatizaram que se consideram muito acessíveis, pois não deixam de 

atender a quem os procura independente do horário, conforme E2 “[...] eu sou acessível até 

demais, poderia ser menos” e para E5 “[...] eu estou 24 horas a disposição”. E1 enfatiza 

ainda que essa abertura e acesso aos alunos pode ajudar muito no processo de ensino-

aprendizagem “[...] o acesso que o aluno tem ao professor, de realmente conversar, falar das 

dificuldades, pode ajudar muito em seu desenvolvimento”. Isso mostra que tais sujeitos 

colocam-se sempre a disposição do aluno para conversar, tirar dúvidas, motivar, etc. o que 

pode contribuir para que o acadêmico deixe de lado a timidez que muitas vezes o atrapalha 

durante as aulas e passe a ter mais confiança para se expressar, contribuindo para o seu 

crescimento intelectual. 

Já quando perguntados se conseguem perceber a característica de cada um dentro e 

fora de sala, os professores em sua maioria, 70% deles, disseram que sim, e ainda afirmaram 

que os acadêmicos agem de uma forma em sala de aula e de outra forma fora dela e que por 

isso atividades extra-classe são tão importantes para a aproximação entre as partes, bem como 

para o despertar do aluno para outras áreas de interesse dentro do turismo, conforme 

observado por E6 “[...] a gente realiza muitas atividades de extensão, onde a gente sempre 

está em contato com a postura do aluno não só em sala de aula. Eu acho que a gente ganha 

muito com isso, porque a gente consegue descobrir vocações muito especiais em alunos que a 

gente julgava em sala de aula não ser tão produtivo, tão dedicado assim, então esse contato 

ajuda bastante nesse processo do aluno” e para E10 “[...] se a gente trabalha fora, eu 

acredito que a gente tem a possibilidade de conhecê-los melhor, saber como ajudá-los da 

melhor forma possível”.  
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E8 ainda acrescenta a importância de chamar todos pelo nome mesmo em turmas com 

grande número de alunos, “[...] é interessante você chamar o aluno pelo nome, atender, 

conhecer cada aluno, porque cada um tem sua realidade, cada um tem seu contexto, seu 

momento, nesse processo de ensino e aprendizagem, a gente tem que conseguir enxergar e 

entender, colaborar, contribuir, mesmo a turma sendo imensa, mas de formas diversas com 

cada um, porque cada um tem seu modelo e tentar fazer com que a turma tenha essa evolução 

por igual”. Esta atitude aproxima o docente do acadêmico, bem como faz com que o professor 

conheça a realidade de cada um. Ponto importante a ser lembrado, pois a aprendizagem ocorre 

de diferentes formas. Cada pessoa possui suas características próprias e sua maneira de 

aprender e aprofundar seus conhecimentos, por isso esse contato mais próximo pode ajudar o 

professor em sua prática em sala de aula, pois o mesmo saberá utilizar melhor os diferentes 

métodos e recursos disponíveis. 

Porém, os demais 30% dos professores disseram que só conseguem perceber tais 

características quando as turmas não são muito grandes. O que nem sempre acontece, pois em 

se tratando de ensino particular, os docentes relataram que chegam a ter setenta, oitenta 

alunos em uma mesma sala, dificultando assim esse trabalho mais individualizado. Isto foi 

relatado por E3 “[...] têm turmas que tem 60, 80 alunos é meio difícil a gente perceber as 

características de cada um, mas a gente tenta na medida do possível perceber, mas acho que 

eu não consigo perceber de todos” e para E5 “[...] numa sala de até 20, 30 alunos você 

consegue distinguir as características de cada um, mas numa sala muito grande não”. 

Já quando indagados sobre o valor da afetividade no processo de aprendizagem todos 

responderam que é muito importante o afeto entre aluno e professor. Essa aproximação a 

partir do momento que é feita de forma respeitosa ajuda na construção da confiança entre as 

partes e com isso afeta diretamente o processo de ensino-aprendizagem como já foi dito 

anteriormente. E3 afirma “[...] se você não for afetivo com seus alunos eles nem vem pra 

aula” e E5 relata “[...] se você mostrar que não é só um professor na frente dele, mas um 

amigo, ele vê nisso uma confiança também de se abrir, de conversar, isso faz muito bem para 

o aluno” e para E6 “[...] é engraçado, pois ao mesmo tempo que a gente consegue uma 

aproximação grande, mas é uma aproximação respeitosa, não é o respeito imposto por medo, 

é justamente conquistado pela relação com os alunos”. Assim, tem-se outro ponto importante 

a ser observado, pois com respeito entre as partes, há sempre a liberdade de expressão e assim 

uma relação mais aberta e plena entre estas partes. 

Ainda neste bloco temático os professores foram indagados sobre sua formação 

pedagógica, onde 36% deles disseram que fizeram apenas uma disciplina isolada em alguma 
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especialização ou mestrado em turismo ou geografia. Já outros 27% disseram que fizeram 

especialização em docência ou metodologia do ensino superior, bem como os demais 27% 

disseram ainda que o contato com as teorias pedagógicas ocorreu apenas em curso de 

extensão e 10% destes possuem mestrado em educação. Com isso, pode-se observar que 

poucos possuem uma formação pedagógica mais profunda que promova mudanças e que 

enfatize competências básicas para realizar a docência. Ainda não existe nestes professores a 

consciência de que a docência no ensino superior também exige competências próprias que 

desenvolvidas trariam àquela atividade conotação de profissionalismo.  

Isto pode ser observado na próxima questão onde os docentes foram perguntados qual 

a importância desta formação para o exercício docente. Do total, 30% dos professores 

disseram que não ajudou em nada em sala de aula,  considerando conhecimentos didáticos e 

pedagógicos, pois para eles estas formações contribuíram somente para aprofundar 

conhecimentos específicos do turismo conforme E7 “[...] as teorias trabalhadas no mestrado 

me trouxeram um amadurecimento teórico no turismo, mas pedagógicamente zero” e para E3 

“[...] em minha opinião não teve nenhuma outra coisa que realmente foi pedagógico ou 

educacional do mestrado”. Já outros 30% dos professores disseram que o mestrado os ajudou 

na pesquisa, conforme E5 “[...] contribuiu muito para a minha formação como pesquisadora, 

porque eu acredito que todo educador deve ser pesquisador, eu não consigo ver um educador 

sem ser pesquisador, ele necessita estar em construção constante com a ciência pra poder 

passar isso”. Visão esta diferente da idéia defendida neste trabalho, onde a pesquisa é apenas 

um e não o mais importante dos aspectos necessários para a formação de um professor 

profissional. A pesquisa contribui para a atualização deste professor, bem como para 

aprofundamento científico do mesmo, mas não permite que o mesmo desenvolva com 

consciência crítica aspectos voltados ao processo de ensino. Ou seja, não permite que o 

docente desenvolva plenamente competências básicas para um professor, como por exemplo: 

o domínio da área pedagógica (que envolve aspectos do processo de ensino-aprendizagem, 

currículo, relação professor-aluno e aluno-professor, domínio de tecnologias educacionais, 

etc), e o exercício da dimensão política dos mesmos. Questões como planejamento, 

metodologia, avaliação permeiam o dia-a-dia do professor e precisam ser entendidas e 

trabalhadas de uma forma que coloque o aluno como foco central desse processo para que 

juntos construam o conhecimento e desenvolvam melhores relações interpessoais.  

Assim, segundo Masetto (2003), o papel do professor deve mudar de um especialista 

que ensina para um profissional da aprendizagem que incentiva e motiva o aprendiz, que se 

apresenta com a intenção de ser uma ponte entre o aprendiz e sua aprendizagem – não uma 
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ponte imóvel, mas uma ponte ‘rolante’, que colabora ativamente para que o aluno chegue a 

seus objetivos.  

Ainda nesta questão, 30% dos professores disseram que os cursos de extensão e as 

especializações que fizeram em educação contribuíram para seu crescimento profissional, pois 

os ajudaram com as metodologias de ensino, conforme E1 “Dentro dessa formação eu 

consegui aprender e lidar com certas situações, aprender como realmente chegar em sala de 

aula, abordar quais são as metodologias a serem utilizadas, porque a minha formação é de 

bacharel então eu não saí com licenciatura, então eu senti essa necessidade de fazer essa 

especialização” e para E2 “[...] o curso me ajudou bastante no sentido de dinamizar o 

trabalho em sala de aula, de como eu trabalhar em conjunto com os alunos”. Fato importante 

que deve ser considerado, pois trata-se do primeiro passo de uma busca por conhecimentos 

específicos da docência. Tais relatos demostram que estes professores, por não teram uma 

formação de base específica, têm buscado reverter esta carência através de cursos 

subsequentes. Porém, é importante lembrar que nem sempre tais cursos suprem 

completamente esta carência e que por isso a importância de uma educação continuada como 

forma de aperfeiçoamento e aprofundamento profissional. Dos docentes entrevistados, 10% 

deles, disseram que os cursos que fizeram, sendo eles extensão ou especialização, foram 

importantes num primeiro momento de atuação como professor, pois após possuir certo 

conhecimento os assuntos abordados nestes cursos tornaram-se repetitivos e muito pouca 

contribuição foi acrescentada. Neste caso, o momento que o professor está vivendo e a 

proposta do curso realizado são variáveis fundamentais para que a experiência se apresente 

como significativa ou não. Por isso, primeiramente é preciso identificar suas carências para 

então buscar aperfeiçoamento necessário. 

Quando perguntados se estão satisfeitos com seu desempenho em sala de aula, 50% 

dos professores disseram que sim, conforme E4 “[...] eu estou muito satisfeita e eu acho que 

nesses sete anos de docência, não teve nenhum momento crítico na minha vida profissional” e 

para E8 “[...] modéstia parte eu estou bem satisfeita, eu acho que sou profissional no que eu 

faço, sou dedicada [...]”, isto pode representar, muitas vezes, um certo conformismo com a 

situação, onde tudo parece bom e não há necessidade de mudanças, ou então estes professores 

ainda não sentiram a necessidade de uma transformação. Já outros 33%, disseram que estão 

satisfeitos, mas que podem melhorar, conforme E1 “Hoje eu estou satisfeita, mas poderia 

melhorar. Quero melhorar ainda mais, com certeza” e para E7 “[...] eu estou satisfeita, até 

pelo retorno dos alunos, a gente tem que levar em consideração quem é nosso cliente, ali, 

todos os dias. Mas eu gostaria de ter mais tempo para planejar as aulas”. Aqui pode-se 
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observar dois pontos. O primeiro com relação a necessidade de crescimento contínuo como 

forma de se tornar um melhor profissional. Isto pode ser observado na Tabela/Gráfico 05 do 

questionário aplicado, onde 90% dos professores responderam que pretendem continuar 

estudando e programam fazer outra especialização (20% deles) ou um mestrado (30% dos 

professores) ou um doutorado (40% dos casos). Percebe-se que tais professores já possuem 

este pensamento e tentam buscar isto. Num segundo momento o foco do ensino particular que 

muitas vezes enxerga o acadêmico como cliente que deve ser agradado e satisfeito sempre.  

Visão esta contraditória, pois ao mesmo tempo que a instituição diz buscar uma formação 

plena do aluno, pautada em princípios éticos e morais, que possa permití-lo crescer 

pessoalmente e profissionalmente, aparece, muitas vezes, uma visão de educação como 

negócio, que precisa antes de tudo dar lucro. No caso dos professores, este pensamento 

permeia sua vida profissional, em se tratando do ensino particular, pois apesar de não 

explicitarem esta visão, trata-se de uma realidade para estes docentes. Considera-se um 

assunto delicado que merece aprofundamento em outro momento. 

Somente 17% disseram não estarem satisfeitos e que têm buscado melhorar, 

principalmente a partir da reflexão de sua prática.  

Já quando perguntados se costumam refletir sobre sua prática todos os professores 

disseram que sim, conforme E1 “[...]eu faço uma reflexão daquela aula que eu dei aquele 

dia. Todos os dias que eu leciono eu faço essa reflexão”, E2 relata “[...] sempre reflito, eu 

costumo dizer para os alunos, que eu sinto, olhando pra eles, se eles estão gostando ou não 

da aula” e para E5 “[...] Ah, muito, isso ai é o que a gente mais faz. Cada dia, é um dia 

diferente do outro e então cada dia você vê uma coisa que não deu certo”. De todos os 

entrevistados apenas 50% disseram que conversam sobre o assunto com colegas de profissão, 

conforme E7 “[...] Costumo, refletir e discutir com os demais professores” e para E8 “[...] 

pergunto se eu fui coerente, eu explico pra ele tudo o que eu fiz para saber se fui coerente, se 

acha que o problema está comigo? E aí eu escuto as opiniões sempre, porque eu acho até 

interessante essa comunicação com o colega de profissão”. 

Porém, o que parece claro nas falas anteriores é que essa reflexão está sendo feita de 

forma ingênua, fazendo com que a prática repita a prática, sem que haja uma tomada de 

consciência para isso. O que se pode perceber é que o professor, em geral, pensa em sua 

prática, mas não faz uma análise reflexiva dela e não estabelece relações entre o seu fazer e 

um pressuposto teórico. Estes professores reduzem suas preocupações e suas perspectivas de 

análise aos problemas e as situações da sala de aula. É necessário ultrapassar os limites que se 

apresentam inscritos em seu trabalho. Esta tarefa requer habilidade de problematizar as visões 
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sobre a prática docente e suas circunstâncias, tanto sobre o papel dos professores como sobre 

a função que cumpre a educação escolar. Refletir criticamente significa colocar-se no 

contexto de uma ação, na história da situação, participar em uma atividade social e tomar 

postura ante os problemas. Para Contreras (1997), um processo de reflexão crítica permitiria 

aos docentes avançar num processo de transformação da prática pedagógica mediante sua 

própria transformação como intelectuais críticos, isto requer a tomada de consciência dos 

valores e significados ideológicos subentendidos na atuação docente. 

Já quando indagados sobre qual o significado da docência em sua vida pessoal e 

profissional, 60% dos professores disseram que são realizados com a profissão, que se sentem 

completos e satisfeitos, conforme observado por E2 “ A docência foi uma realização na 

minha vida, e ainda mais no ensino superior” e para E4 “[...] é uma realização que eu tenho, 

interna, é uma coisa que eu sempre quis fazer, então eu me sinto realizada”. É um dado 

comum entre os professores entrevistados a afirmação de que gostam muito do que fazem. 

Desta forma, parece ser possível deduzir que a experiência positiva com a docência 

realimenta o gosto pelo ensino. O prazer de estar em sala de aula foi realçado por todos os 

professores.  

Porém, outros 20% dos professores disseram que com a docência obtiveram 

reconhecimento pessoal e profissional, conforme E7 “[...] a docência foi quem me projetou 

na área do turismo profissionalmente, ela é a base de toda minha atuação profissional” e 

para E10 “[...] a docência melhora a relação profissional, melhora a credibilidade 

profissional[...]”.  

Quando perguntados por que é professor e o que o motivou a seguir a atividade 

docente, a maioria respondeu que foi pelo interesse a profissão. Basta voltar a Tabela/Gráfico 

09 do questionário aplicado para relembrar tal informação. Conforme observado por E9 “A 

docência pra mim era um ideal. Na faculdade eu já sabia que era isso que eu queria. Na 

educação eu tenho um sentimento de gratificação, de contribuição e é isso que me motiva, 

tentar fazer alguma coisa, tentar acrescentar um pouquinho em alguém. Eu tenho a sensação 

de que se você me tirar da sala de aula eu não consigo mais fazer outra coisa”. Percebe-se 

aqui, mais uma vez, o amor pela profissão e o desejo de continuar seguindo a carreira docente.  

Os entrevistados foram indagados sobre o bom professor de turismo. O que é 

necessário e importante saber para ser um bom professor do curso de turismo? A maioria, 

42%, relatou que é de grande importância a prática de mercado, conforme E3 “[...] eu acho 

que tem que em primeiro lugar ter prática” e para E6 “[...] acho imprescindível o 

conhecimento mercadológico sobre aquilo que ele está ensinando. Porque o turismo 
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basicamente além de ser uma ciência em construção, uma ciência em evolução, uma ciência 

nova que está sendo formulada, ela vem da prática de mercado, então se o professor tem uma 

prática no dia-a-dia de trabalho dele, seja no hotel, numa agência de viagens, o processo de 

transmissão do conhecimento é muito melhor porque não é só teórico, é a partir do 

aprendizado prático que o professor vai repassar esses conteúdos para o aluno e isso vai 

fazer com que ele desenvolva novos métodos, com que ele possa questionar aquilo que está 

sendo vivenciado e utilizado e até desenvolver novas técnicas e métodos na sua atuação 

profissional”. Nota-se com isso, um procedimento mais usual que a partir da prática recorre-

se a teoria. Os professores compreendem que tudo que é próximo, que é real para o aluno tem 

significado maior. Ou seja, através da prática do professor pode-se relacionar o dizer e o 

fazer. Os professores estão atentos para que seu discurso não seja repetitivo e livresco e que 

sua prática docente seja coerente com uma postura menos tradicional. Já 20% dos professores 

consideram os conhecimentos específicos do turismo essenciais para um bom professor da 

área. Porém, é importante lembrar que ter o domínio específico do conhecimento para ensinar 

supõe mais do que uma apropriação enciclopédica. Para Pimenta e Anastasiou (2008, p. 80):  

 

Os especialistas, para o serem, precisam de indagar sobre o significado que 
esses conhecimentos têm para si próprios, o significado desses 
conhecimentos na sociedade contemporânea, a diferença entre os 
conhecimentos e informações, conhecimento e poder, qual o papel do 
conhecimento no mundo do trabalho, qual a relação entre ciência e produção 
existencial, entre ciência e sociedade informática. Qual a relação dos 
conhecimentos. Para que ensiná-los e que significados têm na vida dos 
jovens alunos. 

 

Porém, o que se pode perceber com os depoimentos é que estes professores sentem a 

necessidade de passar aos alunos a realidade do mercado. Alguns até colocam que foi difícil o 

momento em que teve que escolher entre o mercado e a docência, E6 “[...] chegou um 

momento da minha vida onde eu tive que optar por me dedicar mais a prática de mercado ou 

a questão do ensino. E eu escolhi a questão do ensino. Foi difícil tomar essa decisão, mas eu 

não me arrependo”. Com isso, fica claro que estes docentes não querem perder o vínculo com 

o mercado, pois acreditam que no turismo, por ser uma atividade dinâmica e em constantes 

mudanças, precisam manter-se informados sobre estas variações como forma de aprofundar 

os conhecimentos em sala de aula e preparar o aluno para o exercício da profissão de uma 

maneira mais completa. 

Vale ressaltar o pensamento de Ramsden (1992 apud ZABALZA, 2004, p. 124 e 125) 

que relata uma forma mais completa e equilibrada de desempenhar a docência. Segundo o 
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autor, o bom ensino universitário e os bons professores caracterizam-se por: 

 

• Desejo de compartilhar com os estudantes seu amor pelos conteúdos 
da disciplina; 
• Habilidade para fazer com que o material que deve ser ensinado seja 
estimulante e interessante; 
• Facilidade de contato com os estudantes e busca de seu nível de 
compreensão; 
• Capacidade para explicar o material de uma maneira clara; 
• Compromisso de deixar absolutamente claro o que se aprendeu, em 
que nível e por quê; 
• Demonstração de interesse e respeito pelos estudantes; 
• Responsabilidade de estimular a autonomia dos estudantes; 
• Capacidade de improvisar e de se adaptar às novas demandas; 
• Uso de métodos de ensino e tarefas acadêmcias que exijam dos 
estudantes o envolvimento ativo na aprendizagem, assumindo 
responsabilidades e trabalhando cooperativamente; 
• Uso de métodos de avaliação comparativos; 
• Visão centrada nos conceitos-chave dos temas e nos erros conceituais 
dos estudantes antes da tentativa de dominar, a todo custo, todos os temas do 
programa; 
• Oferta de um feedback da máxima qualidade aos estudantes sobre seus 
trabalhos; 
• Desejo dos estudantes (e de outras fontes) de aprender como funciona 
o ensino e o que se poderia fazer para melhorá-lo. 

 

Em todo caso, trata-se de um importante dilema de como o professorado universitário 

concebe a função que tem que desenvolver e a forma mais adequada de fazê-lo. Dirigir-se em 

excesso para o eixo dos conteúdos pode levá-los a não atender às autênticas necessidades dos 

alunos e não lhes proporcionar apoio suficiente para que atinjam uma aprendizagem efetiva. 

Partir para o extremo oposto da atenção pode levar a um certo paternalismo condutivista que 

se ajusta mal à necessidade de que os alunos universitários assumam sua própria 

responsabilidade no processo de aprendizagem. Neste caso, vale a velha máxima pedagógica 

“não oferecer menos apoio que o necessário nem mais que o suficiente”, isto aplicado com 

bom senso. 

E por fim, quando perguntados como percebe a construção de sua identidade docente, 

a maioria respondeu que se identifica como professor (50%), conforme E6 “eu sempre me 

apresento como professor”. Outros 30% se identificam como professor universitário, 

conforme E3 “Me identifico como professora universitária” e os demais 20% se identificam 

como turismólogo, conforme E1 “Turismóloga. Ai falam: - O que é isso? Ai eu coloco 

professora. Porque, primeiramente eu sou turismóloga, depois eu sou professora”. O que se 

pode perceber com isso é que quando exercem a docência no ensino superior simultaneamente 
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a suas atividades como profissionais liberais, geralmente se identificam como professor 

universitário, o que indica clara valorização social do título de professor. Entretanto, o título 

de professor, sozinho, sugere uma identidade menor, pois socialmente parece se referir aos 

professores secundários e primários. Porém, para a maioria dos professores entrevistados não 

foi encontrada qualquer referência negativa ao se identificarem somente como professores. 

Pelo contrário, como já foi observado nesta análise, todos os professores se dizem felizes na 

profissão docente. 
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CAPÍTULO VI - CONSIDERAÇÕES  

 

Nascer significa ver-se submetido à obrigação de aprender. Aprender para 
construir-se, em um triplo processo de “hominização” (tornar-se homem), de 
singularização (tornar-se um exemplar único de homem), de socialização 
(tornar-se membro de uma comunidade, partilhando seus valores e ocupando 
um lugar nela). Aprender para viver com outros homens com quem o mundo 
é partilhado. Aprender para apropriar-se do mundo, de uma parte desse 
mundo, e para participar da construção de um mundo pré-existente. 
Aprender em uma história que é, ao mesmo tempo, profundamente minha, 
no que tem de única, mas que escapa por toda a parte. Nascer, aprender, é 
entrar em um conjunto de relações e processos que constituem um sistema 
de sentido, onde se diz quem eu sou, quem é o mundo, quem são os outros 
(CHARLOT, 2000, p. 53). 

 

 

A idéia inicial deste trabalho surgiu pela preocupação com a atuação dos professores 

turismólogos no ensino superior. Acreditava-se que por não terem uma formação voltada para 

a docência, passavam por muitas dificuldades envolvendo desde sua prática até a problemas 

de aprendizagem dos seus alunos. 

Desta forma, partiu-se da seguinte questão: Quais concepções de educação e de 

práticas docentes narram os professores turismólogos no ensino superior da rede 

particular em que atuam em Cuiabá/MT? 

Para organizar esta busca, estabeleceu-se quatro objetivos: 

 

1º.) Analisar a compreensão dos professores turismólogos sobre a educação versus 

educação superior e seu papel na sociedade. 

 Com as análises das entrevistas foi possível observar que: 

• Os professores limitam o verdadeiro significado da educação reduzindo-a a educação 

escolar, além de possuírem dificuldades em conceituar e falar sobre o assunto; 

• Além disso, vinculam a educação superior exclusivamente ao crescimento profissional 

da pessoa, relacionando-a diretamente a elevação do salário e a obtenção de um 

diploma. 

 

Neste momento, vale ressaltar as palavras de Anísio Teixeira (2005, p. 85 e 86) sobre 

a educação:  
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[...] como função social, é uma decorrência da vida em comunidade e 
participa do nível e da qualidade da própria vida em comum. [...] a família, a 
classe, a religião, são instituições educativas, transmissoras dos traços 
fundamentais de nossa cultura, e a elas ainda se juntam a vida social em 
geral e os grupos de trabalho e de recreio.  

 

A escola aparece somente em estágio avançado como uma instituição especializada 

proposta à formação de intelectuais, de letrados, de eruditos, de homens de saber ou de arte. 

Quanto a educação superior é importante lembrar que a “academia” é o lócus por 

excelência da inter-relação, onde imperam os aspectos políticos, econômicos e sociais da 

sociedade como um todo, perspassando pelas perspectivas políticas e ideológicas dos mais 

diversos grupos nela inseridos e que a formação profissional é então somente uma exigência 

da formação sob o aspecto da totalidade e não sua questão central. 

Cabe agora, propor aos sujeitos da pesquisa um maior aprofundamento teórico e 

conceitual da educação e da educação superior, como forma de melhor compreender a própria 

profissão e suas interfaces. 

 

2º.) Identificar as práticas docentes desenvolvidas pelos professores turismólogos no 

curso;  

3º.) Descrever os conhecimentos pedagógicos partilhados pelos professores 

considerando a análise sobre as próprias práticas; 

 

Foi possível reconhecer que: 

• Todos os professores planejam sozinhos suas disciplinas, priorizam o conteúdo no 

momento deste planejamento, utilizam diversas fontes para a pesquisa deste conteúdo 

e registram esse planejamento por completo; 

• Além disso, a maioria apresenta ou escreve os objetivos e o roteiro das aulas para os 

alunos; 

• Possuem o hábito de indicar materiais de consulta para os alunos, além daqueles já 

utilizados em sala; 

• A maioria utiliza algum recurso audiovisual em todas as aulas ministradas; 

• Apesar de se preocuparem com questões mais burocráticas do ensino, como entregar o 

plano de ensino no começo do semestre e deixá-lo aberto para opiniões dos 

acadêmicos, estes professores não buscam leituras sobre a educação como forma de 

aprimorar sua atuação docente;  
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• Ao mesmo tempo em que a grande maioria deles se preocupam com questões éticas, 

ambientes, sociais, políticas e econômicas em suas aulas, também procuram 

estabelecer relações do conteúdo com outras áreas do saber; 

• Além disso, o foco das aulas ainda é o professor, este é a principal fonte de 

informação. As aulas são expositivas e a formação destes professores se dá na prática, 

aprende a fazer fazendo; 

• A avaliação ainda é tradicional, com “prova escrita”, porém para a maioria deles essa 

forma não é a mais adequada, por isso preferem avaliar continuadamente e de 

diferentes formas. Os trabalhos em sala e extra-classe, bem como os seminários são os 

instrumentos mais utilizados; 

• Todos se consideram acessíveis aos alunos e consideram a afetividade importante no 

processo de ensino-aprendizagem; Também são extremamente realizados com a 

docência; 

• Poucos possuem uma formação pedagógica aprofundada, porém a maioria deles está 

satisfeito com o seu desempenho em sala de aula. Além disso, todos disseram 

refletirem sobre suas práticas; 

 

Enfim, os sujeitos da pesquisa manifestaram inúmeras habilidades de ensino. Elas 

podem ser reunidas em cinco grupos: organização do contexto da aula, incentivo à 

participação do aluno, trato da matéria de ensino, variação de estímulo e uso da linguagem. 

Desta forma, pode-se identificar que há um esforço de coerência entre o que o 

professor faz e o que ele pensa e que seu fazer é muito intuitivo. Por isso, nem sempre 

estabelece relações claras entre a prática e os pressupostos teóricos que a embasam. A prática 

tende a repetir a prática. 

Isto é um reflexo direto da sua formação inicial (bacharelado em turismo) e talvez 

também da continuada. Pois apesar de possuírem especialização e mesmo mestrado não foram 

suficientes para suprir a carência de bases pedagógicas destes professores, pois ainda não se 

tem consciência de que a aprendizagem dos alunos é o objetivo central dos cursos de 

graduação e que o trabalho do docente deve privilegiar não apenas o processo de ensino, mas 

o processo de ensino-aprendizagem, em que a ênfase esteja presente na aprendizagem dos 

alunos e não na transmissão de conhecimentos por parte dos professores. 

Importante ressaltar que a docência no ensino superior exige não apenas domínio de 

conhecimentos a serem transmitidos por um professor como também um profissionalismo 
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semelhante àquele exigido para o exercício de qualquer profissão. A docência nas 

universidades e faculdades isoladas precisa ser encarada de forma profissional, e não 

amadoristicamente. 

Tardif (2008, p. 230) complementa:  

 

[...] um professor de profissão não é somente alguém que aplica 
conhecimentos produzidos por outros, não é somente um agente determinado 
por mecanismos sociais: é um ator no sentido forte do termo, isto é, um 
sujeito que assume a sua prática a partir dos significados que ele mesmo lhe 
dá, um sejeito que possui atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a 
orienta.  

 

Enfim, ensinar consiste em uma série de habilidades básicas que podem ser adquiridas, 

melhoradas e ampliadas por meio de um processo consistente de formação. Mas como 

desenvolver essa formação pedagógica? 

A própria pós-graduação deveria propiciar essa fornação pedagógica aos mestrandos e 

doutorandos através de disciplinas optativas de metodologia do ensino superior; oferecer uma 

disciplina optativa baseada num programa de educação, mas aberta a mestrandos e 

doutorandos de vários programas, o que permitiria um grupo heterogêneo e muito rico de 

experiências para os estudos e análise de práticas pedagógicas, inclusive em áreas diferentes; 

organizar seminários, workshops ou encontros sobre novas experiências pedagógicas 

realizadas no ensino superior; incentivar pesquisas sobre o ensino superior em diversas áreas. 

Masetto (2003) complementa ainda dizendo que além da pós-graduação, as próprias 

instituições de ensino superior, interessadas em projetos de valorização de seu docente e de 

formação pedagógica que tragam uma melhoria de qualidade para seus cursos de graduação, 

também poderiam tomar algumas iniciativas como criar um programa permanente de 

formação pedagógica para seus professores. Iniciando, por exemplo, com um curso de 

sensibilização.  

O importante é sempre contar com o conhecimento e apoio dos dirigentes da 

instituição para que possam realizar mudanças nas aulas e nas atividades docentes. 

Relevante também é a competência reflexiva no exercício profissional e isto não foi 

profundamente observado nos professores entrevistados, pelo contrário, percebeu-se um 

pensar sobre a prática e não uma reflexão sobre a mesma. Pois, reflexidade é uma autoanálise 

sobre nossas próprias ações, que pode ser feita comigo mesmo ou com os outros (LIBÂNEO, 

2010).  
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Neste caso, foi observado nas entrevistas um pensar simples, inocente do que seria 

realmente refletir na ação.  

Estes professores não devem mais limitar seu mundo de reflexão somente à aula e ao 

contexto mais imediato e, com isso, submeter-se às rotinas e à sua experiência imediata sem 

conseguir ver os condicionantes estruturais do seu trabalho, da sua cultura e das formas de sua 

socialização. Desta forma, é necessária uma teoria crítica que permita aos professores ver 

mais longe em relação à sua situação, teoria essa que parte do reconhecimento dos professores 

como intelectuais críticos. 

Smyth apud Contreras (1997) resume o enfoque da reflexão crítica em quatro fases: 

1. Descrever: o que estou fazendo? 

2. Informar: que significado tem o que faço? Para que e para quem faço? 

3. Confrontar: como cheguei a ser ou agir desta maneira? 

4. Reconstruir: como poderia fazer as coisas de um modo diferente? 

Estaríam frente a caminho de uma real autonomia intelectual e política do 

professorado.  

 

4º.) Apontar, com base nos próprios docentes, qual seria o perfil de professor para o 

curso de turismo. 

 

Foi possível entender que:  

• Os entrevistados entendem que o professor de turismo deve possuir conhecimentos 

práticos de mercado9 para que os alunos tenham mais contato com a realidade da 

profissão; 

 

Vale destacar nesta etapa do trabalho o dilema enfrentado pelos professores no 

momento de escolher ou não dedicação exclusiva a docência. Neste caso, aplicar o bom senso 

pode ser uma saída, pois optando-se somente pela docência, corre-se o risco de se tornar um 

professor conteúdista que não conhece as reais necessidades dos alunos; e ao contrário, 

optando-se por um contato maior com o mercado, pode levar o professor para longe dos 

assuntos pedagógicos, que necessitam de um maior envolvimento no processo de ensino e 

acompanhamento dos alunos. Assim, vale ressaltar que, no trabalho de formação do professor, 

são importantes três tipos de saberes da docência, segundo Pimenta (2009): saberes da 

                                                           
9 Conhecimentos adquiridos durante a atuação em empresas turísticas de variados segmentos como: agências de 
viagens, hotéis, restaurantes, empresas organizadoras de eventos, etc. 



145 

 

experiência (produzidos no seu cotidiano docente); saberes do conhecimento (relacionados 

aos conhecimentos específicos da sua área); e os saberes pedagógicos (saberes sobre educação 

e pedagogia). Desta forma, entende-se a importância da prática e da experiência escolar na 

constituição dos saberes docentes, porém há a necessidade de que essa prática e experiência 

sejam articuladas às contribuições teóricas de forma crítica. Enfim, por ser o turismo uma 

atividade extremamente dinâmica, vale a pena o equilíbrio entre os saberes.  

Diante do exposto, entende-se que os resultados respondem a questão central desta 

pesquisa, acreditando que o trabalho sirva de auxílio para a reflexões do professores 

turismólogos e de demais áreas. E que ainda permita aprofundamentos em futuras pesquisas. 
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APÊNDICE A 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
CURSO DE MESTRADO 
DISCENTE: ANA PAULA BISTAFFA DE MONLEVADE 
ORIENTADORA: PROFa. Dra. VELEIDA ANAHÍ DA SILVA 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 

 

 

 

 

Nome: _______________________________________________________________________________ 
 

1) Idade: 
 
(     ) Até 25 anos (     ) 26 a 30 anos (     ) 31 a 36 anos (     ) 37 anos acima 
 

2) Além do curso de Bacharelado em Turismo, possui outra graduação ou curso técnico?: 
 
(     ) Sim. Qual?_____________________ (     ) Não 
 

3) Onde concluiu sua graduação em Turismo?________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

4) Possui Pós-Graduação?: 
 
(     ) Sim. Qual? (     ) Especialização _________________________ 
 (     ) Mestrado _________________________ 
 (     ) Doutorado _________________________ 
(     ) Não.    
  

5) Pretende realizar alguma pós? (    ) Sim. Qual? __________________ (     ) Não 
 

6) Tempo de Magistério: (     ) 01 a 04 anos   (     ) 05 a 10 anos    (     ) + 10 anos 
 
7) Exerce outra atividade além da docência? 

 
(     ) Sim. Qual? (     ) Não 
 

8) Possui alguma experiência na área de turismo? ___________________________ 
9) O que levou a seguir a carreira de docente? 

 
(     ) Vocação/Interesse pela profissão (     ) Complementação de Renda 
(     ) Status (     ) Remuneração Satisfatória 
(     ) Convite (     ) Outros____________________________ 
 

10) Qual a sua jornada de trabalho semanal (em horas aula)?____________________________ 
 
11) Quais as dificuldades encontradas no exercício da profissão? 

 

Caro (a) Professor (a), 
Visando conhecer as concepções de educação e de práticas docentes dos professores 
turismólogos de Cuiabá/MT, propomos a sua participação como sujeito de pesquisa, realizada 
para efeito da obtenção de grau de Mestre em Educação, e por isso, sua participação será de 
grande valia. 
Grata pela colaboração.  

Ana Paula Bistaffa de Monlevade 
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(     ) Falta de Prática (     ) Falta de Formação 
Pedagógica 

(     ) Falta de oportunidade para 
reciclagem 

(     ) Remuneração (     ) Excessiva Jornada de trabalho 
– Várias instituições para 
complementação de renda 

(     ) Outras______________ 

 
 

Muito obrigada! 
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APÊNDICE B 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
CURSO DE MESTRADO 
DISCENTE: ANA PAULA BISTAFFA DE MONLEVADE 
ORIENTADORA: PROFa. Dra. VELEIDA ANAHÍ DA SILVA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

 
 
 
 
 
 

1) Educação 
 

a) O que você entende por educação?  

b) Qual a função da educação?  

c) O que a sociedade espera da educação hoje?  

d) Para que serve a Educação Superior nos dias atuais?  

 
2) Práticas Docentes 

 
a) Como você organiza o programa da disciplina que leciona? Individualmente ou em 

grupo?  

b) Relata aos alunos o conteúdo da sua disciplina e discute com eles possíveis 

mudanças no começo do semestre?  

c) O que você prioriza no momento do planejamento dos conteúdos?  

d) Pesquisa sobre o conteúdo em diferentes fontes?  

e) Prepara as aulas utilizando recursos audiovisuais?  

f) Procura leituras sobre educação como forma de melhorar sua atuação como 

professor(a)?  

g) Além da preocupação em transmitir conhecimentos técnicos, se preocupa com 
aspectos éticos, sociais, ambientais, políticos e econômicos?  

h) Apresenta ou escreve os objetivos e o roteiro das aulas? 

i) Primeiramente contextualiza o assunto antes de aprofundá-lo? 

j) Estabelece relações do conteúdo com outras áreas do saber? 

k) Indica materiais de consulta? 

 

Caro (a) Professor (a), 
Visando conhecer as concepções de educação e de práticas docentes dos professores turismólogos de 
Cuiabá/MT, propomos a sua participação como sujeito de pesquisa, realizada para efeito da obtenção de 
grau de Mestre em Educação, e por isso, sua participação será de grande valia. 
Grata pela colaboração.  

Ana Paula Bistaffa de Monlevade 
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l) Que tipo de metodologia utiliza? 

m) Utiliza a pesquisa como recurso metodológico? 

n) Como você motiva os alunos a aprender? 

o) Desenvolve atividade de extensão ou pesquisa atualmente? 

p) Como avalia o acadêmico durante o semestre? 

q) Quais os instrumentos de avaliação que mais utiliza? Por que? 

r) Mudaria sua forma de avaliar se sentisse necessidade? 

s) Como se posiciona frente a um estudante com dificuldades de aprendizagem? 

 
3) Profissionalização Docente 

 
a) É acessível aos alunos? Consegue perceber as características de cada um, dentro e 

fora da sala de aula?  

b) Qual o valor da afetividade no processo de aprendizagem? 

c) Qual a sua formação pedagógica? Qual a importância dessa formação para seu 

exercício docente? 

d) Como avalia se desempenho em sala de aula? Está satisfeito(a) com sua prática 

docente? 

e) Costuma refletir sobre sua prática? 

f) Qual o significado da docência em sua vida profissional e pessoal? Por que é 

professor(a)? o que o motivou na escolha da atividade? 

g) O que é necessário e importante saber para ser um bom professor do curso de 

turismo? 

h) Como percebe a construção de sua identidade docente?  

 
 

Muito obrigada pela sua participação! 
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APÊNDICE C 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Pelo presente consentimento, eu, ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________,  

portador do documento de identidade n. ________________________________ CPF n._____  

___________________________________, declaro que concordo, voluntariamente, em 

participar deste estudo para a dissertação de mestrado da pesquisadora Ana Paula Bistaffa de 

Monlevade com a gravação de uma entrevista e publicação dos meus depoimentos, desde que 

minha identidade seja preservada. Tenho conhecimento de que receberei resposta a qualquer 

dúvida sobre os procedimentos relacionados a esta pesquisa. 

 

 

________________________________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

_______________________________________________________________ 
Ana Paula Bistaffa de Monlevade 

(Pesquisadora responsável) 
 
 
 
 

Cuiabá/MT, ______ de ________________________de 2010. 
 

 



158 

 

APÊNDICE D 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 

 
Campus Universitário, 21 de Junho de 2010. 

 

 

A Coordenadora do Curso de Turismo 

 

 

Prezada Senhora, 

 

Venho por meio deste, pedir autorização para minha orientanda Ana Paula Bistaffa de 

Monlevade, discente do Mestrado em Educação da Universidade Federal de Sergipe, 

desenvolver seu trabalho de pesquisa intitulada “Concepções de Ensino e de Práticas 

Pedagógicas dos Turismólogos Docentes de Cuiabá no Estado do Mato Grosso” nesta 

instituição. 

 

Na oportunidade informo que serão convidados a participar da entrevista todos os docentes 

turismólogos que atuam na instituição. 

 

Certa de contar com a sua colaboração e consentimento, agradeço. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Veleida Anahí da Silva 
Orientadora 

 
 


